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www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Zondag 27 december 
Winterwandeltocht 

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost

Bel of bestel online!

krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Laat het ons weten via 

info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 

06-22222955

‘Als de huid begint te drogen is 
het moeilijk om te corrigeren’
GERBEN ROVERS HOOGSTE GEËINDIGD OP NK DIEREN PREPAREN VOOR BEGINNERS

“Als je kijkt naar het allereerste 
dier dat ik heb geprepareerd of 
de vos waar ik onlangs, tijdens 
het NK prepareren in tilburg mee 
gewonnen heb, is dat een wereld 
van verschil”, zegt gerben (42 
jaar). Hij vertelt dat hij met dit 
dier ruim drie dagen bezig is ge-
weest; “Eerst gaat het vel eraf en 
daarna moet het lichaam van het 
dier nauwkeurig worden gemeten. 
Dan wordt de huid aan de bin-
nenkant schoongemaakt. Aan het 
einde van dit proces houd je al-
leen de lederhuid over. Het vel en 
vlees moeten compleet verwijderd 
zijn; zo niet, dan kan dit gaan rot-
ten als het dier eenmaal is opgezet. 
De huid wordt gelooid met chemi-

caliën en vervolgens over een zo 
natuurgetrouw mogelijke kunst-
vorm van het desbetreffende dier 
geplaatst. Dit is een ontzettend 
nauwkeurig proces, waarbij je ook 
nog eens flink door moet werken, 
want als de huid eenmaal begint te 
drogen is het moeilijk om fouten te 
corrigeren.”

Politie
gerben legt uit dat je, als prepa-
rateur, niet zomaar meteen alle 
dieren mag opzetten die je bij-
voorbeeld vindt of die jou aan-
geboden worden. “Alle levende 
dieren in Nederland zijn per de-
finitie beschermd, dus als je een 
dood dier, of delen van een dier 

in de natuur vindt, 
moet je dat altijd 

aangeven bij de 
politie. De po-
litie verstrekt 
dan gratis 
een vervoers-
v e r k l a r i n g 
waarmee het 
dier binnen 

drie dagen bij 
een vergunning-

houdend prepara-
teur afgeleverd moet 

worden. Alleen prepara-
teurs met een vergunning mogen 

beschermde dieren opzetten.” Via 
de Nederlandse Vereniging van 
Preparateurs, de NVP, kun je een 
opleiding volgen; dit is echter al-
leen een praktijkopleiding. Via de 
overheid moet je nog je theorie 
halen; de zogenoemde prepa-
rateurvergunning. gerben heeft 

deze in 2012 behaald en is nu ruim 
drie jaar officiëel preparateur. 

Katachtige
gerben heeft tijdens het NK uit-
stekend gescoord op alle punten 
waar de jury naar kijkt bij de be-
oordeling van een ingezonden 
stuk; het opgezette dier. “je krijgt 
o.a. punten voor het uiterlijk van 
je geprepareerde dier, maar ook 

voor de stand van de ogen en de 
oren, de anatomie en of het dier 
niet ruikt.”
gerben moet lachen als hem ge-
vraagd wordt welk dier hoog op 
zijn lijstje staat om ooit nog eens op 
te zetten. “Dit wordt vaak aan mij 
gevraagd, maar ik denk dan toch 
meteen aan een kleinere katach-

tige; een lynx of een cerval. Maar 
de kans dat ik die in Nederland ooit 
aangeboden krijg, is natuurlijk heel 
klein..” 
interesse in geprepareerde dieren? 
ga dan naar het Natuurmuseum 
Brabant in tilburg, want daar zijn 
nog tot 15 januari 2016 alle ge-
prepareerde dieren te zien die mee 
hebben gedaan tijdens het NK pre-
pareren.

Gerben met een compleet skelet Tekst: Milène Putters Foto’s: Ad Ploegmakers 

HEEScH – Zes jaar was gerben rovers uit Heesch toen hij, als echt buitenkind, een skeletje 
van een merel vond. Vanaf toen is hij voornamelijk schedels van dieren gaan verzamelen; 
een hobby die zich, jaren later, uitbreidde naar het prepareren van complete dieren.

‘Alle levende 
dieren in 

Nederland zijn 
per defi nitie 
beschermd’

Secuur werk
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Zaterdag 21 november 2015, con-
cert Mariechristien, aanvang 20.15 
uur. Entree € 7,50.
 
Over-Winteren
Een nieuw programma van Ma-
riechristien met de mooiste ver-
zoeknummers en natuurlijk winter-
se anekdotes en liedjes in winterse 
sferen.
De nieuwe voorstelling Over-
Winteren is nagenoeg gereed; de 
laatste hand wordt gelegd aan de 
verbindende teksten, samen met 
regisseur Henk Hendrikx uit Zeven-

bergen, die o.a. ook betrokken was 
bij de samenstelling van de theater-
voorstelling ‘Voetsporen’. De lied-
jes staan weer als een huis, grondig 
gerepeteerd en onvermoed mooi! 
Met een aantal nieuwe nummers, 
waarmee ook de trouwe fans op-
nieuw worden verrast!
Mariechristien ‘pakt’ het publiek 
met fraai uitgevoerde nummers, 
met nieuwe anekdotes die aan het 
denken zetten en natuurlijk met 
enkele bekende nummers die mee-
gezongen (kunnen) worden. De op 
groot scherm gepresenteerde sfeer-

beelden én meezingteksten dragen 
bij aan een totale beleving.

Woensdag 25 november 2015 – 
Vierde jeugdatelier van 14.00 tot 
16.00 uur.

Donderdag 26 november 2015 – 
Filmavond met Samsara, aanvang 
19.30 uur kosten € 5,-.
Samsara, een spiritueel liefdesver-
haal, dat zich afspeelt in het majes-
tueuze Himalaya landschap, volgt 
de strijd van een man op zoek naar 
spirituele verlichting.

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenboschover-Winteren bij de kloosterkapel

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
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PEFC/30-31-421

eten, DrInKen UItGAAn

...zACHt GeGAARD StOOFVLeeS VeRRuKKeLiJK iS

e zijn halverwege de maand november en we hebben 
Sinterklaas weer verwelkomd in Nederland. Ook bent u 
wellicht al aan het nadenken over de komende kerstdagen 

en de culinaire invulling daarvan, dus altijd leuk om lekkere recepten 
te krijgen. Ook het wildseizoen is weer in volle gang. U bent bij ons 
aan het juiste adres voor prachtig 
en lekker wildvlees. Informeert 
u gerust naar de mogelijkheden 
of voor meer info over de 
bereidingswijze.
Onze kerstbestellijst kunt u straks, 
zoals altijd afhalen in de winkel, 
maar is ook te downloaden van 
onze website. 

Onderstaand een (h)eerlijk decembergerecht voor u;
Riblappen van het Franse Limousin rund, met ontbijtkoek.

Op lage temperatuur gegaarde riblappen met ui 
en ontbijtkoek.
Hoofdgerecht voor vier personen
Ingrediënten:
•1 kg riblappen van het Limousin rund
•1/5 ontbijtkoek, fijn gesneden
•50 gr boter
•2 grote uien
•rode wijn
•peper en zout

Bereidingswijze:
Maak de ui schoon en snij er kleine blokjes van. 
Peper en zout het vlees (voor het gevoel iets meer 
dan anders) en braad dit aan in een stoofpan met 

de boter. Het vlees mag gerust iets donkerder zijn, dit geeft meer 
smaak aan het gerecht. Haal het vlees uit de pan en fruit vervolgens 
de uien aan in dezelfde boter, totdat deze glazig zijn.

Doe het vlees terug in de pan. Blus het geheel af met rode wijn, zodat 
er ± 3 cm wijn boven het vlees ontstaat. Laat het geheel aan de kook 
komen en zet het vuur laag. Doe de fijn gesneden ontbijtkoek erbij. 
Laat dit alles op ± 60 graden gaar sudderen totdat het vlees gaar is. 
Op het moment dat het vlees gaar is, is alle ontbijtkoek gesmolten en 
ontstaat er een licht gebonden saus. Proef de saus en breng eventueel 
nog op smaak met peper en zout.

Serveertip:
Doordat er een licht zoete smaak aan de saus zit, kunt u er een 
lekkere rodekool of stoofpeertje bij serveren als groenten. Als 
aardappelgarnituur kunt u zeer fijn gesneden aardappelen krokant 
bakken en over het gerecht strooien. Dit geeft het gerecht een 
speciale bite.

Eet u smakelijk!

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

W

top 50 live in de Zwaan 
HEESWijK-DiNtHEr - Twee bands, 
twee podia, vijf uur continu live de 
beste rocknummers uit de hitlijs-
ten of all times: het is zaterdag 21 
november te beleven bij De Zwaan 
in Heeswijk tijdens Top 50 Live.

Van de beste nummers uit de hit-
lijsten is een top 50 samengesteld 
die 21 november door de bekende 
bands raMMBaMM en Q-size 
wordt gespeeld. the Doors, gol-
den Earring, Limp Bizkit, Anouk, 
guns n’roses, U2, allemaal ko-
men ze voorbij. geen pauze, geen 
bandwissels, alleen maar ‘gas 
erop!’. Voor deze speciale avond is 
er een entreeprijs van € 5,-. 
De zaal gaat om 20.00 uur open.
info: 0413-291575 of 
www.dezwaanlive.nl.

Verse oliebollen op 
sparrenweide bij de Jumbo
NiStELrODE – jolanda van der Marel zou graag met haar gebakkraam 
naar Nistelrode komen om de inwoners te voorzien van heerlijke verse olie-
bollen. in gesprek met de jumbo blijkt dat dit niet alleen haar eigen wens is, 
maar ook de vraag bij veel winkelend publiek en ondernemend Nistelrode. 
Deze vraag komt jolanda graag beantwoorden met jolanda’s gebakkraam 
op de parkeerplaats van de Sparrenweide, vanaf 20 november. 

KEURING
De oliebollen gaan door de keuring, dit geeft aan dat jolanda haar 
werk heel serieus neemt. De jumbo supermarkt is enthousiast en 
deze heeft besloten geen oliebollen te verkopen, maar de klanten 
te laten genieten van de verse oliebollen van jolanda. Vanaf 20 no-
vember is de gebakkraam op het plein te vinden, tot 31 december. 
“Natuurlijk ga ik nog een mooie actie bedenken voor de lezers van 
DeMooiBernhezeKrant, maar eerst ga ik kijken wat de mensen van Nistel-
rode echt lekker vinden”, besluit jolanda.

Plein sparrenweide - bij de Jumbo

Jolanda’s gebakkraam

VErsE
oliEbollEn
VErsE
oliEbollEn

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

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Heeft u al plannen
voor de feestdagen?

PAKJESAVOND
vier je bij ‘t Pumpke

Geniet van onze overheerlijke pepernotenparfait
De sint zal ook een bezoekje brengen.

voor de feestdagen?
Wij zijn geopend op EERSTE KERSTDAG vanaf 16.00 uur en TWEEDE KERSTDAG vanaf 11.00 uur.
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Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

NU OOK WILDKAART!

Woensdag 25 november 
t/m zondag 6 december 

4-gangen 
Pakjesmenu

€ 37,50 per persoon

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

Tim Wijnen woont in een dorp en beschrijft zijn 
dagelijkse belevenissen.

ANGSTCULTUUR 
Ik ben het levende bewijs van wat ‘ze’ zeggen: ‘hoe ouder je wordt, hoe 
minder dat je durft’. Toen ik zestien jaar was, sprak ik vol overtuiging 
dat ik, als ik de kans kreeg, meteen uit een vliegtuig zou springen met 
een parachute op mijn rug. Hetzelfde geldt om met een elastiek op mijn 
rug me van een hoog platform te storten. Op mijn zestiende zou de 
adrenalinekick niet te evenaren zijn. Nu ik op mijn vijfendertigste de 
bungeejump toch gedaan heb, zijn de zeven kleuren stront nog steeds 
zichtbaar op het parkeerterrein van Van Tilburg. 

Het is gek dat, hoe ouder je wordt, je angst voor het onbekende evenredig 
toeneemt. Je zou juist zeggen dat, hoe ouder je wordt, hoe meer je uit 
je leven wilt halen voordat het te laat is. Maar ineens ontwikkel je zoiets 
als hoogtevrees. Dan vind je ineens dat je moeder groot gelijk had als 
ze zei dat je niet te dicht bij de rand van het ravijn moest gaan staan. 
Levensgevaarlijk en onverantwoord na je dertigste, terwijl je als kind het 
liefst wilde balanceren op de rand van de afgrond.

Misschien is daarom de samenstelling van de Nederlandse bevolking de 
oorzaak van de angstcultuur die er op dit moment heerst. Nederland 
wordt steeds ouder en dus ook steeds meer bang voor het onbekende. 
Invloeden van buitenaf proberen we angstvallig buiten de deur te houden, 
zonder dat we daar steekhoudende argumenten voor hebben. 

Het voelt misschien als bungeejumpen op je veertigste als er een 
asielzoekerscentrum in je dorp wordt geopend. Niet doen zegt je gevoel, 
want voor je het weet stort je ter aarde. Terwijl het misschien wel zo is 
als dat het bij mij was: Doodsbang was ik vooraf, maar achteraf viel het 
eigenlijk best mee. En ik leef nog steeds.

COLUMN
d’n bliekerFinalist Brabantse Dorpen Derby: 

STEm, HaNG DE POSTER OP EN WIN
‘SAMEN KRIJGEN WE ALLES VOOR ELKAAR’

De Brabantse Dorpen Derby is een 
door de provincie Brabant uitge-
schreven wedstrijd, waarbij kleine 
dorpen projecten kunnen indienen 
die de leefbaarheid bevorderen. 
Het beste, leukste of origineel-
ste project wordt beloond met 
€ 25.000,- maar er is ook een 
tweede prijs van € 12.500,- en 
derde prijs van € 7.500,-. Stichting 
Dertien Hectare, Het VerhAal en 
Stichting Actief Burgerschap horen 
tot de negen finalisten die bezig 
zijn met de eindstrijd. Deze wordt 
op 12 december beslecht.

Om kans te maken is de hulp en 
steun van het hele dorp nodig. 
“We vragen iedereen om te stem-
men via 
www.brabant.nl/dorpenderby en 
Facebook. Dat kan tot zaterdag 5 
december. tot vrijdag 20 november 
is te volgen hoe hoog we staan in 
de ranking. Om het spannend te 
houden is het daarna niet meer te 

zien. Er kan dan echter nog steeds 
gestemd worden. We roepen ieder-
een op om dat te doen. Het is echt 
zo gebeurd en kan wel degelijk het 
verschil maken”, betogen Alina van 
Marsbergen en Ardith Manders, die 
zich als betrokken inwoners inzet-
ten voor het hele gebeuren.

Stemmen wordt beloond. in de 
HaDeejer van afgelopen maand zit 
een poster. gevraagd wordt deze 
tot 12 december zichtbaar voor het 
raam te hangen én te stemmen. De 
bevestigingsmail die na het stem-
men ontvangen wordt, dient aan-
sluitend, met persoonlijke gege-
vens doorgestuurd te worden naar 
redactie@hadeejer.nl. “Er zijn vijftig 
mooie prijzen beschikbaar gesteld 
door plaatselijke ondernemers. 
De prijsuitreiking is op donderdag 
7 januari bij de nieuwjaarsbijeen-
komst van Actief Burgerschap en 
Stichting Dorpsnieuws”, leggen de 
dames uit.

Platform
Ook wordt nagedacht over de mo-
gelijke besteding. “Het moet iets 
worden van en voor iedereen”, 
stellen de dames. “We denken 
aan het opzetten van een digitaal 
en fysiek cultureel platform voor 
alle culturele verenigingen/clubs 
en stichtingen in HDL. Een online 
verbintenis, maar ook eentje waar-
bij we elkaar een paar keer per 
jaar ontmoeten. Dit, om zaken op 
elkaar af te stemmen en elkaar te 
steunen bij activiteiten en evene-
menten. Er met elkaar voor elkaar 
te  zijn”, leggen Ardith en Alina 
uit. De bijeenkomst op vrijdag 20 
november in cc Servaes is be-
doeld om hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen. De dames: 
“Wij hopen op een grote opkomst, 
een positieve brainstormsessie en 
uiteraard roepen we nogmaals 
mensen op om te stemmen en 
posters te hangen”. Dan: “Samen 
krijgen we alles voor elkaar.”

HEESWijK-DiNtHEr – Al enige tijd is Heeswijk-Dinther een van de finalisten van de Brabantse Dorpen 
Derby, de wedstrijd waarbij een hoofdprijs van € 25.000,- te winnen is. In CC Servaes vindt op vrijdag 
20 november een bijeenkomst met culturele clubs/verenigingen en stichtingen uit HDL plaats om ideeën te 
spuien en te overleggen waar behoefte aan is.

Alina en Ardith 
vragen iedereen 

om te stemmen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

niet doen zeGt je Gevoel, 
want voor je het weet stort 

je ter aarde



Woensdag 18 november 20154 
  

GeZonDHeID In bALAns

Elke MS-collectant kan zich legiti-
meren. Het Nationaal MS Fonds is 
te herkennen aan het oranje vlin-
derlogo. Wie de collectant mist, 
kan uiteraard ook een gift overma-
ken op giro 5057.
Het Nationaal MS Fonds strijdt 
voor een beter leven met MS. Het 
opgehaalde collectegeld wordt be-
steed aan (dierproefvrij) onderzoek 
voor een beter leven nu en een 
toekomst zonder MS en begelei-
ding en voorlichting. 
Voor meer informatie zie: 
www.nationaalmsfonds.nl.

Belangstellenden kunnen zich nog 
steeds aanmelden als collectant 
door contact op te nemen met 
het Nationaal MS Fonds, 010-
5919839 of via 
info@nationaalmsfonds.nl.

Ms Collecteweek 

BErNHEZE - De MS Collecteweek gaat op maandag 23 november van 
start. Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaarge-
tijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen, langs de 
deuren te gaan.

Q-koortspatiënten doen
indringend verhaal
Tweede Kamerleden Commissie VWS onder de indruk

Annemieke de groot, directeur van 
Q-support, deed een dringend be-
roep op de Kamerleden lessen te 
trekken uit deze epidemie, bijvoor-
beeld met een verplichte nascho-
ling op zoönose (=infectieziekte) 
voor artsen en de inrichting van 
een landelijk kenniscentrum zoöno-
se. Zodat er sneller en beter gerea-
geerd kan worden op een mogelijke 
uitbraak. Bovendien hield De groot 
een pleidooi om de Q-koortspati-
enten na 2018, wanneer Q-support 
ophoudt te bestaan, niet opnieuw 
in de kou te laten staan, maar er-
voor te zorgen dat reguliere voor-
zieningen deze taken overnemen. 
Want ook in 2018 zijn de gevolgen 

van deze grootste Q-koortsepide-
mie ter wereld niet voorbij en zullen 
er nog steeds mensen ziek zijn.

Vervolg in commissie 
De Kamerleden toonden zich onder 
de indruk van de verhalen. Allen 
prezen de moed van de patiënten. 
Agnes Wolbert (PvdA) zei hier een 
rol voor de gezondheidsraad in te 
zien en zegde - samen met Han-
neke Bruins Slot (cDA) - toe dit 
nader te onderzoeken. Zij stellen 
dit gezamenlijk aan de orde in het 
procedureoverleg van de commis-
sie VWS. VVD-Kamerlid Erik Ziengs 
gaf aan de problematiek rond de 
erkenning door het UWV aan te 

willen kaarten bij de woordvoer-
ders op Sociale Zaken. Voorzitter 
Henk van gerwen (SP) vroeg de 
patiënten waar hun grootste pri-
oriteit lag bij verbetering van hun 
positie. grootst gemene deler bleek 
het doordringen van artsen en in-
stanties van de ernst en de omvang 
van de ziekten Q-koortsvermoeid-
heidssyndroom en chronische 
Q-koorts en de lange termijn gevol-
gen die deze met zich meebrengen.

NEDErLAND – Een delegatie Q-koortspatiënten en medewerkers van Q-support bracht woensdag, op uitno-
diging van de Vaste Kamercommissie voor VWS, een bezoek aan Den Haag. Ten overstaan van de leden van 
de commissie deden drie patiënten hun persoonlijke verhaal over de impact van Q-koorts op hun leven. De 
commissieleden waren onder de indruk en prezen unaniem de moed van de patiënten om deze persoonlijke 
geschiedenis in het openbaar te delen.

Winnende
lotnummers
Horizon 
HEEScH – Een groep vrijwilligers 
van ziekenvereniging Horizon 
Heesch hield vorige week zon-
dag een geslaagde verkoop in de 
dagkerk van de Petrus Banden 
geloofsgemeenschap in Heesch. 
tijdens de verkoopmiddag werd er 
ook een loterij gehouden. 
De winnende loten zijn 308 geel, 
597 roze en 336 roze. De prijzen 
kunnen worden opgehaald bij An-
neke van der Horst, Emmahof 40 
in Heesch.

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

Scheiden doe je samen

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
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Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Aromatherapie Els Verdonk
Donkeren dijk 32
5473 CS  Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor: 

 

Aangesloten bij:  FAGT (www.fagt.org)    RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl  info@elsverdonk-aromatherapie.nl   www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

intense skin and body improvement 06 104 33 489
Laarhof 22   www.salonintense.nl
5388 GX  Nistelrode  info@salonintense.nl

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij mooie nagels.

Mooie nagels beginnen bij intense.

voor 2 maanden 5 maanden 9 maanden

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser behandeling is het geleidelijk verwarmen van 
de nagelplaat, nagelriem en nagelwortel tot ongeveer 45 graden Celsius. 
De schimmel in de nagelplaat wordt zo pijnloos vernietigd. Na de behandel-
ing ziet u niet direct resultaat, maar bij het groeien van de nieuwe nagel 
ziet u dat deze gezond uitgroeit. De behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op www.salonintense.nl

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

‘dorpsplein Heesch gaat het maken’

Wat vindt u van het initiatief 
Dorpsplein Heesch?
“Dat is in lijn met de ontwikkelin-
gen in de maatschappij. Een burger-
initiatief dat regie aan de mensen 
laat en - als dit nodig is - de vraag 
doorspeelt aan professionals. Het is 
laagdrempelig, voor 0 tot 100 jaar, 
en dat levert verbinding op.”

Hoe kunnen Heelwijk en 
Dorpsplein Heesch elkaar 
versterken?
“Dorpsplein Heesch kan gebruik-
maken van de kennis van Heel-
wijk en wij hebben al een netwerk 
van helpers en vragers. Dorpsplein 

Heesch kan ook naar ons doorver-
wijzen. Binnen Heelwijk zijn nu al 34 
clubs actief. Dat is erg dynamisch.”

Welke voorbeelden kent u uit uw 
eigen omgeving die zijn veranderd 
in de zorg?
“Voor hulpmiddelen is vaak minder 
of geen vergoeding. Soms is dat 
echter ook alleen beleving en valt 
het weer mee als het goed wordt 
uitgelegd.”

Wat werkt goed om mensen te 
laten participeren?
“ruimte geven. Uitleggen wat de 
bedoeling is en dan niet over de 
schutting gooien, maar samen kij-
ken wat nog wel kan. En dan hel-
pen bij wat iemand al wel kan.”

Welke kansen ziet u met al deze 
veranderingen in de zorg?
“De veranderingen bieden ook 
ruimte voor een ander geluid en 
voor mensen die iets voor een an-
der willen betekenen. Het biedt dus 
ook een podium en kansen voor 
nieuwe relaties. Participatie krijgt 
een kans.”

HEEScH - Dorpsplein Heesch maakt mensen beter wegwijs in de zorgvoorzieningen en houdt vanaf 5 januari 
2016 wekelijks zitting in CC De Pas. Dorpsplein Heesch heeft daarvoor een aantal partners en één daarvan 
is Heelwijk. Nu een interview met Suzan Kroesen, waarin duidelijk wordt waarom Heelwijk zo’n belangrijke 
partner is.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Roomboter 
amandelstaaf

5,25

Roomboter 
amandelletter

10,95

Speculaas-
staaf  

5,25

speculaas 
250 gram 
3,45
pak minispeculaas 
3,70

Slagroom
borstplaat
per 100 gram  

3,85

taai taai 
per 100 gram
1.65
taai taai hart 
4.-
taai taai pop 
4.99
Chocoladeletters

vanaf  4,95

Sint-
juweeltjes
sinaasappel-choco

1,75

Anĳ skrol
per stuk
0,55

Zak van 
Sinterklaas 

taart
6-8 personen 

15,25

Pieterman bol
6-8 personen 

15,25

Pepernoten-
brood 

3,25

Pieten
cake-je

2,55

U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

Wij hebben Pieten 
in alle soorten 

en maten en ze staan allemaal te trappelen 
om weer al het lekkers te maken 
voor Sinterklaas

Taarten Piet

Pepernoten Piet

Speculaasjes Piet

TaaiTaai PietPiet

Staf P
iet

Geletterde Piet

Choco Piet
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
irenestraat 45
tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
tramstraat 13. tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

PAROCHIENiEUWS

HEESWijK-DiNtHEr - Van 18 
juli t/m 2 augustus 2016 vinden 
in het Poolse Krakau de Wereld-
jongerendagen plaats. Hierover 
wordt op zondag 22 november 
een informatieavond gehouden 
in Sint-Oedenrode. 

De Wereldjongerendagen (WjD) 
is het grootste jongerenevene-
ment ter wereld. Honderdduizen-
den jongeren in de leeftijd van 
16 tot 30 jaar uit de hele wereld 
komen samen om het katholieke 
geloof te vieren. 
Ze leren ook nieuwe vrienden 

maken, nieuwe culturen kennen, 
feest vieren, samen de eucharistie 
beleven, hun grenzen verleggen 
en beleven vooral veel gezel-
ligheid. in parochiecentrum De 
goede Herder aan het Bisschop 
Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode 
vindt op zondag 22 november 
een informatiebijeenkomst over 
de WjD plaats. Aanvang 19.00 
uur.
Kijk ook op: 
www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd
of stuur een mail naar de paro-
chies: info@parochiedinther.nl; 
info@parochieheeswijk.nl.

informatieavond over 
Wereldjongerendagen

Parochie presenteert het best bewaarde kerkelijk 
geheim in aanloop naar de Parijse klimaattop

Deze leer op hoe een goede sa-
menleving eruit zou kunnen zien, 
is er, opdat de mens meer mens 
wordt, als individu, maar ook in 
zijn betrokkenheid met het groter 
geheel. Nabij en veraf, horizontaal 
en verticaal. De leer is een leidraad 
hoe op een sociale, maatschappe-
lijke en duurzaam verantwoorde 
manier te handelen. Uitgangspunt 
zijn vier fundamentele waarden, te 
weten: de waardigheid van ieder 
mens, het bevorderen van de zelf-

redzaamheid van mensen, de op-
roep tot solidariteit tussen mensen 
en vooral met hen die het minder 
hebben en tenslotte het op een ge-
lijkwaardige manier kunnen delen 
in de goederen die de aarde voort-
brengt. 

Met de klimaattop in Parijs in ‘t 
vooruitzicht, zal de katholieke soci-
ale leer op maandag 23 november 
in de rK parochie De goede Her-
der weer eens uit de doeken wor-

den gedaan. tijdens zijn inleiding 
zal guus Prevoo, missionair veld-
werker in dienst bij Vastenaktie/
Adventsactie, nader op bovenge-
noemde vier basiswaarden ingaan 
en daarbij ook de geschiedenis van 

de katholieke sociale leer schetsen. 
Wie nieuwsgierig is naar ‘het best 
bewaarde kerkelijk geheim’ is om 
20.00 uur van harte welkom in 
de kerk Sint Petrus’ Banden aan 

de Kerkstraat 2 in Heesch. Maar 
vooral wil deze bijeenkomst ons 
aanzetten tot daden. 
Pas in het handelen wordt de 
meerwaarde van het katholieke 
denken zichtbaar. Voor meer in-

formatie kunt u terecht bij de 
pastoraal werkster van de kerken 
van geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch: 
0412-451215.

HEEScH/NiStELrODE/VOrStENBOScH - De katholieke sociale leer 
werd tot voor kort ook wel ‘het best bewaarde kerkelijk geheim’ ge-
noemd. Slechts weinig katholieken weten wat de inhoud ervan is. Ge-
lukkig wordt het snel beter. 

HEESWijK-DiNtHEr - Diaken 
Hans Kocken - oud-legeraalmoe-
zenier, nu gevangenispastor - ver-
zorgt dinsdag 24 november een 
lezing in CC Servaes in Dinther. 

Er zijn nogal wat mensen in de ge-
vangenissen: draaideurcriminelen, 
mensen die behoorlijk in de war 
zijn of mensen die net zijn gear-
resteerd. Deze mensen willen ook 

contact met iemand die een open 
oor heeft voor hun levensvragen. 
Diaken Hans Kocken; hij luistert 
door. Hij vraagt zich af: ‘Wat be-
weegt deze mens?’ 

Geloof in actie!
Dinsdag 24 november
Aanvang 20.00 uur
cc Servaes Heeswijk-Dinther 
toegang gratis.

lezing diaken 
Hans kocken

HEEScH - In Parijs start op 30 no-
vember een belangrijke klimaat-
conferentie, waar internationale 
afspraken zullen worden gemaakt 
over het beperken van klimaatver-
andering. 

Afgelopen zomer bracht paus 
Franciscus zijn zogenaamde ‘groe-
ne encycliek’ Laudato Si uit, waarin 
hij gelovigen en alle mensen van 
goede wil oproept tot sterkere 
zorg voor de schepping. Over hoe 
die schepping zich vanaf de oer-
knal heeft ontwikkeld, kunnen we 
ons verwonderen, als wetenschap-
per kunnen we die onderzoeken 
en als gelovige kunnen we god 
ervoor prijzen. 

Maar in onze maatschappij staan 
wetenschap en geloof voor som-
migen nog altijd op gespannen 
voet. Voor Frank van roermund 
o.praem., theoloog, priester en 
norbertijn van de Abdij van Berne 
is er geen spanning tussen beide. 
Voor zijn intrede heeft hij ster-
renkunde gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Leiden. Daarna is hij 
jarenlang werkzaam geweest in de 
ruimtevaart, bij Fokker Space. Nu 
is hij prior, cantor en magister van 
de abdij in Heeswijk-Dinther. Om-
dat Frank thuis is op beide terrei-
nen, verzorgt hij - op uitnodiging 
van parochie De goede Herder 
- op maandag 30 november om 
20.00 uur een lezing bij Sterren-

wacht Halley aan de Halleyweg 1, 
tussen Heesch en Vinkel.

Na de pauze is er een planetarium-
voorstelling en wordt er nog een 
rondleiding gegeven. Als het weer 
het toelaat, kan aan het einde van 
de avond met een telescoop de 
hemel worden afgespeurd en de 
grootsheid van de schepping wor-
den bewonderd. Deelname aan de 
avond is gratis, van tevoren aan-
melden is echter verplicht, omdat 
het aantal deelnemers beperkt is. 

Opgeven kan tot en met 27 no-
vember, zowel telefonisch 
0412 - 451215 als per e-mail: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

sterrenkunde en religie: 
geen spanning, maar verwondering
Lezing en rondleiding bij Sterrenwacht Halley

Frank van Roermund

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Video Design
Lunenburg

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

CADEAU-TIP

VHS op DVD
nu 10,00

Meerwaarde katholieke 
denken zichtbaar

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

Kapelstraat 1, Middelrode T: 073-6129323

www.hendriksgevers.nl

Dakgoot reinigen 4,- p/m
Wij vegen uw schoorsteen al v.a. €39,50

lEZingtiP

Oproe� tot 
st erkere zorg 

v� � de schepp ing
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 25 november 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Leverkaas

100 gr. €1,10
Gehakt- & 
stroganoffschijven

100 gr. € 0,75

Kipcajun

100 gr. € 0,89

Zijlende biefstuk

100 gr. € 2,25

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

Monchou 
Speculaastaart
6-8 pers. 
Nu

Bodem van Speculaasbiscuit 
gevuld met Monchou, 

slagroom en zoete kersen

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

STOOFSCHOTEL 500 gram € 1,50
PAPRIKA 1 kilo vanaf € 1,50
SINAASAPPELS (navel) 10+2 gratis

Voor ieder kind een wortel 
voor het paard van Sint

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

2,95

1,50

4 speculaas 
eierkoeken

voor

7,95

Pompadoer
Nu 

Herfstlekkernij met o.a. 
pompoenpitten, rozijnen en kaneel

Een avond doorbrengen met 
lekkere whisky’s en kenners

Op donderdag 26 november is het 
zover en kunnen liefhebbers in De 
Pas in Heesch genieten van mooie 
Schotse whisky’s. De proeverij is 
een avondvullend programma, 
want whisky’s uit diverse stoke-
rijen en verschillende jaren ‘slobber 
je niet even weg’. Daarbij hoort 
een toelichting en een bijpassend 
hapje.

Smaken verschillen
Alex en Willy bekennen dat ze al-
lebei een andere whisky waarde-
ren. De een houdt van een roke-
rige smaak en de ander van zacht. 
Op 26 november komen ze onge-
twijfeld aan hun trekken, want er 
worden bij de proeverij zes whis-
ky’s geschonken, met daarnaast 
nog een glas bij de ontvangst. De 
combinatie van whisky met onder 
andere chocolade of gedroogde 
abrikozen zal wellicht verbazing 

wekken, maar is een aanbeveling 
als hapje bij de whisky’s door de 
‘keeper of the quaich’, ambassa-
deur van Schotse whisky’s, om de 
smaak beter tot zijn recht te laten 
komen. Deze ambassa-
deur zal een toepas-
selijke presentatie 
houden. 

Primeur
Het Proef Lokaal 
Heesch heeft op 
deze avond nog 
een primeur! De 
Heische Hoeve 
heeft een eigen dis-
tilleerderij, waar nog 
traditioneel likeur en an-
dere dranken worden gemaakt. Zo 
schenken zij eau-de-vie van eigen 
hoeve in het proeflokaal. En sedert 
kort hebben zij ook Maashorst-
whisky. Diezelfde eau-de-vie en 

whisky zullen op de proeverij ge-
schonken worden. Weliswaar is de 
whisky nog erg jong, maar wel lo-
kaal gedistilleerd. 

Ontvangst op 26 november 
is om 20.00 uur, waarna 

gestart wordt met de 
proeverij. De avond 
loopt door totdat 
de whisky’s zijn 
geproefd en de 
hapjes gewaar-
deerd. Nieuwe 

mensen, nieuwe 
gesprekken, niet 

voor niets staat de 
quaich (drinkschaaltje) 

symbool voor vriendschap 
en verbondenheid.

Kosten zijn € 25,-. 
Voor meer informatie: 
proeverijheesch@gmail.com. 

V.l.n.r. Alex Mehlbaum, Willy van Herpen en Geert-Jan van den Heuvel discussiëren over whiskysoorten
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEEScH – Een whiskyproeverij met een film over het gebruik van whisky in Nederland, was voor Alex Mehl-
baum en Willy van Herpen uit Heesch aanleiding om de koppen bij elkaar te steken en – bij een glas heerlijke 
whisky en hapjes – te brainstormen over de mogelijkheid ook zelf een proeverij te organiseren. 

‘Symbool 
voor 

vriendschap en 
verbondenheid’

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp. 

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

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

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

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm  
     van 244,- nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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KBO Bernheze
kbo nistElrodE
Handwerken te kust en te keur

kbo Cultureel 
in dinther

HEESWijK-DiNtHEr - Voor alle 
senioren in Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek presenteert KBO Din-
ther op zaterdag 21 november van 
13.30 tot 17.30 uur in CC Servaes 
in Dinther weer KBO Cultureel. 
Met optredens van verschillende 
groepen en personen uit HDL 
wordt een veelheid aan mogelijk-
heden geboden, die anderen kun-
nen inspireren om op een of ande-
re manier ook op cultureel gebied 
actief te zijn of te worden. 

respectievelijk treden op: de 
linedance groep, Ad van Schijn-
del/toon Konings, koor Zang en 
Vriendschap, Volksdansgroep 
Kujawiak, de troubadours Henk 
en rené Habraken, gildekoor St. 
Barbara, nog een keertje toon 
Konings/Ad van Schijndel, senio-
renkoor cantando en het Bernhe-
zer Senioren Orkest. Alle artiesten 
komen uit Heeswijk, Dinther en 
Loosbroek.
Bezoekers die na het zien en horen 
van zoveel enthousiasme óók zin 
hebben om actief te zijn op cultu-
reel gebied, kunnen deze middag 
daar volop informatie over krijgen 
of lid worden van een groep of ver-

eniging. Na de succesvolle voor-
gaande edities, toen de zaal steeds 
bomvol zat, zijn de verwachtingen 
voor dit jaar hooggespannen. De 
toegang is gratis.

Vorstenbosch 
kbo feliciteert 
80-plussers
VOrStENBOScH - De 80-plus-
sers van KBO Vorstenbosch kwa-
men woensdag 11 november bij 
elkaar voor de jaarlijkse verwen-
middag in zaal De Rogge. De vrij-
willigers en het bestuur hadden 
zich extra ingespannen om de 
oudste leden een leuke middag te 
bezorgen. 

tijdens het eerste uur werden er 
oude filmpjes getoond. Deze kwa-
men uit de collectie van oud-bur-
gemeester Van Oosterhout en zijn 
beschikbaar gesteld door de heem-
kundevereniging Nistelvorst. De 
filmpjes riepen bij velen mooie her-
inneringen op aan de jaren 70-80.

Daarnaast werd er veel gebuurt en 
er was volop gezelligheid. Aan de 
nieuwe 80-jarigen van 2015 wer-
den cadeautjes overhandigd en 
er zijn foto’s gemaakt. Als extra-
tje was er ook nog een huldiging 
van Netty Vogels - van Heeswijk. 
Zij kreeg een oorkonde van KBO-
Brabant vanwege haar 25 jarig-
lidmaatschap. Na afloop keerde 
iedereen met een goed gevoel en 
voldaan huiswaarts. 
De KBO gaat donderdag 19 no-
vember weer verder, dan staat 

de Sint Nicolaasviering op het 
programma. Hiervoor zijn alle le-
den uitgenodigd. Donderdag 26 
november is er een rikconcours-
avond, aanvang: 19.00 uur.

nordic 
Walking bij 
kbo Heesch
HEEScH - Steeds meer jonge ou-
deren van de Heesche KBO ma-
ken kennis met Nordic Walking. 
Ze genieten elke week samen van 
de natuur die direct rond hun dorp 
te vinden is. Ze wandelen ander-
half uur samen in een groep die 
bestaat uit mannen en vrouwen. 

Het tempo wordt aangepast aan 
de groep. 
Het oogt alsof Nordic Walking 
niet uitput. Ook de beoefenaars 
zelf ervaren de wandeltechniek 
niet als zwaar. toch is deze vorm 
van lichaamsbeweging een stuk 
effectiever dan gewoon wande-
len. Bovendien zorgen de stokken 
(poles) ervoor dat de knieën veel 
minder belast worden. Spieren in 
benen, armen en rug worden ge-
traind, zonder dat de belasting op 
gewrichten van rug en benen toe-
neemt. 
Er wordt elke woensdag om half 
tien op De Misse bij de ingang 
van De Pas gestart. iedereen is er 
welkom; vooraf aanmelden is niet 
nodig. Na afloop wordt er door 
de liefhebbers een kop koffie ge-
dronken en gezellig nagebuurt. Bij 
de deelnemers staan natuurbele-
ving, recreatie, sociale contacten 
en ontspanning centraal. Als het 
wandelen met poles bezwaarlijk is, 
kunnen mensen ook zonder stok-
ken aan de wandeling deelnemen.
Elke eerste woensdag van de 
maand gaat de groep een tochtje 
buiten Heesch lopen. Meestal 
is dat in de bossen van Herper-

duin, Slabroek of Schayk. Zo liep 
de groep afgelopen woensdag de 
gele route op Slabroek. Na eerst 
een gedeelte van het kabouterpad 
afgelegd te hebben, bezocht de 
groep wandelaars de grote heide, 
en de restanten van de blokhut.

themamiddag 
welzijn en zorg
HEESWijK-DiNtHEr - KBO Din-
ther houdt op woensdag 25 no-
vember in CC Servaes in Dinther 
van 13.45 tot 16.15 uur een the-
mamiddag over ‘welzijn en zorg’ 
voor alle senioren uit Heeswijk en 
Dinther. 

Bezoekers worden om 13.45 uur 
ontvangen met koffie, aangebo-
den door de gemeente Bernheze. 
Om 14.00 uur start het informa-
tieve gedeelte met een presentatie 
over de oprichting van een coöpe-
ratie voor welzijn en zorg door An-
nie van der Ven (lid van de coöpe-
ratie i.o.), josé van der Heijden en 
Wilma Hendriks (allen vrijwilligers 
van het informatiepunt Welzijn). 
De vraag die centraal staat is hoe 
we met veel plezier in het dorp 
kunnen blijven wonen, ook nu de 
overheid een stap terug doet. Ver-
teld wordt hoe is gestart met de 
oprichting van een burgercoöpera-
tie voor welzijn en zorg in Hees-
wijk, Dinther en Loosbroek.
Na een pauze volgt rond 15.15 uur 
een presentatie door Ben Beeftink, 
over ‘Ons Platform’ dat iedere 
(toekomstige) gebruiker van com-
puter, i-pad of tablet heel gemak-
kelijk de weg wijst om informatie 
te vinden. ter afsluiting worden 
vanaf 15.45 uur foto’s getoond 
over de ontwikkelingen rond de 
N279 en de Aa door Ad Habraken. 
Bij elk programmaonderdeel kun-
nen vragen gesteld worden.

Verkoop hand-
werkgroep kbo 
nistelrode
NiStELrODE - De leden van hand-
werkgroep van KBO NIstelrode 
hebben weer veel handwerkstuk-
ken klaar. 

Zij bieden die tegen aantrekkelijke 
prijzen te koop aan op zaterdag 
21 november van 10.00 tot 14.00 
uur in zaal Donzel in cc Nesterlé, 
Parkstraat 2 in Nistelrode. Met de 
opbrengst kunnen ze weer nieuwe 
materialen aanschaffen. Bezoekers 
die nog restanten breiwol hebben 
liggen, kunnen deze meebrengen, 
de dames zijn er blij mee!

Waizennutmar bij 
kbo nistelrode

NiStELrODE - KBO Nistelrode 
houdt op donderdag 26 november 
een ontspanningsmiddag in CC 
Nesterlé, waarbij Sinterklaas wel-
kom wordt geheten. De hoofd-
moot wordt gevormd door een 
optreden van het trio Waizennut-

mar uit Beek en Donk. Aanvang 
13.30 uur.

Waizennutmar bestaat uit drie 
vertolkers van het Beek en Donks 
dialect. De groep treedt al tien 
jaar als zodanig op in de regio. 
Zij zingen over de dingen van al-
ledag met vaak humoristische 
teksten, die ze bijna allemaal zelf 
hebben geschreven. De muziek 
kenmerkt zich door een sterk rit-
mische basis en is grotendeels zelf 
gecomponeerd. Leden van KBO 
Nistelrode betalen bij binnenkomst 
€ 2,-, niet-leden € 10,-. Vooraf 
aanmelden door te mailen naar  
kbo.nistelrode@home.nl.

Ans van 
Zandwijk wint 
twaalfde ladder

HEEScH – Ans van Zandwijk ont-
ving vorige week woensdag een 
mooi boeket bloemen. Zij won 
de twaalfde ladder van het KBO-
Bridge in Heesch met een gemid-
delde van 60.840%. 

Van de twaalf gespeelde midda-
gen blijven de acht beste scores 
staan en daarvan wordt dan het 
gemiddelde berekend. Het wordt 
eentonig, maar opnieuw scoorden 
Albert van Uden en Mies Spierings 
het beste: 62.570%. 

Eenmaal per jaar is er een attentie 
te verdienen. Als iemand opnieuw 
eerste wordt, dan wordt automa-
tisch de volgende de winnaar. ton 
van Kerkhof kwam met 49.950 het 
dichtst bij de 50.00% en kreeg een 
luxe bridgepen. De laagste score 
werd ook beloond met het toe-
passelijke boekje ‘Beter Bridge’. Er 
was iets extra’s bij de koffie en ie-
dereen kreeg bij binnenkomst een 
consumptiebon. Meer weten over 
deze KBO-activiteit? Neem dan 
contact op met Willy Muytjens, 
tel. 0412-613417.

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

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

of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Wordt voor u het huishou-
den steeds lastiger? Wilt u af 
en toe wat extra schoonge-
maakt hebben?
De HHT toelage van de 
gemeente helpt met een 
tegemoetkoming in de 
kosten van € 15,00 per uur. 
U betaalt zelf maar € 7,50 per 
uur. 

Krijgt u geen huishoudelijke 
hulp meer vanuit de WMO,  
moet u veel zelf betalen of 
veel familie inzetten voor uw 
huishouden? 

Met de HHT subsidie is 
huishoudelijke hulp nu 
voor veel mensen bereik-
baar.  

• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te  hoog?
• of gebruikt u  een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering? 
• of bent u mantelzorger?

Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!

Waizennutmar

De nieuwe tachtigjarigen

Netty Vogels 25 jaar KBO lid

Nordic Walking vanuit Heesch
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De filmbeelden in ‘groeten uit 
Heeswijk-Dinther’ zijn gemaakt op 
één dag. Op 24 april 2014 film-
den zeven cameraploegen een 

dag lang het leven van Heeswijk-
Dinther. Ook veel inwoners maak-
ten videopnames op die dag. Dit 
leverde in 2014 al een film en 

een boek op. Uit het vele materi-
aal maakten drie buurmannen uit 
Heeswijk-Dinther een nieuwe film, 
met meer aandacht voor muziek, 
sfeer en humor: groeten uit Hees-
wijk-Dinther. 
De film duurt 60 minuten en is ge-
schikt voor alle leeftijden.

Enthousiast
groeten uit Heeswijk-Dinther werd 
eind oktober op negen locaties 
vertoond, waaronder een open-
luchtvoorstelling op Plein 1969. 
Alle voorstellingen waren druk be-
zocht. De belangstelling was gedu-
rende enkele dagen zo groot dat er 
besloten werd om twee vertonin-
gen achter elkaar te houden. Het 

publiek reageerde zeer enthousi-
ast op de film. Voor jong tot oud 
was het een feest der herkenning 
en gaf het een nieuwe kijk op hun 
vertrouwde dorp.

groeten uit Heeswijk-Dinther is 
gemaakt door Buurman Produk-
ties, bestaande uit de drie buur-
mannen rené van den Broek, Hein 
van crey en Bas Linders. 

Ton Weerts voor ‘De Rank’ in Heesch Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Marian en ton Weerts vormen met 
dochters Lizet, jenny en medewer-
kers ria en Nanda het hechte team 
van De rank. Marian, ton en Lizet 
vestigden zich aan ’t Dorp 10 op 30 
november 1990 met De rank, als 
bloemsierkunst. De naam van de 

winkel is geïnspireerd door de naam 
van de vakopleiding die ze volgden: 
groenhorstcollege De rank. 

Na een aantal jaren is de winkel 
uitgebreid met woondecoraties; 
die een mooie aanvulling zijn op de 

collectie. De rank wisselt de col-
lectie voortdurend en zorgt steeds 
voor inspirerende nieuwe accessoi-
res. De vele trouwe klanten vanuit 
Heesch en omgeving komen er re-
gelmatig snuffelen om nieuwe in-
spiratie op te doen.

Kerstshow
De kerstshow op zaterdag 21 no-
vember van 13.00 tot 20.00 uur 
en zondag 22 november van 11.00 
tot 17.00 uur staat in het teken van 
het jubileum. Als altijd is de winkel 
omgetoverd in kerstsfeer en zul-
len er prachtige kerststukken zijn 
als inspiratie. tevens wordt er een 

demonstratie gege-
ven hoe u met de 

materialen kunt 
werken. Na-
tuurlijk kunt u 
ter plekke een 
bestelling op-
geven voor de 
kerst aan de 
hand van de 

voorbeelden. 

tijdens de gezel-
lige kerstshow wordt 

u verwend met lekkere 
versnaperingen en een drank-

je. Een ‘hartverwarmend’ presentje 
is er ook, voor alle bezoekers van 
de kerstshow. in de creaties ziet u 

de liefde voor het vak en de kwali-
teit die De rank levert. 

Het jaar rond
iedereen probeert met kerst het 
huis intimiteit en warmte te geven. 
Het team van De rank creëert voor 

elk seizoen de juiste sfeer. creati-
viteit en enthousiasme willen de 
mensen van De rank graag delen 
en daarom worden workshops ge-
geven in het voorjaar, de herfst en 
met Kerstmis. 
Het team houdt niet van schone 
schijn, dankzij hun no-nonsense 
houding, dagelijkse aanvoer van 
verse materialen en creativiteit, nu 
dus 25 jaar ‘hartverwarmend’ De 
rank.

‘t Dorp 10 Heesch
0412-455020

De Rank al 25 jaar ‘hartverwarmend’ 
met bloemen en woondecoraties
HEESCH – De Rank Bloemen en Woondecoraties in Heesch viert het zilveren ju-
bileum tijdens de jaarlijkse kerstshow, die dit jaar op zaterdag 21 november van 
13.00 tot 20.00 uur en zondag 22 november van 11.00 tot 17.00 uur gehouden 
wordt. Dit weekend zijn er prachtige creaties te bewonderen in een sfeervolle 
ambiance.

‘Hartverwarmend en 
kwaliteitsbewust; al 25 jaar’

buurmannen draaien door 
Drie nieuwe voorstellingen voor succesvolle film ‘Groeten uit Heeswijk-Dinther’

HEESWijK-DiNtHEr - Van 18 tot 25 oktober werd op negen locaties in Heeswijk-Dinther de film ‘Groeten 
uit Heeswijk-Dinther’ vertoond. De vertoningen waren zo’n groot succes dat de makers, drie buurmannen 
uit Dinther, drie extra vertoningen hebben georganiseerd. Iedereen die de film de eerste keer gemist heeft, 
kan hem zien op 27 of 29 november.

Drie nieuwe 
vertoningen
Vrijdag 27 november 
20.30 uur 
Willibrordcentrum

Vrijdag 27 november 
22.30 uur 
Café de Zwaan

Zondag 29 november 
14.30 uur 
CC Servaes

René, Hein en Bas

publiek reageerde zeer enthousi-

Een fee st  de� 
herke� ing
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Désirée de rooij is al bijna veertig 
jaar werkzaam als bibliothecaris. in 
de bibliotheken van Bernheze is zij 
verantwoordelijk voor de aanschaf 
van de collectie voor volwassenen. 
Wekelijks leest zij de aanschafin-
formatie en maakt op basis van 
kennis, ervaring en (het bijhouden 
van) de actualiteit een keuze uit 
het enorme aanbod. 

Boek&Babbel
Met een gratis kopje koffie of thee, 
aan de grote leestafel in de biblio-
theek, geeft Désirée in een onge-
dwongen sfeer informatie over 
recente, nieuw verschenen titels. 
Ook zal er aandacht zijn voor een 
specifiek genre of eerder uitge-
brachte of bijzondere boeken en 
boeken die het verdienen om onder 
de aandacht gebracht te worden.
Aanmelden voor de Boek&Babbel 

is niet nodig. iedereen kan aan-
schuiven aan de leestafel. 
Boek&Babbel is op donderdag 19 
november, van 15.00 tot 15.30 
uur. Voor 2016 worden de data 
nog bekendgemaakt.

boek&babbel in 
bibliotheek Heesch

KInDeren

HEEScH - Bibliothecaris Désirée de Rooij houdt, na de succesvol-
le eerste bijeenkomst in oktober, donderdag 19 november weer een 
Boek&Babbel in Bibliotheek Heesch. 

tekst?

20-11: dAg VAn rECHtEn VAn kind Zie oplossing pagina 39

Sinterklaas slaat een jaartje over
Susanne Wiersma & Linde Faas 

Het is Vaderweek. De campagne Vaders Voor Lezen roept alle vaders van 
Nederland op om hun kind op donderdag 19 november voor te lezen. Uit on-
derzoek blijkt dat voorlezende vaders het leesgedrag van kinderen stimuleren. 
Omdat Sinterklaas in het land is, tipt de bibliotheek een origineel sinterklaas-
boek.

Sinterklaas heeft er dit jaar geen zin in: die lange tocht naar Nederland, die 
lastige daken en steeds maar weer die gedichten. Zijn pieten proberen hem te 
overtuigen maar Sint is een meester in het verzinnen van smoesjes. Hij gaat 
gewoon niet. Dan krijgt Sinterklaas een brief van Noortje die hem vraagt of hij 
soms een beetje vergeetachtig wordt. Dat laat Sinterklaas natuurlijk niet op zich 
zitten. gaat Sinterklaas nu toch naar Nederland of slaat hij een jaartje over? 
Het boek heeft een open einde en hierdoor worden de kinderen gestimuleerd 

om een oplossing te bedenken voor de vergeetachtigheid van Sinterklaas. Op iedere pagina staan maar een 
paar regels tekst. Het zijn vooral de grote illustraties van Linde Faas die het verhaal maken. 

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30 16:15

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

Ja, ik wil!: 
20:00

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

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 15:45 19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 15:30 20:00

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

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

Spectre: 
18:45 20:15 22:00

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 21:45

Holland Natuur in de Delta: 16:00

ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30 16:00 

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

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

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

Spectre:           13:00   15:45 18:45 20:15 22:00

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 21:45 

ZONDAG 22 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30 16:00 

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

Ja, ik wil!: 
19:45 21:30

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

Schone Handen: 
19:30

Spectre:            
13:00    15:45 19:30

THG: Mockingjay - Part 2: 15:30 19:30 

MAANDAG 23 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

 
DINSDAG 24 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 19:45

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas ...: 13:45 15:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 16:00 19:45

THG: Mockingjay - Part 2: 15:45 19:45

Good Dinosaur 3D: 
13:30 15:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

VANAF: 25 NOVEMBER

THE GOOD 

DINOSAUR

Het is  bijna Sinterklaas. De kinderen zitten 
aan de tafel te praten over Sint en Piet. 

Ik wil een beer van Sinterklaas, zegt Muriel. Nou, ik krijg 
ook een beer van tante Klaasje, antwoord Sabine.

Uw kind leren
omgaan met geld?

Wij geven graag advies
Kinder- spaarweken:kom sparen en krijg een cadeautje*

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

* D
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‘traject  •  arttekst  • Badkamermarkt.nl  • Bloemsierkunst ari-jenne • BouwBedrijf Berghege • BouwBedrijf geBr. Van herpen B.V. 
Buro tweeVoud  • connect accountants & adViseurs • cranen print & sign  • de lorijn horeca-exploitatie  • depostBode B.V. 

dressup-instyle • estepe special truck products B.V. • g. hermes machinale houtBewerking B.V.  • geenen gardening
heerkens groente en fruit B.V.  • houthandel Van der heijden • hurkmans autoBedrijVen  • jumBo wiegmans  • jumBo supermarkten B.V.  

kringloopBedrijf Bernheze  • langenhuizen hoVeniers • lasertechniek nederland  • lunenBurg eVents & more  • maas coating B.V.
marcel Bonte fotografie  • nellen schoonmaakdiensten • ooVB accountants  • reisswolf heesch B.V. • rwp audio • Video • lighting

slim telecom • sns Bank / alVaer B.V.  • Van Bakel elektro • Van munster recyclers B.V.  • Van soest & partners accountants & adViseurs
Van de wijgert Verhuur B.V. • Verkeersschool kees Van iersel B.V.  • Verkuijlen groente en fruit  • VidiVision  • Viking entertainment

VoBra special petfoods B.V. • Vyf raadgeVers & accountants  • wedemeijer & dielissen  • wetering • womenworks 

wie gaat er straks 
naar huis met deze 
prachtige Beelden?
het Bernhezer Business event wordt dit jaar belange-
loos georganiseerd door een aantal ondernemers. zij 
hebben de handen ineen geslagen om er weer een fan-
tastisch feest van te maken. en dat is ook de intentie 
van het BBe: een feest voor en door ondernemers. 
een avond vol ontspanning, culinair genieten en de 
mogelijkheid om te netwerken.

  Een van de 
feestelijke hoog-

tepunten van de avond 
is de uitreiking van de on-

dernemersprijzen: de Bernhezer 
Ondernemersprijs (BOP) en Jonge 
Ondernemersprijs (JOP). Een vak-
kundige jury, ondersteund door een 
groep van gerenommeerde onder-
nemers, bepaalt wie deze felbegeer-
de ondernemersprijzen krijgen. 
De beelden voor de Ondernemer en 
Jonge Ondernemer zijn ontworpen 
door Jet van Zijl en worden ook dit 
jaar weer beschikbaar gesteld door 
de gemeente Bernheze.

Burgemeester Marieke Moorman 
maakt deel uit van de jury en bezoekt 
de genomineerde bedrijven om een 
gefundeerde beslissing te kunnen 

nemen. “Het valt niet mee om uit al 
die schitterende bedrijven met be-
trokken en enthousiaste ondernemers 
een keus te maken. Maar we doen het 
naar eer en geweten.” 

De gemeente Bernheze ondersteunt 
van harte de organisatie, onder an-
dere door sponsoring. Wij zijn trots 
op de bedrijven in Bernheze en de 
samenwerkingsverbanden. Het BBE is 
een mooie gelegenheid om die ban-
den te verstevigen en nieuwe relaties 
aan te knopen. 

Wij hopen op 21 november onder-
nemend Bernheze massaal te ont-
moeten bij het bedrijf van Marcel en 
Mariska Langenhuizen in Nistelrode 
en wensen hen en de organisatie veel 
succes toe met de organisatie.

Gasth
eer M

arcel en gastvrouw Marisk
a Langenhuizen
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feestelijk ontknoping 
op bijzondere locatie

langenhuizen 
agrarisch loon- en 
grondVerzetBedrijf  
zet de deuren open 
Voor het Bernhezer 
Business eVent

Marcel en Mariska Langenhuizen, 
gastheer en gastvrouw van het event, 
zijn al dagen druk bezig met de voor-
bereidingen. Nu de maisoogst achter 
de rug is worden alle machines en 
het bedrijfsterrein aan een grondige 
schoonmaak onderworpen. De  nieu-
we bedrijfshallen lenen zich uitstekend 
voor het evenement waar zo’n 500 
gasten verwacht worden. Trots is het 
ondernemende stel op de prachtige 
nieuwbouw. “Wij zijn dan ook zeer ver-
eerd dat het evenement op ons bedrijf 
wordt georganiseerd” aldus Mariska.

gesmeerd
Een evenement van dit formaat 
vraagt om een goede organisa-
tie. Marcel en Mariska spreken lo-
vende woorden over de manier 
waarop dit wordt aangepakt.  Alles 
gebeurt in goed overleg en Marcel 
en Mariska worden nauw betrokken 
bij de organisatie. Het enige dat van 
hen wordt verwacht is dat de gebou-

wen leeg en schoon worden opge-
leverd.  De rest wordt tot in detail 
geregeld door de organisatie van het 
BBE.

Vernieuwde aanpak
Editie 2015 wordt op een verras-
sende manier ingevuld. Zo is o.a. een 
groot aantal samenwerkingsverban-
den tussen ondernemers ontstaan; 
naast de drankpartners werken nu 
ook foodspecialisten samen om de 
feestavond tot een culinair succes 
te maken. Beleef het mee en laat u  
verrassen!

wens
Mariska en Marcel kijken uit naar 21 
november. Zij hopen vooral  dat het 
een gezellig feest wordt, waar samen 
genieten voorop staat.  Dat geldt ook 
voor 6 december. Dan is iedereen 
tussen 11.00 en 17.00 uur van harte 
welkom om het nieuwe bedrijfspand 
te komen bezichtigen. 

Rabobank Oss Bernheze Eventpartner van het BBE 2015

Bestel de laatste kaarten op www.BernhezerBusinesseVent.nl

een eVent Vol 
energie en 
inspiratie 

Voor én door 
ondernemers 
Van Bernheze!

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent     twitter.com/BernhezerBE2015  www.bernhezerbusinessevent.nl

de organisatie Bedankt de zilVer en Brons sponsoren:

zaterdag 21 november is het zover. tijdens het Benhezer Business event 
(BBe) wordt de Bernhezer ondernemersprijs (Bop) en de jonge onder-
nemersprijs (jop) uitgereikt. dit jaar is langenhuizen agrarisch loon- en 
grondverzetbedrijf in nistelrode de uitverkoren locatie voor het BBe.

Deze pagina wordt gesponsord door:
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Kerst bij WOLters

‘t Dorp 94, Heesch (NB)
+31 (0)412-474083

info@restaurantwolters.nl
www.restaurantwolters.nl
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Openingstijden met Kerst 
Kerstavond gesloten
1e Kerstdag open vanaf 16.00 uur 
2e Kerstdag open vanaf 12.00 uur

U KUnt Kiezen Uit: 
3 gangen menu    N 38,50

4 gangen menu    N 44,50

5 gangen menu    N 47,50

6 gangen menu    N 50,00

CheCK onze website  
voor het menu

a la carte
ook tijdens kerst!

inschrijving Vorstenbosch ‘kwist gestart 

in navolging van vele dorpen in 
de regio, hebben tien enthousiaste 
Vorstenbosschenaren in 2015 het 
initiatief opgepakt om een eigen 
dorpsquiz te organiseren. Het ini-
tiatief werd gewaardeerd, zo bleek 
uit het feit dat maar liefst 53 teams 
zich inschreven voor de Vorsten-
bossche quiz. Van 18.00 uur tot 
middernacht hadden de deelne-
mers een flinke kluif aan het lijvige 
quizboek. in een feesttent aan de 
Kerkstraat werd twee weken later 
het jeugdige team ‘Het Brein’ tot 

winnaar gekroond. 
inmiddels is de organisatie alweer 
volop bezig met de tweede editie. 
Ook dit keer is er voor gekozen om 
twee weken na carnaval het dorp 
aan het werk te zetten. Op zater-
dag 20 februari kunnen de team-
captains om 18.00 uur het quiz-
boek ophalen bij Bar De Ketel, om 
vervolgens bij iemand thuis de vele 
vragen, puzzels en doe-opdrach-
ten te gaan oplossen. 
twee weken later, op zaterdag 5 
maart, wordt de uitslag bekend-

gemaakt tijdens - ongetwijfeld -
weer een sfeervol en gezellig 
dorpsfeest. 
gelet op de reacties na de eerste 
editie, verwacht de organisatie ook 
dit jaar weer een flink deelnemers-
aantal. Aanmelden kan vanaf nu 
tot uiterlijk 13 februari via 
www.vorstenboschkwist.nl. 
Op deze website is ook alle overige 
informatie te vinden, zoals wed-
strijdreglement, sponsors en uiter-
aard heel veel foto’s van de vorige 
quiz. 

VOrStENBOScH - Na het geweldige succes van de eerste editie gaat ook Vorstenbosch ‘kwist op herhaling. 
Op zaterdag 20 februari 2016 ligt voor de tweede keer een dik quizboek klaar. Inschrijven kan vanaf nu via 
www.vorstenboschkwist.nl. 

De organisatie is ook dit jaar in handen van v.l.n.r. Max van den Berg, Marcel Dominicus, Henny van Houtum, Kitty Verstegen, 
William Verkuijlen, Eric van der Wijst, Doortje van der Heijden, Clemens Geenen, Jacqueline van der Heijden en Coen Janssen. 

Vanaf het dakterras hebben de 
bezoekers een prachtig zicht op 
de sterrenhemel. Halleyleden wij-
zen bekende en minder bekende 
sterren en sterrenbeelden aan, 
zoals grote en Kleine Beer, Pool-
ster, Wega, Aldebaran, cassopeia, 
Draak, Stier, ram, Zwaan en Lier. 
Bovendien staat de maan hoog 
aan de hemel. Zijn kraters, ‘zeeën’ 
en bergen zijn met de grote tele-
scoop heel mooi te zien. Het moet 
wel onbewolkt zijn om de maan en 
de sterren te kunnen zien.
in het auditorium en het planetari-
um verzorgen Halleyleden presen-
taties over de sterrenhemel, met 

extra aandacht voor de meteoren-
zwerm geminiden, die in de nacht 
van 14 op 15 december voor veel 
‘vallende sterren’ zal zorgen.
Entree: € 5,- (kinderen tot en met 
12 jaar: € 3,-).

Het adres van Sterrenwacht Halley 
is Halleyweg 1, 5383 Kt Heesch/
Vinkel (halverwege Heesch en Vin-
kel). De route is vanuit beide plaat-
sen met wegwijzers aangegeven. 
groepen kunnen op andere dagen 
en tijden terecht. Bel voor een af-
spraak: 0412-45 49 99. Meer in-
formatie over Sterrenwacht Halley: 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij 
sterrenwacht Halley

HEEScH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 20 november voor 
publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. 
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Schippers, opgeleid aan de Ko-
ningstheateracademie in Den 
Bosch, won vorig jaar de publieks-
prijs tijdens cameretten. ‘Wie 
kijkt?’ is een knappe voortzetting 
van het halve uur dat ze daar liet 
zien. 
toen lag de nadruk op haar per-
soonlijk leed, grappig en met 
mooie scherpe liedjes. Want lied-
jes schrijven en zingen, dát kun je 
aan Schippers overlaten. Nog meer 
dan in haar verhalen stopt ze daar-
in haar gevoel, cynisme, spot en 

mededogen. Van ‘Er zit nog zaad 
op de muur (en het is van jou)’ 
tot ‘Erik wil een meisje zijn’, ‘ieder 
krijgt vanzelf wat ie verdient’ tot 
het zeer onrustbarende in opzet-
telijk gejaagd tempo gespeelde ‘Er 
spoelen mensen aan (stuur ze te-
rug!)’, ze brengt het allemaal even 
geloofwaardig.

Kiki ziet u graag 
Nu ze vijf kwartier de ruimte heeft, 
kan ze laten zien hoe dat persoon-
lijk leed een venijnige blik op de 

samenleving tot gevolg heeft. Het 
zijn sterke, vaak ook verrassende 
geluiden die Kiki laat horen. Aan 
talent geen gebrek bij Kiki Schip-
pers en ‘Wie Kijkt?’ is absoluut een 
veelbelovend debuut. 

Jury Leids Cabaret Festival:
‘Kiki Schippers heeft alles wat je als 
cabaretière zou willen hebben. Een 
theatraal lijf, een prachtige stem, 
een geweldige timing en het ver-
mogen de ziel te kunnen raken.’

Kaartjes via www.nesterle.nl

 Kiki Schippers met ‘Wie kijkt?’
‘kiki sCHiPPErs HEEft AllEs WAt JE Als CAbArEtiÈrE ZoU WillEn HEbbEn

NiStELrODE - Na haar optreden in CC Nesterlé vorig seizoen, als finaliste van het Camerettenfestival, was 
het duidelijk: ‘Kiki gaat hier zeker terugkomen’. Op zaterdag 28 november is het zover: de Bossche Kiki 
Schippers staat dan met haar avondvullende programma ‘Wie kijkt?’ in de Nisseroise theaterzaal.

Wie Kijkt Foto: Esmege Franken

kiki sCHiPPErs MEt 
‘WiE kiJkt?’
Zaterdag 28 november.
20.15 uur. 
Kaartjes via www.nesterle.nl. 

Uitbreiding workshops bij Creatief & lekker 

Van vrienden, familie, collega’s, 
scholen, buurtverenigingen, sport-
clubs en - natuurlijk ook leuk - 

voor kinderfeestjes. Om aan alle 
wensen tegemoet te komen, heeft 
zij haar aanbod van workshops uit-
gebreid. Op de vernieuwde web-
site van creatief & Lekker, 
www.creatiefenlekker.nl, vindt u 
over de workshops nog veel meer 
informatie.
 
Nu, in deze donkere dagen, is het 
een goede tijd om samen een leu-
ke activiteit te doen. 

Zo is natuurlijk de workshop cho-
coladeletters maken populair. Ook 
hebben we twee nieuwe work-
shops voor chocolade:
• De uitgebreide workshop die 

een dag duurt en waarbij je alles 
leert over chocolade maken.

• Heb je wat minder budget, dan 

NiStELrODE - Trudie van Creatief & Lekker timmert al een paar jaar 
aan de weg met haar workshops chocolade en taarten. Steeds meer 
mensen weten de weg te vinden naar haar chocolade-atelier om met 
elkaar een workshop te volgen. Het zijn zeer uiteenlopende groepen die 
bij haar langs komen.

Specialist in chocoladeworkshops

Trudie

hebben we nu ook de workshop 
verstopte bonbons, waarbij je 
in 2,5 uur een chocoladebakje 
maakt, gevuld met bonbons. 

De taarten workshops heeft trudie 
uitgebreid met een verkorte versie 
van het boltaartje. Maar ze heeft 
ook een hele nieuwe workshop 

ontwikkeld, voor het maken van 
een chocoladetaart. 

Dus, neem vlug een kijkje op haar 
website www.creatiefenlekker.nl 
en boek een workshop. Ze ziet uw 
boekingen graag tegemoet om u 
een leuke en interessante middag 
of avond te bezorgen. 

€ 25,- € 25,-

€ 32,-

€ 8,50

€ 15,-

Het i� ee n goede tijd om samen ee n activiteit te doen

Vrouwen ontmoeten vrouwen
WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD: SPEEDDATEN OP VRIJDAG 27 NOVEMBER
Onverwachte ontmoetingen, verfrissende ideeën, bijzondere samenwerkingen…

Speeddaten is een beproefde me-
thode om in korte tijd veel men-
sen kort en krachtig te spreken en 
daar waar raakvlakken en clicks 
zijn, praat je daarna rustig samen 
verder. Ontmoeten, boeien en 
binden. Dat is waar speeddaten in 
feite om draait. Eng? Wel nee joh, 
leuk en lachen! En vergeet niet, 
niet geschoten, altijd mis... Dus 
thuisblijven is geen optie! Kom en 
ontmoet heel veel leuke, interes-
sante, betrokken en actieve vrou-
wen, we kunnen elkaar helpen…
verder helpen! 
Bovendien wordt deze meeting 
muzikaal omlijst door Vocaal en-
semble All Women. Zij zijn al sinds 

1998 actief op diverse podia en - 
onder deskundige leiding van ien 
Bouwmans - streven zij steeds 
naar een hoger niveau. All Women 
heeft een breed repertoire en zingt 
in verschillende stijlen en talen. 
Ook staan er enkele gezellige 
standjes en - ter afsluiting van het 
jaar - ontvangen de eerste 50 aan-
meldingen een mooie goody bag! 
Kortom, het wordt weer een gezel-
lige en leerzame bijeenkomst. Dus 
meld je snel aan!

Op www.vovbernheze.nl vind je 
meer informatie over het aanmel-
den voor de bijeenkomst op 27 no-
vember in cc Nesterlé.

BErNHEZE - Bij iedere VOV Meeting in CC Nesterlé krijgen vrouwen het podium om zich te presenteren 
tijdens de laagdrempelig bijeenkomsten. Maar de roep om sneller en effectiever meer mensen te leren 
kennen en op zoek te gaan naar leuke opdrachten, projecten, klussen of samenwerkingspartners is hoor-
baar. Immers, netwerken werkt, is de ervaring tijdens de meetings die in het teken staan van speeddaten. 

De directeur is ook aanwezig om 
informatie te geven of vragen te 
beantwoorden. Ouders kunnen op 
die manier kennismaken met de 
sfeer waarin les wordt gegeven op 
basisschool Delta. De peutermid-
dag begint om 13.45 uur en ein-
digt om 14.45 uur.

iedereen met een peuter vanaf 2½ 
jaar is welkom op BS Delta op dins-
dagmiddag 24 november. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Basisschool Delta
Herderstraat 2 
tel. 0412-450678
www.basisschooldelta.nl. 

Peutermiddag bs delta 
HEEScH - Op basisschool Delta is dinsdagmiddag 24 november een 
kennismakingsmiddag voor peuters vanaf 2 ½ jaar met hun ouders. De 
middag is bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met de basis-
school. Er liggen verschillende materialen klaar waar de kinderen mee 
kunnen spelen. Voor de ouders is er een rondleiding door de school.

‘kennis Maken Met 
de sfeer waarin les 

wordt GeGeven’
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overdag heerlijk 
kerstdineren in een 
prachtige omgeving?

Bekijk ons heerlijke 
kerstmenu op 

www.Bomenpark.nl
overdag nog plek!

Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch 
t: 0412 473074 • email: info@bomenpark.nl

kerstadvertentie.indd   1 09-11-15   11:46

Titus Brandsmaplein 20, 5342 EN  Oss
T 0412 - 624879 • F 0412 - 626144

1ltr  van  e 18,99

1ltr  van  e 21,99

Doos à 6 stuks

Doos à 6 stuks

1ltr  van  e 21,49

1ltr  van  e 20,99

Colombard Chardonnay 
en Merlot - Cabernet
Sauvignon

0,7ltr van e 19,49

1ltr  jonge jenever

Doos à 6 stuks

Kom kijken in de winkel naar ons uitgebreide assortiment!

VOOR

e 15,49

VOOR

e 18,50

VOOR

e 25,00

VOOR

e 25,00

VOOR

e 17,99

VOOR

e 16,99

VOOR

e 14,50

VOOR

e 9,99

VOOR

e 25,99

SMIRNOFF
VODKA

JOHNNIE 
WALKER

CAPETTA
MOSTODUVA

MARQUISE 
DE LASSIME

BACARDI

BAILEYS

LES GRANDES
CAVES D’ALBRET

LICOR43

DE DRIE 
AREN
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Bestel nu uw
        relatiegeschenken!
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d 
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Aanbiedingen geldig t/m 5 december 2015
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de nistel loopt voor 
de nistel santa run!

Paul nodigt iedereen enthousiast 
uit: “Het is de bedoeling om in een 
kerstmannen-pak een kort par-
cours te lopen of te wandelen door 
de binnenstad van Oss. je kan de 
hilarische foto’s van eerdere edities 
op www.oss.rotarysantarun.nl 
bekijken.” Op de website staan 
ook de verschillende goede doelen, 

het programma, uitleg en tij-
den. 

Paul, Kim en Paul ho-
pen dat veel mensen 
aansluiten: “Wij 
gaan als ‘De Nistel’ 
zelf met zoveel 
mogelijk deelne-
mers aan deze run 
meedoen. Onze 
vraag is dan ook: 
loop je ook met ons 

mee?!?”

Het is de bedoeling dat 
iedere deelnemer een 

kerstman-pak aanschaft. 
Deze zijn voor € 10,-  te ver-

krijgen in het Koffiehuis van De 
Nistel. Op deze manier steun je 
het initiatief, sponsor je het goede 
doel en is tevens je deelnamebe-
wijs voor de run. 

Nogmaals: het is geen hardloop-
wedstrijd, maar een ludieke loop! 
iedereen kan meedoen! jong en 
oud.  Dus neem je familie gerust 
mee! Mocht je niet kunnen of wil-
len lopen, maar wel iets bij willen 

dragen, dan is het natuurlijk ook 
mogelijk om een of meerdere pak-
ken aan te schaffen en beschikbaar 
te stellen en daarmee toch te spon-
soren.

Schrijf je snel in via de mail: 
info@de-nistel.nl of bij een be-
zoekje aan het Koffiehuis. Ope-
ningstijden van woensdag t/m vrij-
dag van 11.00  tot 17.00 uur. Heb 
jij altijd al een keer kerstman willen 
zijn? Of heb heb je gewoon zin in 
een onvergetelijke middag?  

“Schrijf je in, kom halen dat pak en 
wees erbij!” Paul, Kim en Paul.
www.de-nistel.nl.

‘De Nistel’ gaat, samen met zoveel mogelijk vrienden, familie en sym-
pathisanten van De NIstel, op zaterdagmiddag 12 december, De Nistel 
Santa Run lopen in Oss. Het wordt een super ludieke actie, waarbij geld 
opgehaald wordt voor verschillende goede doelen, waar de Nistel er 
één van is! Het is geen hardloopwedstrijd maar een ludieke loop. 

Geen hardloop-
wedstrijd, maar 
een ludieke loop

Workshop: Uit je evenwicht

je voelt de onrust in je lijf, je hoofd 
en je merkt het in de omgang met 
anderen. Misschien heb je het 
koud, ben je ongeduldiger, prikkel-
baar, lusteloos, zoekend, verdrietig 
of voel je heel weinig. Het hervin-
den van evenwicht vraagt om je ei-
gen antwoord en kost tijd. je moet 
je leren bewegen tussen je verlies 
en je leven ‘zonder’. 

in deze bijzondere workshop gaan 
we het verlies met hoofd, hart en 
handen aan. in het eerste gedeelte 
bespreken we wat verlies met je 
kan doen, is er ruimte en aandacht 
voor verhalen, steun kunnen ont-

vangen, hervinden van evenwicht 
en stilte. Wat is jouw verhaal en 
hoe sta jij hierin? in het tweede 
gedeelte sta je op de yogamat om 
deze dingen ook in je lijf te kunnen 
voelen. Waar sta je en hoe vind je 
evenwicht en steun in jezelf? De 
yogaoefeningen vragen geen er-
varing in yoga. 

Aagje psychologen & Yogaland 
bieden de workshop ‘Uit je even-
wicht...’ op de teugenaarstraat 1 
te Oss. 
Op zaterdag 28 november van 
13.00 - 16.00 uur. Kosten: € 75,-. 
tegemoetkoming vanuit de aan-

vullende zorgverzekering mogelijk. 
informeer naar de mogelijkheden. 
Breng je sportkleding mee of an-
dere comfortabele kleding waarin 
je goed kan bewegen. 

Meld je aan voor deze bijzondere 
herfstworkshop of neem bij vragen 
contact met ons op. 

janske van Eersel - Nistelrode 
06 - 47 120 594 
info@aagjepsychologen.nl.

NiStELrODE/OSS - Verlieservaringen kunnen je flink uit evenwicht 
brengen; of het nu gaat om verlies van een dierbare, werk, gezondheid, 
relatie, identiteit, droom of een verborgen verlies. Je bent ‘zonder’……. 
en dan? 

leerling tbl geslaagd voor Certificate Advanced English
OSS/NiStELrODE - Al jaren biedt het titus Brandsmalyceum, onderdeel van Het Hooghuis, leerlingen de 
mogelijkheid voor het volgen van lessen Engels ter voorbereiding op cambridge Advanced English in de 
bovenbouw van het vwo. Deze leerlingen volgen twee jaar lang twee extra lessen per week. Het duurt altijd 
een flink aantal weken voordat de uitslag bekend is, maar inmiddels hebben we de uitslagen binnen van de 
examens van deze zomer.

Geslaagd voor CAE (Cambridge Advanced English) uit Bernheze is Bregje Bongers uit Nistelrode. 
Het certificaat is inmiddels in een feestelijk samenzijn op school uitgereikt door haar docent rini Kools.

www.mooihdl.nl Informeert, boeIt 
en Interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart
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Beter ’n goede hypotheek 
dan ’n verre vriend

Rob van Heugten  
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Wij zijn de buurman 
waar je op kunt 
rekenen
Het Gele Huis is de hypotheekspecialist  
bij jou in de buurt. Niet moeilijk doen 
met verre vrienden of nog verdere banken. 
Maar gewoon ’n goede buur, waar je zo kunt binnenlopen 
om iets te vragen of te regelen. Wij kennen de buurt 
en het hele gebied eromheen. Een goede buur die toevallig 
alles van en over hypotheken weet.

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nlSpecialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757

Zelf je chocoladeletter maken?
Op zaterdag 28 en zondag 29 november 

€ 8,50
per

letter
Ben je met meer dan zes personen, dan kun je kiezen 

voor een dag en tijd die jullie uitkomt.

Wij zorgen dan dat u ze op het gewenste tijdstip 
krijgt. Letters kosten € 8,50 per stuk.

U kunt de chocoladeletters ook via de website bestellen.

Zorgverzekeraars verlagen vergoeding 
hoortoestellen in 2016
HEEScH/VEgHEL - Profiteer dit 
jaar nog van uw vergoeding voor 
hulpmiddelen. Wanneer u dit jaar 
nog start, kunt u van de huidige, 
gunstige vergoedingsregeling ge-
bruikmaken. 

De nieuwe bezuinigingsmaatregel 
op de hoortoestel vergoeding in 
2016 is een feit. De meeste zorg-
verzekeraars verlagen de vergoe-
ding voor hoortoestellen op 1 ja-
nuari 2016. 
De vergoeding van 75% geldt 
slechts voor een basisoplossing. 
concreet betekent dit dat er een 
beperkt aantal hoortoestellen via 
de zorgverzekeraar verkrijgbaar 
zijn. Het zogenaamde ‘zieken-

fondstoestel’ doet zijn intrede. 
Hierbij is kwaliteit, vorm en kleur 
niet meer van belang, het gaat om 
een basisoplossing. 
Veel zorgverzekeraars gaan op 
basis van kosten een contract aan 
met slechts enkele aanbieders, 
kwaliteit is van minder belang. 
De beste, nieuwste en modernste 
hooroplossingen zijn vanaf 1 ja-
nuari 2016 niet meer verkrijgbaar 
met een vergoeding van de zorg-
verzekeraar. 

geavanceerde, volautomatische 
hoortoestellen zorgen ervoor dat 
een slechthorende nog beter func-
tioneert in alle voorkomende situ-
aties. Van Schijndel Hoortechniek 

biedt kennis en mogelijkheden om 
de juiste oplossing bij uw wens en 
behoefte aan te laten sluiten. Soms 
met minder vergoeding, maar wel 
met een oplossing op maat waar u 
iets aan heeft.

U bent van harte welkom voor een 
gratis gehooronderzoek, informa-
tie over hooroplossingen en de 
allernieuwste ontwikkelingen op 
hoorgebied. Er is iedere dag een 
gediplomeerd audicien aanwezig.

informeer vrijblijvend bij Van 
Schijndel Hoortechniek aan de 
Meijerijstraat 6 te Veghel of kijk op 
www.vanschijndelhoortechniek.nl.

Decembertaart
met peer

Boodschappenlijstje 

5 kleine handperen

1 eetlepel citroensap

150 gram boter (zacht)

150 gram amandelspijs

4 eieren
150 gram bloem

1 eetlepel speculaaskruiden

4 eetlepels abrikozenjam

Mespunt zout

Lage taartvorm, Ø 26 cm

bErEiding
Verwarm de oven voor op 160°c. Halveer de pe-
ren, schil ze en verwijder de klokhuizen. Wrijf de 
peren in met citroensap.
Klop in een kom de boter met de amandelspijs 
met de handmixer tot een romige massa. Klop 
eerst een voor een de eieren erdoor en voeg dan 
al kloppend de bloem, speculaaskruiden, een mes-
punt zout en de abrikozenjam toe. Klop alles tot 
een mooi beslag.

Schep het beslag in de ingevette vorm en leg de 
peren er in een cirkel in, met de bolle kant naar 
boven en de smalle kant naar het midden.
Zet de vorm op het rooster in het midden van de 
oven en bak de taart in ca. 50 minuten goudbruin 
en gaar. Laat de taart in de vorm afkoelen.

Eet Smakelijk

rené van Meurs: 
Even goede vrienden
HEEScH -  Aan zijn timing, zijn 
improvisatietalent en het gemak 
waarmee hij optreedt, is te merken 
dat rené deel uitmaakt van het 
roemruchte stand-up comedy col-
lectief van comedytrain. Hij won 
‘cameretten’ en toerde vervolgens 
twee theaterseizoenen met veel 
succes door het land. Dat was la-
chen. Vanavond ziet u wat er na 
die ‘botsing’ overgebleven is van 
rené. Met, zoals u van hem ge-
wend bent, enorm veel grappen, 
knappe improvisaties en alles in 
een moordend tempo. Slimmer, 
gelaagder, grappiger. rené is te-
rug, lang leve rené!

Wanneer: 20 november vanaf 20.00 uur. Locatie: CC De Pas Heesch
Entree: € 15,-. Reserveren: www.ccdepas.nl.

BESTEL

ook online

uw maatwerk

ROLLUIKEN
!

Bezoek onze binnen- en buitenshowroom aan de Nieuwstraat 19 in Heesch.
Deco Zonwering  •  Nieuwstraat 19  •  0412 480 490  •  www.decozonwering.nl
Of bestel direct online in onze webshop: www.decozonwering-shop.nl

Rolluiken • Screens • Terrasoverkappingen • Horren & Hordeuren • Raambekleding & Gordijnen
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carnavalsnieuwscarnavalsnieuws
stan Jaspers en Peter van 
Uden zijn Porcus XlV en 
adjudant in krullendonk
HEEScH – Stan Jaspers en Peter 
van Uden zijn zaterdag tijdens het 
11-11 bal onthuld als respectie-
velijk Porcus XLV en adjudant. Zij 
heersen het komende carnavals-
seizoen over Krullendonk. 

Stan jaspers is op 6 november 
1974 in Nijmegen geboren, maar 
woont zijn hele leven al in Heesch. 
in 2001 heeft hij het warme ouder-
lijke nest verlaten en samen met 
zijn vrouw carla het huis gebouwd 
waar ze nu samen met hun twee 
zonen, robbe en tygo, wonen. 
Beide zonen zijn lid van de jeugd-
raad van 11.
Stan zit zijn hele leven al in het vrij-
willigerswerk. Hij is van 1993 tot 
1999 vrijwilliger en bestuurslid ge-
weest van Ojc Zaal 3, waar hij in 
1998 zelfs prins Porci Vii was.
Daarnaast is Stan van 1998 tot 
2007 lid geweest van de raad van 
11, waarvan vijf jaar als president. 
Na deze periode is Stan in het 
jeugdbestuur van ScH gestapt om 

o.a. de jeugdprinsen en adjudan-
ten te begeleiden gedurende de 
verschillende carnavalsseizoenen.
Als fanatiek carnavalsvierder is 
Stan lid van cV De rommelpot. 
in zijn werkzame leven houdt Stan 

zich bezig met het introduceren 
van nieuwe processen in de cgMP 
productiefaciliteit van MSD.

ADJUDANT
De adjudant van Porcus XLV is Pe-
ter van Uden. Peter is de zwager 
van Porcus XLV en ze kennen el-
kaar dus van haver tot gort. Peter is 
geboren op 9 april 1975 in Heesch 
en dus ook een rasechte Hissenaar. 
Peter is in 2004 getrouwd met zijn 
joyce, waarmee hij twee kinderen 

heeft; zoon jim en dochter Lieke. 
jim is lid van de jeugdraad van 11 
en Lieke is lid van de Huppelpup-
kes.
Peter is een fanatieke vrijwilliger. 
Zo was hij bestuurslid van Ojc 

Zaal 3, is prins Porci iV geweest, is 
tien jaar lid geweest van de raad 
van 11 en nog steeds als invaller 
te boeken.
Op dit moment is Peter bestuurslid 
van cV De rommelpot, bestuurs-
lid van schietvereniging When it 
counts, toneelmeester bij cabaret-
groep For Mineur en is een ver-
woed badeenden verzamelaar. 
in zijn werkzame leven is Peter 
projectleider bij Peters Plafond Sys-
temen.Stan en Peter: bal mè carnaval Foto: Ad Ploegmakers

Het motto van komende 
carnaval luidt: ‘Dees joar is ut 

echt bal mè carnaval’

HEEScH – Na een spannende Porcellus Battle zijn 
op zaterdag 14 november jeugdprins Porcellus 
XXXIX en zijn adjudant onthuld: Storm van Kaat-
hoven en Ties van de Wijgert gaan voor de 100%.

jeugdprins Porcellus XXXiX Storm van Kaathoven 
is de zoon van André en Sabrina van Kaathoven en 
heeft een broer tristan en een zus Sterre. Storm zit 
op BS De toermalijn in groep 8 bij de juffen Mandy 
en Anouk. Hij is een fanatieke voetballer bij HVcH 
D5. Daarnaast speelt hij graag op zijn trombone; een 
echte muzikant dus. Net als zijn ouders is Storm lid 
van cV De rommelpot.

Adjudant ties is de zoon van Frank en Marianne van 
de Wijgert en zit bij Porcellus in de klas. ties heeft 
een broer giel en een zus Maartje. Ook ties is een 
fanatieke voetballer bij HVcH D5.

De hoogheden hebben een zeer toepasselijke slogan 
bedacht: ‘Storm in de tent, wij vieren carnaval voor 
100%’. Ze gaan er een kei leuke carnaval van ma-
ken, voorop in de polonaise met alle Krullendonkse 
biggen erachteraan.

storm en ties zijn jeugdprins en 
adjudant in krullendonk 

Storm en Ties gaan voor 100% Foto’s: Ad Ploegmakers

Sjoerd Lamers zorgde voor de muzikale omlijsting

Mooie huppelpupkes

Onthulling prins
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HEEScH - De artiesten van pronk-
zitting De Rooie Tesneuzik in 
Heesch zijn al weer druk in de 
weer met de voorbereiding voor 
vijf avonden in januari 2016.

in 2015 werd voor het eerst ge-
bruikgemaakt van een ledscherm, 
waardoor het decor nog specta-
culairder werd dan voorheen. Ook 

dit jaar wordt er weer gebruikge-
maakt van het ledscherm, mogelijk 
gemaakt door de gulle donatie van 
een aantal sponsoren. Er zijn vijf 
voorstellingen op 8, 9, 14, 15 en 
16 januari 2016. 
De kaartverkoop start op woens-
dag 25 november om 18.30 uur in 
’t tunneke in Heesch. De kaartjes 
worden verkocht zodra de deur 

geopend is.
De kaarten kosten € 12,50 p.p. Als 
er na de voorverkoop nog kaar-
ten over zijn, zullen deze verkocht 
worden bij boekhandel ceelen aan 
’t Dorp in Heesch.
geïnteresseerde sponsoren kun-
nen contact opnemen via 
www.rooietesneuzik.nl of 
bestuur@rooietesneuzik.nl.

kaartverkoop de rooie tesneuzik 2016

OPROEP: ben jij de nieuwe jeugdprins(es) 
van Weversrijk?

NiStELrODE - Lijkt het jou supergaaf om bovenop de prinsenwagen door het Weversrijk gereden te wor-
den? Of vind je het hartstikke tof om voorop te gaan, samen met prins Martijn 1 tijdens het carnaval in 
het Weversrijk? Geef je dan nu op als jeugdprins(es) en/of raadslid van de Jeugdraad van 11.

Als het goed is heb je een inschrijfformulier ontvangen op school. Alle jongens en meisjes uit Nisseroi van 
groep 7 en 8 (ook als je buiten Nisseroi naar school gaat) komen hiervoor in aanmerking. Uit alle inzenders 
wordt er één jeugdprins(es) geloot. Maar natuurlijk kun je ook deelnemen aan de jeugdraad van 11.
tijdens de jeugdzitting op zondag 17 januari 2016 wordt het nieuwe jeugdpaar van het Weversrijk bekend-
gemaakt.

Wat kun je als prins of prinses allemaal verwachten:
- Een geweldig jaar waarin je allemaal bijzondere dingen meemaakt die je nooit zult vergeten.
- je mag op de grote prinsenwagen in de optocht snoep gooien naar alle kinderen.
- je mag zelf een vriend of vriendin uitkiezen die jouw persoonlijke adjudant(e) wordt.
- Begeleiding van de prins of prinses wordt geregeld vanuit de jeugdcommissie.

Wat verwachten we van jou als prins of prinses:
- Dat je niet op vakantie bent tijdens de carnaval en gezellig mee wilt hossen.
- goedkeuring van je ouders/verzorgers om prins of prinses te worden van het Weversrijk.

Wat verwachten we van de leden van de jeugdraad:
- goedkeuring van je ouders/verzorgers om lid te worden van de jeugdraad.
- Dat je ouders/verzorgers de jeugdcommissie, samen met de andere ouders, om beurten willen onder-

steunen met de begeleiding van de jeugdraad bij de jeugdzitting, drie uitwisselingen (incl. rijden) en 
carnavalsvrijdag (jeugdoptocht, scholenbezoek en jeugd-straatnaamonthulling)

geef jezelf op bij Berry Smits, Hoogstraat 49 te Nistelrode of mail naar berrysmits@home.nl. 
inschrijven kan tot 23 november.
Mocht je gekozen zijn, dan neemt de commissie contact met je op tussen 25 november en 20 december.

Het presenteren van de gulle Krul-
lendonker is een jaarlijks terugke-
rende gebeurtenis. Dit jaar alweer 
voor de tiende keer op rij. inmid-
dels is het een echt verzamelobject 
geworden voor de Krullendonkse 
carnavalsvierders. 
De gulle Krullendonker staat sym-
bool voor het ondersteunen van de 
activiteiten van het openbare car-
naval in Krullendonk. in de vorm 
van een speldje kunnen carna-
valsvierders tonen dat zij het Krul-
lendonks carnaval een warm hart 
toedragen. Voor € 4,- per stuk is 
het speldje te koop. De gulle Krul-
lendonker wordt uitgegeven in een 
beperkte oplage van slechts 150 
stuks. 
De gulle Krullendonker is vanaf 
nu te koop tijdens alle evenemen-

ten van Stichting carnavalsviering 
Heesch. Meer informatie over de 
gulle Krullendonker is te vinden op 
www.krullendonk.nl. 
Voor de liefhebbers zijn ook nog 
enkele exemplaren van voorgaan-
de jaren tegen gereduceerd tarief 
te verkrijgen.

Eerste gulle krullendonker
opgespeld

HEEScH - Tijdens een spannend en sfeervol 11-11 Bal in CC De Pas in 
Heesch is zaterdag de Gulle Krullendonker van het aankomende car-
navalsseizoen onthuld. De kersverse prins Porcus XLV en zijn adjudant 
hadden de eer om dit collector’s item als eerste opgespeld te krijgen. 

Opspelden eerste twee exemplaren bij prins en adjudant

geef jezelf op bij Berry Smits, Hoogstraat 49 te Nistelrode of mail naar berrysmits@home.nl. 
inschrijven kan tot 23 november.
Mocht je gekozen zijn, dan neemt de commissie contact met je op tussen 25 november en 20 december.

Prinsenreceptie Nistelrode

De Rooie Tesneuzik 2015 Foto: Ad Ploegmakers
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Aurora bereidt zich voor op kampioenswedstrijd

Fanfare Aurora op het ONFK Foto: Frank Vergoossen

HEEScH – Het is bijna zover. Na een maandenlange voorbereiding gaat Fanfare Aurora uit Heesch op zondag 29 november deelnemen aan een 
concertwedstrijd, een kampioenswedstrijd voor blaasorkesten. 

Om tijdens deze concertwedstrijd goed ten tonele te verschijnen, geeft de Heesche muziekvereniging op zaterdagavond 21 november een try-out 
concert samen met Fanfare Sint cecilia uit Millingen aan de rijn. Beide orkesten spelen in de hoogste amateurafdeling voor blaasorkesten. Het con-
cert vindt plaats in het Schuttersgebouw O.E.V. aan de Heerbaan 190 in Millingen aan de rijn. Fanfare Aurora speelt tijdens de concertwedstrijd op 
zondag 29 november in theater De Schalm in Veldhoven om 16.00 uur. Meer informatie: www.fanfare-aurora.nl.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Muziek maken. Het is zijn uitlaat-
klep en passie. Een leven zonder 
kan ronald Ottenhof zich niet 
voorstellen. Dat hoeft voorlopig 
dan ook niet, want de Dintherse 
gitarist speelt in de bands Q-Size 
en Slash N’ roses. Laatstgenoem-
de band werd twee jaar geleden 
opgericht en bestaat uit vijf door-
gewinterde muzikanten, 
die de muziek van le-
vende gitaarlegende 
Saul Hudson, ook 
wel bekend als 
‘Slash’, spelen. 
“in de band ben 
ik Slash”, aldus 
ronald opge-
wekt.
Zoals vele gitaristen 
met hem vindt ro-
nald genoemde een gi-
taarheld en steengoed. Het 
spelen van zijn nummers is hem 
dus op ‘t lijf geschreven. “ik speel 
écht vette rock”, constateert hij 
tevreden. Dat vindt hij schijnbaar 
niet alleen, maar ook de vakjury 
van clash of the coverbands. De 
grootste bandcompetitie die tal-
loze voorrondes kent en niet alleen 
Nederland, maar ook België en 
Luxemburg bestrijkt. Al vier keer 
werd Slash N’ roses in een selec-
tieronde als winnaar uitgeroepen. 
iets waar ronald trots op is. “Dat 
een vakjury onze performance 
en muzikaliteit waardeert, voelt 
goed.” Hij gaat er eens goed voor 
zitten. “Veel coverbands proberen 

een kopie te zijn van het origineel. 
Wij doen daar niet aan mee. Het 
gaat echt puur om de muziek. We 
blijven onszelf. Wel vlámmen we 
van het podium en dat is gelijk 
onze kracht.” 

Finale
Het winnen van de finaleplaats 

van regio Zuid-Nederland 
van the clash onlangs 

is één van zijn mu-
zikale hoogtepun-
ten. Eentje die 
waar sch i jn l i j k 
snel voorbijge-
streefd wordt 
want; “We spe-

len op 9 of 10 ja-
nuari tegen andere 

bandwinnaars in Pa-
radiso. Dat is dé rock-

tempel van Nederland en 
zeker iets om naar uit te kijken”, 
legt hij uit. Samen met zijn collega-
bandleden verheugt hij zich erop. 
tot het zover is, wordt er gewoon 
gerepeteerd en elders gespeeld. 

“Op 21 november speel ik met 
Q-Size samen met raMMbaMM 
in café De Zwaan in Heeswijk en 
op 12 december spelen we er met 
Slash N’ roses en een Foo Fighters 
tributeband. We gaan niet extra 
repeteren voor Paradiso, lees the 
clash. We gaan zowel in eigen 
dorp als in Amsterdam gewoon 
lekker spelen en eruit halen wat 
erin zit.”

Ronald Ottenhof speelt ‘vette’ rock
HEESWIJK-DINTHER - al decennia lang ligt zijn hart bij het spelen van ‘vette’ 
rock op zijn elektrische gitaar en dat is dan ook precies wat Ronald Ottenhof uit 
Dinther al vele jaren doet. Slash N’ Roses, één van de bands waarin hij speelt, 
won recent de Zuid-Nederlandse finale van The Clash of the Coverbands en dus 
maakt de band zich op om te spelen in Paradiso en muzikaal de strijd aan te gaan 
tegen andere landelijke winnaars. 

The Slash van Slash N’ Roses

‘We gaan 
niet extra 

repeteren voor 
Paradiso’

nacht van 
Heesch met 
ijzersterke 
line up

HEEScH - Voor zaterdag 28 no-
vember staan Navaronne, Texas 
Radio, Baby Blue, Dirty Dad-
dies en Heavy Hoempa op het 
affiche. 

Navarone is een veelzijdige 
rockband die elementen uit 
soulvolle seventies rock com-
bineert met invloeden uit de 
grunge en alternatieve rock. 
texas radio is dit jaar geno-
mineerd voor de Overijsselse 
popprijs/talentenprijs. De band 
schotelt een soulvolle mix van 
Blues, rock ‘n roll en Psychede-
lica uit de jaren ’60 en ’70 voor 
en weten live een enorm over-
tuigende show neer te zetten! 
the Dirty Daddies is een 7-kop-
pige spektakelband die in hoog 
tempo een aaneenschakeling 
van hits op je zal afvuren in cc 
De Pas. Aanvang 21.00 uur. 
Zaal open 20.00 uur.
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Muziek brengt jong en oud bij elkaar
NiStELrODE - Het jeugdorkest 
Happy Fiep en de jeugdslagwerk-
groepen Opstap en The Rockers 
van St. HaFa opleiding Nistelrode 
spelen zondag 22 november voor 
de bewoners van zorgcentrum 
Laarstede. 
 
Zij hebben hard gerepeteerd om 
een aantal muziekstukken ten ge-
hore te kunnen brengen. Het is 
een gevarieerd programma, waar-
in muziekstukken met slagwerk en 
blaasinstrumenten gespeeld zullen 
gaan worden. De fanfare is blij dat 
er op dit moment zoveel jeugdmu-
zikanten bij de vereniging spelen 
en hopelijk later ook aan zullen 
sluiten bij Fanfare St. Lambertus 
Nistelrode. De fanfare speelt tij-
dens marsen, serenades, maar 
vooral ook verzorgt zij concerten 
zoals themaconcerten, nieuw-
jaarsconcerten en de Night of the 

Music. Natuurlijk zijn nieuwe mu-
zikantjes van harte welkom bij de 
vereniging. tijdens het optreden in 
zorgcentrum Laarstede is iedereen 
van harte welkom. 

Het programma start om 10.30 
uur en duurt tot 11.30 uur, inclu-
sief een kleine pauze. De entree is 
gratis.

Een aantal liefhebbers kwam op 
het idee om de liefde voor livemu-
ziek te combineren met het bieden 
van een podium voor - met name  
- regionale bands. Waarom van ver 
halen, terwijl je zoveel moois dicht 
bij huis hebt? 
Zeven bands spelen afwisselend 
op twee podia live hun muziek, die 
bestaat uit rock covers en/of eigen 
nummers op zaterdag 21 novem-
ber: Yellow Pants, PowerStrangers, 
Absence Without Leave, red Vul-
tures, Projectmanager, the Mara-

boos en the Kit. Aanvang 19.30 
uur. 

Kaarten voor November rock kos-
ten € 8,- in de voorverkoop en 
- indien beschikbaar - € 10,- aan 
de dagkassa. 

tickets zijn verkrijgbaar bij de vol-
gende verkooppunten:
- johnnie en Miekes Dagwinkel, 

Kerkstraat 11c - Vorstenbosch.
- john & Anne’s Dagwinkel, 

Dorpsstraat 47 - Loosbroek.

november rock in de stuik

VOrStENBOScH - Het festivalseizoen is officieel achter de rug, maar 
November Rock gaat op zaterdag 21 november in De Stuik in Vorsten-
bosch indoor verder. 

Stichting Lambertus Concerten trakteert op een prachtige messiah

Dirigent jeroen Felix nam, zeer on-
gebruikelijk, aan het begin van de 
avond het woord om een minuut 
stilte te vragen voor de slachtoffers 
van het geweld in Parijs. Het was 
even doodstil in de volle kerk. 

Samenstelling
Het orkest ‘Lambertus consort’, 
samengesteld uit spelers uit de top 

van de Nederlandse barokwereld, 
het Helmonds Vocaal Ensemble en 
als solisten de Portugese Marian 
Pimenta (sopraan), Spaanse Victo-
ria cassano (alt), russische tigran 
Martinyan (tenor) en israëlische 
Oded reich (bas) werden fantas-
tisch aangevoerd door een gedre-
ven en ervaren jeroen Felix. 

Groots
De uitvoering van de Messiah was 
groots in de prachtige H. Lamber-
tuskerk. Het orkest en koor klon-
ken alsof ze altijd samen hadden 
gespeeld, waar de solisten perfect 
bij aansloten. De Messiah staat 
bekend als lastig, maar dat hoor-
den we in de H. Lambertuskerk 
niet. Wellicht dat de alt ietwat 

aarzelend startte, maar dat werd 
daarna ruimschoots vergoed. De 
toeschouwers waren laaiend en-
thousiast en - zoals de heer Bosch 
me toevertrouwde - “ik mocht 
vroeger niet op voetbal van ons 
moeder, maar moest bij het koor. 
Daar heb ik nu op mijn leeftijd pro-
fijt van; ik kan stukken meezingen 
en geniet. ik heb even getwijfeld 

of ik wel zou gaan, of het wel iets 
zou zijn, maar het is in een woord 
prachtig!” 

De stichting mag zichzelf felicite-
ren met de uitvoering van dit ora-
torium. 

Meer hierover en foto’s op 
www.mooinisseroi.nl.

NISTELRODE – Stichting Lambertus Concerten trakteerde een volle H. Lamber-
tuskerk in Nistelrode op een fantastische avond. In de uit 1842 stammende kerk, 
was dit de eerste keer dat de messiah van Händel hier klonk. Een primeur, maar 
met klasse. Tussen de vele buitenlandse namen van orkest, solisten en het Hel-
monds Vocaal Ensemble prijkten ook twee onvervalste Nistelrodenaren: Willem 
Jan Hanagraaf en Jan Schaapsmeerders. 

Een primeur in Nistelrode Tekst: Martha Daams Foto’s: Fons Baerken

nieuw tenue voor muzikanten
NiStELrODE – Fanfare St. Lambertus Nistelrode viert al bijna het 
70-jarig bestaan en is een zeer levendige en actieve vereniging. Van-
daag de dag bestaat het korps uit ongeveer 70 musicerende leden. 
Om mee te gaan met de tijd heeft de fanfare sinds afgelopen week 
een nieuw tenue. 

Een mooie moderne blauwe jas met het logo erop. Afgelopen week-
end tijdens de intocht van Sinterklaas en de prinsenreceptie werd het 
tenue voor het eerst getoond.
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Sinterklaasintocht in Bernheze

sinterklaas komt logeren in 
kasteel Heeswijk
HEESWijK-DiNtHEr - Sinterklaas komt logeren 
in Kasteel Heeswijk op 28 en 29 november. Maar 
de Sint is z’n pieten kwijt! Wie komt hem op één 
van deze dagen helpen met zoeken?

Om de hulp en het bezoek aan de Sint een beetje 
te stroomlijnen, hebben bezoekers de keuze uit 
tien verschillende tijdstippen. Door een entree-
bewijs voor zo’n tijdstip te bestellen, hebben de 
bezoekers in dat tijdsblok het recht op een echte 
‘meet & greet’ met de Sint. Ervoor en erna kunnen 
de bezoekers nog vrij door het kasteel wandelen 
en genieten van de activiteiten in en om het kas-
teel.
Let op: de bezoekmogelijkheid aan de Sint is be-
perkt tot 200 mensen per uur. Wacht daarom niet 
te lang met bestellen om teleurstelling te voorko-
men. Een toegangsbewijs is te bestellen via 
www.kasteelheeswijk.nl.

sinterklaasviering in kerk nistelrode
NiStELrODE - In de Sint Lambertuskerk in Nistelrode wordt zaterdag 21 november om 19.00 uur een 
Sinterklaas viering gehouden. 

Om de Sint dit jaar te helpen en om te ervaren hoe leuk het is om te delen, wordt alle kinderen gevraagd om 
met één cadeautje naar de kerk te komen. Kijk eens goed in je kast of je kamer welk speeltje mooi en leuk is 
en waar je een ander kind blij mee kunt maken. Het kan van alles zijn: bijvoorbeeld een spelletje, kleurpot-
loden, boekjes, een knuffel, bedenk maar iets leuks. je mag dit cadeautje in de kerk aan de pieten geven. 

Sinterklaas zorgt dat de cadeautjes worden bezorgd bij kinderen in gezinnen die minder geld hebben. Plak 
op je cadeautje een briefje waarop staat of het cadeautje voor een jongen of meisje is en voor welke leeftijd 
het leuk is.

Nistelrode
Heesch

Heeswijk-
Dinther

Sint- en pietenmiddag 
in Loosbroek 
In Loosbroek is er dit jaar geen 
grote intocht met een rit van Sin-
terklaas door het dorp. 

Maar op zaterdag 21 november 
zullen de Sint en zijn kleurrijke 
pieten hun opwachting maken 
in de cc de Wis van 15.30 tot 
17.00 uur. Wethouder rien Wij-
deven zal namens de gemeente 
Bernheze aanwezig zijn om de 
Sint welkom te heten.
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Heesch

Heeswijk-
Dinther

Vorstenbosch

MEER FOTO’S OP: www.mooiheesch.nl - www.mooihdl.nl - www.mooinisseroi.nl
Foto’s: Lianne Gabriëls, 
Ad Ploegmakers en DMBK
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HEESWijK-DiNtHEr - Bij Hairsty-
ling Mirelle in Heeswijk-Dinther 
zijn zaterdag de prijswinnaars van 
de actiemaand in het kader van het 
20-jarig jubileum bekendgemaakt.

Boven: Mirelle, Lisa Heerkens 
(Number 3). ria Hurkens (prijswin-
naar metamorfose), Sjan van Dijk 
(productenpakket), Sjan Melis (pro-
ductenpakket) en Marion Ketelaars 
(bon € 50,-).

Onder: ilse Dortmans (reisbureau 
de Wit), Antoinette van gerwen 
(8-daagse vliegvakantie) en me-
vrouw Van Kessel (bon € 100,-).
Deze prijzen zijn mede mogelijk 
gemaakt door: reisbureau de Wit, 
Alette fotografie en Number 3. 

Prijsuitreiking bij Hairstyling mirelle

Foto: Lianne Gabriëls

beAUtY

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

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Plein 1969 1b - 5473 CA Heeswijk-Dinther - Tel.: 0413-294017 - www.sterrin.nl

www.sterrin.nl

‘Laat de koude dagen en 
nachten nu maar komen’

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

opening dA drogist Van der doelen

in de nieuwe winkel is te kiezen uit een groot assorti-
ment met de nadruk op gezondheid, zoals reformar-
tikelen en vitaminen. Maar ook schoonmaakartikelen 
en leuke cadeaus, zoals sojakaarsen, en speciale ar-
tikelen. Uiteraard is er ook een ruime keuze in cos-
metica en huidverzorging, onder meer uit het hogere 
segment, zoals rituals, Dior en clinique. 
ramon van der Doelen: “Wij richten geen etalage in. 
De winkel is het decor met gastvrije dames die het 
theater voor onze klanten compleet maken.”

HEEScH - De nieuwe Da drogisterij van Ramon van der Doelen in Heesch ging 
afgelopen donderdag open. Het assortiment, het deskundige advies van goed 
opgeleide dames, de heldere indeling en de kleuren verrasten menig bezoeker.

Het DA Van der Doelen team Foto’s: Ad Ploegmakers

Beautytips
van grootmoeder

1. Bier doet wonderen 
voor je haar
je haar spoelen met een bier doet 
wonderen voor je haar. Het bier 
zorgt niet alleen voor glans, maar 
geeft je haar ook extra volume.

2. Last van wallen 
onder je ogen?
Plaats dan twee groene theezak-
jes op je ogen. Laat de theezak-
jes eerst drie minuten trekken in 
warm water. Koel de theezakjes 
vervolgens door ze 20 minuten in 
de koelkast te leggen. De cafeïne 
helpt de bloedvaten te verkleinen, 
waardoor wallen en donkere krin-
gen afnemen.
    

3. Suiker scrub
Scrubben is belangrijk voor het 
zuiveren van je huid. je verwij-
dert oude huidcellen waardoor je 
een zachte en gladde huid krijgt. 
Zelf een scrub maken is makkelijk 
met grootmoeders tip. Een eetle-
pel kristalsuiker door je zeep en je 
bent klaar.

4. Poets schilfers weg
Zodra het kouder wordt kun-
nen wij er niet aan ontkomen; 
geschilferde lippen. Oma’s tip: 
maak je lippen eerst zachter met 
lipbalsem. Borstel vervolgens met 
een tandenborstel zachtjes in een 
ronddraaiende beweging de dode 
huid weg. 

5. Raathoning 
gezichtsmasker
raathoning (oftewel onbewerkte, 
‘rauwe’) honing is antibacterieel 
en zit vol voedingstoffen, zoals 
antioxidanten. Eén keer per week 
een gezichtsmasker van rauwe 
honing reinigt je poriën en draagt 
bij aan een zachtere huid.

6. Citroenen tegen 
donkere vlekken
Als je regelmatig donkere nagel-
lak draagt, dan herken je waar-
schijnlijk dit probleem; een don-
kere gloed op je nagel(riemen). je 
vingertoppen even in citroensap 
weken en de vlekken verdwijnen 
als sneeuw voor de zon.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39 Jumbo Wiegmans , Heesch, Schoonstraat 8,  Jumbo, Nistelrode, Parkstraat 10

 Jumbo, Heeswijk Dinther, Sint servatiusstraat 39

c7228096-90df-4226-b38a-375415932a97.indd   1 16-11-2015   9:53:17
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Aanmelden 
sportkampioenen

Heeft u uw sportkampioenen 
2015 al aangemeld? Het kan 
nog tot 1 december 2015.

gEMEEntEbEriCHtEn

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

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

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

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

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

AgEndA

Tot 1 december 2015
Sportkampioenen aanmelden

offiCiËlE bEkEndMAkingEn

Werkzaamheden rijkswaterstaat
A59 tussen Nuland en Oss-oost afgesloten

Van 25 november, 23.00 uur tot 26 
november, 5.00 uur voert rijkswa-
terstaat onderhoudswerkzaamhe-
den uit, ter hoogte van knooppunt 
Paalgraven. Dan is de A59 tussen 

Nuland (toerit 51) en Oss-oost  
(toe-afrit 53) afgesloten. Het ver-
keer wordt omgeleid via de N329-
julianasingel–ruwaardsingel (Oss) 
en cereslaan–Bosschebaan.

Vaststelling ROEB-lijst 
Op 3 november 2015 heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders de rOEB-lijst voor 2016 
vastgesteld. Deze lijst bevat de 
normbedragen voor de bouwsom-
berekening. Op basis van deze 
bouwsom berekenen we de bouw-
leges.

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van onderstaande 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
- S. Vainblat geboren 03-04-1984

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of fi nanciële ge-
volgen hebben voor de betrok-
kene. Bent u op de hoogte van het 
huidige adres van bovengenoem-
de persoon, neem dan contact op 
met de gemeente Bernheze, tele-
foon 14 0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  B.M. jankowiak  

geboren 13-08-1970
-  M. E. jankowiak  

geboren 16-05-2010
Besluitdatum: 12-11-2015

Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres van 
genoemde personen, neem dan 
contact op met de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412.

Algemene plaatselijke 
verordening (Apv)

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 9 november 
2015 besloten een aangepaste 
standplaatsvergunning te verle-
nen aan Vishandel Peter de graaf 
& Zn., geldersestraat 42-46, 4191 
BD geldermalsen voor de verkoop 
van verse en warm gebakken vis, 
zoute, zure en gestoomde vis-
soorten aan de Hoogstraat tegen-
over De Misse achter de bomen in 
Heesch
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 12 no-
vember 2015 besloten om voor 
het horecabedrijf café in d’n Ollie, 
Hoofdstraat 28, Heeswijk-Dinther 
op basis van artikel 2.29 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) Bernheze 2014 een onthef-
fi ng van het sluitingsuur voor 4 en 
19 december 2015 te verlenen.                             
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden 
paracommerciële rechtspersoon
rKSV Avesteijn, Steen en 
Stokstraat 6, 5473 rN Heeswijk-
Dinther heeft in overeenstemming 
met artikel 2:34B, lid 4 APV. mel-
ding  gedaan van een activiteit op 
27 november 2015. Van deze mo-
gelijkheid mag de inrichting maxi-
maal zes keer per jaar gebruik ma-
ken. tijdens de activiteit gelden er 
ruimere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwijzen 
wij u naar artikel 2:34B, lid 1 en 
2 van de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan:
-  Stichting gemeenschapshuis De 

Stuik Vorstenbosch voor het or-
ganiseren van Novemberrock  op 
28 november 2015 van 19.00 tot 
1.30 uur op het adres School-
straat 14, 5476 KK Vorsten-
bosch. De beschikking is verzon-
den op 11 november 2015.

-  Stichting Bernhezer Onderne-
mersplatform voor het organise-
ren van een Bernhezer Business 
Event op 21 november 2015 van 
19.00 tot 1.00 uur op het adres 
Loosbroekseweg 56, 5388 VP 
Nistelrode. De beschikkingen 
zijn verzonden op 13 november 
2015.

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

Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door mevrouw Hanegraaf-
Daverveld voor het organiseren 
van een kerstmarkt op 13 decem-
ber 2015 van 11.00 tot 16.00 uur 
op het adres Laar 56, 5388 HK Nis-
telrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Ontwerpbesluit last 
onder dwangsom 
Vosbergstraat 18 en 20, Heesch 
De burgemeester van Bernheze 
maakt op grond van artikel 3:10 
van de Algemene wet bestuurs-
recht de terinzagelegging bekend 
van het ontwerpbesluit last onder 
dwangsom Vosbergstraat 18 en 20 
in Heesch. 
in het ontwerpbesluit last onder 
dwangsom wordt gelast om var-
kensstal 3 leeg te ruimen zodat 

deze varkensstal conform het be-
leid bestuurlijke handhaving van 
artikel 13b Opiumwet kan worden 
gesloten. 
Reageren: gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbesluit last onder dwang-
som reageren door het indienen 
van een zienswijze. Deze kunt u 
richten aan de burgemeester van 
Bernheze, Postbus 19, 5384 Zg 
Heesch. 
Procedure 1a en 6 zijn van toepas-
sing.   

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
-  Bouwmarkt Leijen heeft een mel-

ding Activiteitenbesluit ingediend 
voor het opslaan van vuurwerk, 
pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik of andere ont-
plofbare stoffen op het adres 
cereslaan 9, 5384 Vt Heesch

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-   Menzel t.h.v. nummer 20

Kappen Noorse esdoorn 
(belemmering hoogspannings-
leiding)

-  Waardse Bunders ong.
Kappen 5 essen en 3 eiken 
(belemmering hoogspannings-
leiding)

-  raadhuisplein 1c
Verbouwen pand
Datum ontvangst: 10-11-2015

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

nieuwe 
openingstijden 
Milieustraat
Vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 veranderen de 
openingstijden op zaterdag. De 
Milieustraat is vanaf die datum op 
zaterdag open van 8.30 tot 14.00 
uur. De openingstijden op  woens-
dag en vrijdag veranderen niet.

gevonden 
en verloren 
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren 
of gevonden (bijvoorbeeld bril, 
fiets of portemonnee), kunt u dit 
registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over de 
procedure en de registratieformu-
lieren. U kunt voor de registratie 
tijdens de openingstijden terecht in 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, of bellen 14 0412.  

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de politie. 
U moet persoonlijk aangifte doen. 
Het kan niet digitaal of per tele-
foon. Maak daarvoor een afspraak. 

Alleen pinnen bij 
Milieustraat en 
groendepots
Vanaf 1 januari 2016 kunt u al-
leen pinnen bij de Milieustraat en 
de groendepots. U kunt dan niet 
meer met contant geld afrekenen. 
contactloos betalen kan ook voor 
bedragen onder € 25,- en als uw 
bankpas daar geschikt voor is. 

naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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gEMEEntEbEriCHtEn

ProCEdUrEs
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

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

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

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

Heeswijk-Dinther
-  Meerstraat 18

Verbouwen woning
Datum ontvangst: 13-11-2015

-  Lange Kruisdelstraat 1
Herbouwen woonboerderij en 
bijgebouw
Datum ontvangst: 10-11-2015

Loosbroek
-  Hanenbergsestraat 4

Bouwen berging/garage
Datum ontvangst: 10-11-2015

Heesch
-  De rogge 16

Herbouwen tuinkamer en uit-
breiden garage
Datum ontvangst: 13-11-2015

-  Elzenseloop 68 t/m 74, 
Eeuwelseloop 1 en 15
Vergroten 6 bergingen
Datum ontvangst: 13-11-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Laag-Beugt (bij 2b)

Kappen 7 eiken en 1 populier 
(ontsluitingsweg Heeswijk-
Dinther zuid)

-  Kerkstraat (t.h.v. nr.  8)
Kappen haagbeuk (slechte staat)

-  Hertog janstraat (t.h.v. nummer 
20 t/m 48)
Kappen  aesculus-carnea (aanleg 
inrit zorgwooncomplex ouderen)

-  Kameren 10
Bouwen rundveestal (wijziging 
eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 09-11-2015

Nistelrode
-  Dijkstraat 3

Herbouwen woonhuis
Verzenddatum: 10-11-2015

Vorstenbosch
-  Nistelrodesedijk sectie K nr. 453

Wijzigen dak en plaatsen 
zonnepanelen
Verzenddatum: 10-11-2015

Heesch
-  Molenstraat 4

Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 12-11-2015

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat 
deze besluiten leiden tot een 
onomkeerbare situatie, treden ze 
zes weken na verzending van het 
besluit in werking. 

Tijdelijke vergunning
Heeswijk-Dinther
-  Hoofdstraat 114a

toestemming voor plaatsen 
tijdelijke woonunit

Verzenddatum: 09-11-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Heeswijk-Dinther
-  Berkenvenseweg 2

Handelen met gevolgen be-
schermde natuurgebieden/ver-
anderen (melk)rundveehouderij

Verzenddatum: 12-11-2015
Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afl oop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
-  Brouwersstraat 2

Handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening/woning gebruiken 
voor kamerverhuur
Verzenddatum: 10-11-2015

-  Vorstenbosseweg 6a
Beperkte milieutoets/wijzigen 
rundveehouderij
Verzenddatum: 16-11-2015

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

www.bernheze.org

Het aftellen voor Het 
BBe 2015 is Begonnen... 

slecHts de allerlaatste kaarten 
zijn nog BescHikBaar op 

www.BernHezerBusinessevent.nl
  facebook.com/BernhezerBusinessEvent     twitter.com/BernhezerBE2015

BERNHEZER 
BusiNEss

event 2   15
LOCATiE: LANgENHuiZEN 

AgRARisCH LOON- EN 
gRONdvERZETBEdRijf

Langenhuizen ’n mooi project

Bouwtechnisch teken- en  
adviesburo 

Maxend 35
5388 TV Nistelrode

0412-850250
06-54760019

www.verkuylen.nl

Wij wensen Marcel en Mariska, 
de genomineerden, alle bezoekers 

en de organisatie een MOOIE avond 
tijdens het Bernhezer Business Event

Heidi & Rian en team
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in de kranten die op tafel liggen, 
vliegen meningen voorbij. ingrij-
pen, heeft dat zin? Stopt het dan of 
wordt het juist erger? Het kan toch 
niet anders of er wordt keihard ge-
werkt om ons veilig te houden? 
Hebben jij en ik invloed op de we-
reldvrede? ik denk dat het kan. 
Daarom deel ik mijn lange termijn 
plan voor Bernheze en omgeving 

graag met jullie. ik denk dat een 
zelfmoordterrorist de wereld wil 
straffen uit boosheid. 
Misschien had hij als kind het ge-
voel dat hij nergens goed in was en 
dat niemand hem zag staan, tot er 
iemand opstond die hem zag en de 
woede aanwakkerde. Mijn plan is 
daarom dat we de mensen om ons 
heen en hun talenten beter gaan 

zien. Niet oppervlakkig oordelen, 
maar luisteren en verbinden, ‘hoi’ 
zeggen in de supermarkt, glimla-
chen, een praatje maken. Het lijkt 
klein, maar als we dat allemaal 
eens proberen? 
ik geloof in de eigen kracht van 
mensen; ook een belangrijk uit-
gangspunt van D66. 
D66Bernheze@outlook.com.

D66: keukentafelgesprek over Parijs

BErNHEZE - Toen ik zaterdagochtend hoorde wat er in Parijs gebeurd was die 
avond daarvoor, werd het akelig stil vanbinnen. Aan het ontbijt hebben we het 
erover. Je zou willen dat het niet waar is, dat er iets aan te doen is, zodat we ons 
veilig kunnen (blijven) voelen. 
De discussie die aan onze keukentafel volgt, gaat over houvast. Over dat het tijd 
wordt dat ‘ze’ er iets aan doen en eindelijk ingrijpen. Logisch; als je machteloos 
staat dan hoop je vurig dat een ander voor een oplossing kan zorgen. 

Willeke Rijkers, Commissielid D66

Voorzieningen
Dan moet je natuurlijk ook wat 
te bieden hebben: voorzieningen 
voor jong en oud, zodat onze in-
woners in de kernen willen blijven 
wonen. Daarover zijn alle partijen 
in de gemeenteraad het wel eens. 
Een van de belangrijkste voorzie-
ningen is onderwijs. goed onder-
wijs is de basis voor de toekomst 
van de Bernhezer jeugd. Het belang 
van het kind staat voorop. Voor elk 
kind dient er passend onderwijs te 

zijn, waarbij we niet moeten schro-
men over de eigen gemeentegrens 
heen te kijken als dat noodzakelijk 
is. Voor goed onderwijs dienen er 
voldoende middelen en faciliteiten 
te worden gereserveerd.

Woningen bouwen
Woningbouw moet van cDA Bern-
heze de hoogste prioriteit krijgen. 
in alle kernen dienen bouwprojec-
ten, waaronder cPO en individuele 
initiatieven, voluit te worden gefa-

ciliteerd. De gemeente stelt locaties 
vanuit de eigen grondposities ter 
beschikking tegen concurrerende 
grondprijzen t.o.v. de omliggende 
gemeenten. Onze jeugdige in-
woners moeten in onze eigen ge-
meente kunnen blijven wonen. 

Zowel in Nistelrode als in Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek dient de ach-
terstand te worden weggewerkt 
zodat we volgend jaar de 30.000ste 
inwoner kunnen begroeten.

CDA: op naar 30.000 inwoners

BErNHEZE - Dat was de titel van CDA Bernheze voor de algemene beschou-
wingen bij de begroting 2016. Daarin zijn de voornemens opgenomen die in 
het komende jaar zullen worden uitgevoerd in de gemeente Bernheze. Als het 
college erin slaagt vaart te maken om de achterstand van de woningbouw in te 
lopen, is 30.000 inwoners al in 2016 haalbaar. En het is natuurlijk een magisch 
getal! Menig gemeente in onze regio zou er trots op zijn.

CDA Bernheze, Fractievoorzitter Wim van Lith 

Ontwikkeling
Bernheze blijft achter bij de inves-
teringen die omliggende gemeen-
ten doen. in de buurgemeenten is 
het goed fietsen. Aan alle kanten 
van de gemeenten liggen snelfiets-
routes tot aan de gemeentegrens. 
Maar Bernheze maakt deze routes 
niet compleet. Het Aa-dal krijgt bij 
Berlicum een enorme impuls. Veg-
hel heeft al jaren geleden gezorgd 

voor een aantrekkelijk wandelge-
bied langs de Aa. Nog steeds ligt 
er geen mooie wandelroute door 
het Aa-dal tussen kasteel Heeswijk 
en de Kilsdonkse molen. Waarom 
investeert het college niet in dit 
kansrijke gebied voor recreatie en 
toerisme? Op de Maashorst geven 
Uden en Oss volop de ruimte aan 
de natuurlijke ontwikkeling in de 
bossen voor een nationale uitstra-

ling. Waarom blijft Bernheze door-
gaan met het traditionele bosbe-
heer? Progressief Bernheze zou dit 
graag anders zien. Het inzetten van 
financiële reserves vraagt lef want 
dit kan niet zonder hervormingen. 
Het college richt zich alleen op de 
korte termijn. jammer dat de meer-
derheid van de gemeenteraad dit 
niet ziet. reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: blik op de lange termijn

BErNHEZE - De gemeenteraad heeft de begroting voor 2016 vastgesteld. Pro-
gressief Bernheze heeft niet ingestemd. Natuurlijk zitten er een aantal goede 
voorstellen in deze begroting. Maar Progressief Bernheze kijkt verder. Progressief 
Bernheze kijkt naar de lange termijn. En die vraagt meer investeringen. Het col-
lege is niet van plan om in deze bestuursperiode te investeren in de verkeersvei-
ligheid in de centra van Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Het college maakt geen 
geld vrij voor het bouwen van goedkope woningen. Noodzakelijke investeringen 
die wel mogelijk zijn als het college bereid is een deel van de financiële reserves 
te gebruiken. De gemeente heeft genoeg geld op de bankrekening staan.

Cent van den Berg, fractievoorzitter 

WIJ GAAN 
STOPPEN...

Alle ondergoed 
& nachtkleding 

Nu 50%
kOrTING

Alles moet weg.
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inforMAtiE Voor dE kErnEn

Zondag 29 november 
extra koopzondag

www.centrumheesch.nl

laat het heerlijke avondje 
maar komen!
HEEScH - De Sint en zijn pieten 
hebben weer vaste grond onder 
de voeten. De bootreis was hef-
tig, vooral bij de pieten die de Sint 
vooruitgegaan waren. 

De bril van de Sint kon, dankzij 
Henry Alferink, gemaakt worden 
voordat hij in Heesch aankwam, 
zodat de Sint goed om zich heen 
kon kijken. Veel kinderen zullen 
deze weken wat onrustig slapen, 
want, wat zal er in hun schoen-
tje zitten? Wie weet, kunnen de 
Zwarte Pieten op 28 november 
hun verlanglijstje in ontvangst 
nemen als ze in het centrum van 
Heesch lekkers uitdelen. 
Wij dagen iedereen, groot en klein, 

uit om een selfie te maken met een 
van de pieten en deze op de Face-
book-pagina centrum Heesch te 
plaatsen!

Koopzondag
Speciaal voor de pieten die nog 
geen kans zagen om alle cadeau-
tjes te kopen, is er op zondag 29 
november een koopzondag inge-
last. Lekker op je gemak de laatste 
inkopen doen en even neerstrijken 
op een terras. Als je blijft zitten voor 
een lekker aperitiefje, zal je bij het 
invallen van de schemer de mooie 
sfeerverlichting in het centrum 
kunnen bewonderen. Wellicht is 
het gemakkelijk om te weten waar 
je op die zondag in elk geval te-

recht kunt voor het doen van inko-
pen voor de pakjesavond, of dit nu 
cadeautjes zijn of iets lekkers voor 
bij het uitpakken: Brasserie ’t Oude 

raadhuis, Van der Doelen speel-
goed, restaurant Wolters, jumbo, 
AH, Kantoorboekhandel ceelen, 
Le Village, MitrA ’t Heuveltje, 
Bon Fromage, Hermes schoenen, 
Depot, Haarmode/Bijoux van Her-
pen, SNS Bank, Shoeby Fashion.

‘Maak een selfie 
van jezelf en een 
van de zwarte 
pieten’

Koers zelfstandig 
in 2014 vroeg de provincie Noord-
Brabant opnieuw een toekomstvi-
sie aan Bernheze. Dat was vlak na 
2013. Na het einde van het project 
Maasdonk wilde de SP rust. Ande-
re zaken waren immers van groter 
belang. Hoe gaan we om met de 
organisatie van de zorg voor onze 
kwetsbare mensen, ouderen en 
zieken? gaan we voorkomen dat 

mensen tussen de wal en het schip 
raken? Daar ligt een hoge prioriteit 
voor de SP Bernheze. Niet streven 
naar megalomane en (te) grote ge-
meenten, waarbij alles op afstand 
bestuurd wordt. in de grote steden 
zien we daarvan de gevolgen. Men-
sen zijn totaal niet meer betrokken 
bij het lokale bestuur. De opkomst 
bij gemeenteraadsverkiezingen is 
aanmerkelijk lager in de grotere 

steden. Een simpel bewijs voor het 
doodlopende spoor dat schaalver-
groting heet. groot, groter, het 
grootst is passé. Mensen willen dat 
niet in Bernheze. De enquête van 
de SP Bernheze was helder. ruim 
80% van onze inwoners kiest voor 
zelfstandigheid. Duidelijker kan het 
niet. Naar de mensen luisteren is 
voor de SP van groot belang. Het 
gaat tenslotte om de mensen.

SP: bernheze blijft zeker zelfstandig 

BErNHEZE - De SP Bernheze is graag duidelijk. Duidelijk dat Bernheze zelfstan-
dig blijft. Dat heeft Bernheze aan de provincie laten weten. Dit naar aanleiding 
van een besluit van de gemeenteraad op donderdag 1 oktober. Dat besluit was 
helder. Een zelfstandige koers varen. Je eigen zaken regelen. Bijvoorbeeld zelf 
beslissen over armoedebeleid en minimabeleid. Niet in het laatste karretje van 
de trein Oss of Den Bosch komen zitten. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP Bernheze

goed van de redactie dat men deze 
wijziging doorvoerde. Die sloot 
tenminste aan bij de grenzen van 
de gemeenten. Volgens de hoofd-
redactie kreeg men echter veel op-
zeggingen en daarom is al na een 
paar maanden de oude indeling 
weer opgepakt.

Daarmee verschijnen er in onze 
gemeente weer twee afzonder-
lijke streekedities; jammer! De 
verdeeldheid van de krant brengt 

met zich mee dat inwoners van 
de andere kernen niet goed op 
de hoogte zijn van het plaatselijke 
nieuws in de andere regio. Zou dat 
de verdeeldheid binnen de kernen 
van Bernheze mede in stand hou-
den? Heesch en Heeswijk-Dinther 
hebben toch zo weinig met elkaar, 
wordt er vaak geroepen. Daarom 
is Heeswijk-Dinther natuurlijk op 
Veghel georiënteerd.

Het kan natuurlijk ook zijn dat het 

aantal abonnees afneemt omdat 
steeds meer mensen het nieuws 
op een andere manier (digitaal) 
tot zich krijgen. Ook met de digi-
tale krant ben je eigenlijk al snel, zo 
niet sneller, op de hoogte van het 
nieuws in alle regio’s.

Wilt u van alles op de hoogte zijn 
van de politiek in Bernheze? raad-
pleeg dan vooral ook de gemeen-
telijke website www.bernheze.org 
of lees DeMooiBernhezeKrant.

Lokaal: Verdeeldheid? 

BErNHEZE - Is het u ook al opgevallen? Het Brabants Dagblad heeft Bernheze 
weer verdeeld. In Heesch ontvangen wij het streekblad editie Oss en in de an-
dere dorpen van onze gemeente de editie Uden/Veghel. Die verdeling bestond 
voorheen ook al, maar sinds juli van dit jaar werd er een wijziging doorgevoerd, 
namelijk de edities Oss-Uden en Meijerijstad werden ingevoerd. 

Frans van de Ven, Fractievoorzitter Lokaal

De werkgroep Fairtrade gemeente 
Bernheze heeft als doel dat bedrij-
ven, maatschappelijke organisaties, 
scholen en kerken in de gemeente 
Bernheze zoveel mogelijk Fairtrade 
producten gaan gebruiken. Waar 
dat niet het geval is, zal de werk-
groep proberen te stimuleren om 
dit wel te gaan doen. 

Als de werkgroep Fairtrade ge-
meente Bernheze erin slaagt vol-
doende burgers, bedrijven en orga-
nisaties enthousiast te maken, dan 
kan in de nabije toekomst ook de 
gemeente Bernheze toegevoegd 
worden aan de ruim 35 gemeen-
ten in Nederland die al fairtrade 

zijn. in onze omgeving zijn dat on-
der meer Oss, Schijndel en Uden.
Ook individueel kan iedere dag 
een bijdrage geleverd worden 

aan duurzame armoedebestrijding 
door te kiezen voor Fairtrade pro-
ducten. Bijvoorbeeld in de super-
markt, op het werk of in een res-
taurant. Door Fairtrade producten 
te kopen investeer je in mensen in 
ontwikkelingslanden.

fairtrade-sticker voor parochie 
de goede Herder Heesch 

HEEScH - Op diverse locaties wordt het schenken van Fairtrade koffie 
nu beloond met een Fairtrade sticker ‘van goed gedrag’. In Nistelrode 
was de sticker al overhandigd en vorige week zondag ontving Annemie 
Bergsma - pastoraal werkster - voor parochie De Goede Herder, locatie 
Heesch, de sticker ‘Wij doen mee’.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

investeer in 
de Mensen van 

ontwikkelinGslanden

niet oppervlakkiG oordelen, luisteren en verbinden.
hoi zeGGen in de superMarkt. GliMlachen.

www.tipmooibernheze.nl
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Van windows 7/8 naar windows 10
Gebruikt u Windows 7 of 8 op uw 
laptop of pc en wilt u overstappen 
naar Windows 10? Dan helpen we 
u hier graag bij. In de eerste les van 
deze cursus voert u de installatie van 
Windows 10 uit. In de tweede les 
maakt u gezamenlijk kennis met het 
besturingssysteem.
• Woensdag 25 november  
9.30 – 11.30 uur. Docent: Wim van 
Nistelrooij twee lessen  € 42,-. 

Aan de slag met uw 
Android-tablet
Een tablet is een reuzehandig appa-
raat met veel mogelijkheden. Wilt u 
leren om meer uit uw tablet te halen, 
waardoor u deze efficiënter en effec-
tiever kunt gebruiken? Schrijf u dan 

in voor deze cursus. In vier lessen 
leert u essentiële vaardigheden om 
de diverse mogelijkheden, functies en 
toepassingen van de tablet optimaal te 
kunnen benutten. U gebruikt tijdens 
de lessen uw eigen tablet. 
• Maandag 30 november
9.30 - 11.30 uur  
Docent: Wim van Nistelrooij  
vier lessen  € 54,- p.p.

werken met word
Microsoft Word is een veelgebruikt 
tekstverwerkingsprogramma met 
vele mogelijkheden. In deze cursus 
is er veel aandacht voor het opmaken 
van teksten, die u kunt toepassen in 
brieven, verslagen, readers en ander 
publicatiemateriaal. U leert onder an-
dere het gebruik van sneltoetsen, het 

invoegen en bewerken van afbeeldin-
gen en het controleren van spelling 
en grammatica. Verder is er aandacht 
voor het werken met briefpapier en 
etiketten, tekenen in Word en het 
maken en printen van een boekje. 
• Woensdag 9 december
9.30-11.30 uur Docent: Wim van 
Nistelrooij. Vier lessen  € 54,- p.p.

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

Computercurssen

tE kooP

niEUWE dEsso-
tAPiJttEgEls in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

HEEsAkkErs liCHtVisiE 
HEEft Voor iEdErEEn 
dE JUistE lAMP in HUis
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

in onZE kAdosHoP Vindt U 
AltiJd EEn PAssEnd kAdo 
Voor ElkE gElEgEnHEid
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

in onZE ElEktrosHoP 
Vindt U AllE MogEliJkE 
liCHtbronnEn
Zowel LED- als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

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

tE kooP/tE HUUr

CHAlEt, CAMPing 
HEEsWiJk-dintHEr. 
Allereerste chalet op de camping.
Perceelgrote 300m2, 
Chalet ± 60m2.
Meer informatie: 06-23764932.

gEVrAAgd

bidPrEntJEs
H. Leeijen
john F. Kennedystraat 90
5384 gg Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl
ik wil ze ook graag ophalen bij u.

gEbrUiktE/oUdE 
WEnskAArtEn
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

oUdE/kAPottE MobiEltJEs 
Voor stg. oPkikkEr
in te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

HobbY fotogrAAf 
voor www.mooinisseroi.nl.
Voor het fotograferen van 
evenementen en activiteiten. 
Heb je interesse mail naar 
info@mooinisseroi.nl.

AAngEbodEn

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

PEdiCUrE nistElrodE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kAPtEiJns PArtYVErHUUr 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

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

Wilt U iEMAnd VErrAssEn 
MEt EEn ECHt originEEl 
kAdo!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

Uw oude VidEobAndEn 
vakkundig en met zorg op dVd 
of op uw PC of lAPtoP? 
Kijk even op www.eerdenvideo.nl 
of stuur een mail naar 
g.eerden@hotmail.nl. 
Bellen mag ook: 06-11 355 477.

EXtrA VoordElig 
AssErtiVitEitsCUrsUs 
VEgHEl
Nu € 199,- start 24 november.
www.interpunctie.nl 
0413-310795.

tE HUUr

fiEtsPlUs rini
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact Rini de Reuver
06-28786922.

APPArtEMEnt, 
Parkstraat 26, Nistelrode
Keurig appartement voor 
onbepaalde tijd te huur 
€ 800,- per maand, excl. gWE en 
servicekosten. www.bernheze.nl, 
0413-243818.

MOOIBERNHEZERTJES

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONtAct en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 gB Heeswijk-Dinther 
tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

Bram v.d. Tillart 
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Angelie Verkuijlen
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint
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Je bent al raadslid vanaf 2006. 
Wat is het beste besluit dat er in 
al die jaren is genomen?
Dat is het in leven roepen van 
een fonds voor de drie transities; 
jeugdzorg, participatie en Wmo. 
Er zit op dit moment ongeveer 5 
ton in dit fonds en we gebruiken 
het geld om gaten te dichten, die 
in deze drie domeinen vallen. Zo 
konden we voor de jeugdzorg  
€ 100.000,- extra beschikbaar stel-
len om de voorzieningen op peil te 
houden.

Welk besluit van de laatste jaren 
heeft een duidelijk SP-stempel?
We hebben vooral de aanzet ge-
geven tot een verbetering van de 
positie van de laagst bedeelden. 
Een aanzet, die overigens unaniem 
door andere partijen werd overge-
nomen, wat tekenend is voor het 
sociale karakter van onze gemeen-
teraad. 

Komen we nu tot de aanleiding 
van ons gesprek. Betekent sa-
menwerken in de coalitie vrijheid-
blijheid en dat de partners wisse-
lende contacten mogen hebben?
Absoluut geen vrijblijvendheid. 
Het coalitieakkoord is voor alle 

partijen leidend en daar houden 
wij als SP onze coalitiepartners ook 
aan. Over het zelfstandig voortbe-

staan van Bernheze waren we het 
voor de eerstkomende jaren al-
lemaal met elkaar eens, ook D66. 
Wel vindt die partij dat er na 2020 
een opschaling dient plaats te vin-
den, maar de afspraken voor zelf-
standigheid tot 2020 heeft D66 
ook mede ondertekend. 

D66 heeft derhalve het akkoord 
niet geschonden. rondom de ri-
oolheffing hebben wij in het coa-
litieakkoord geen afspraken met 
elkaar gemaakt, omdat we er op 
dat moment niet uitkwamen en 
wij hoopten om daar met elkaar 
op termijn consensus over te be-
reiken. 

Wij wisten toen ook al dat we als 
vier partijen op dit onderdeel zou-
den verschillen. Ondanks het una-

nieme voorstel van het college, 
waarin we ook alle vier vertegen-
woordigd zijn, besloot D66 om 

samen met de VVD een amende-
ment in te dienen om het verschil 
in tarieven tussen bedrijven en 
woningen op te heffen. Het cDA 
ondersteunt dat amendement en 
daarmee liggen de verhoudingen 
in de coalitie op 8 (cDA 5, D66 
3) tegen 8 (SP 4 en Lokaal 4.) De 
voorstellen die nu voorliggen, ma-
ken de last voor de bedrijven, die 

toch het meest van de riolering 
gebruikmaken, veel lager dan voor 
de particulieren. Particuliere huis-

eigenaren betalen in dit systeem 
vanaf 2016 12% meer en bedrij-
ven 36% minder.

Als jullie over bepaalde zaken 
geen afspraken gemaakt hebben 
binnen het coalitieakkoord, dan 
kunnen we zeker nog wat verras-
singen verwachten?
Dat zal toch minimaal zijn. Samen-

gerard in gesprek met... 
Cor van Erp 

Maar eerst wat over jezelf. Kun jij je in drie karak-
tereigenschappen beschrijven? 
Betrokken, mensen kunnen op mij rekenen en soms 
impulsief.

En wat denk je dat anderen van je vinden?
Ze zien me zeker als zeer betrokken, erg vasthou-
dend en toch ook wel zoekend naar een compro-
mis.

Natuurlijk ben je nu voorbereid op de vraag naar 
de meest belangrijke gebeurtenis in je leven, dus 
vertel maar.
Naast natuurlijk veel persoonlijke hoogtepunten, is 
dat op politiek terrein toch vooral het moment van 
onze eerste deelname aan de coalitie in Bernheze 
met Bernheze Solidair, OPg en Progressief Bern-
heze in 2010.

Aanleiding
Cor van Erp is fractievoorzitter van de SP en maakt met zijn fractie deel uit van de coalitie, die na de 
verkiezingen in maart 2014 met CDA, Lokaal en D66 vorm heeft gekregen. Coalitie staat voor samenwer-
king, maar die samenwerking lijkt de laatste tijd wat scheurtjes te vertonen. Was er eerst een afwijkend 
standpunt van D66 over de zelfstandigheid van Bernheze, dan is er nu weer een verschil van mening 
over de rioolrechten tussen CDA/D66 en SP/Lokaal. Reden genoeg om Cor van Erp om uitleg te vragen.

SP houdt coalitiepartners aan afspraken in 
bestuursakkoord

Hoogtepunt SP: voor het eerst deelname aan coalitie in 
2010 met Rein van Moorselaar als wethouder

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Cor van Erp: Aanzet gegeven tot verbetering van laagst bedeelden Foto: DMBK

Wil je nog ergens op terugkomen?

Als we op dit moment als gemeente over gebouwen zouden kunnen 

beschikken - ongeacht in welke kern die staan - waarin een grote su-

permarkt geplaatst kan worden, zou dat gebouw ook geschikt zijn voor 

de opvang van bijvoorbeeld 300 vluchtelingen. Als we dan een afwe-

ging van nood en noodzaak moeten maken, is het voor mij niet moeilijk 

om uit humane overwegingen voor vluchtelingenopvang te kiezen.

1. Komende periode, wethouder of raadslid?
 raadslid

2. SP of Feijenoord?
 SP

3. D66 of Lokaal?
 Lokaal

4. Leegkomend gebouw Nistelrode: asielzoekerscentrum of 
supermarkt?

 Asielzoekerscentrum

5. Heesch-West (Waalbos) stoppen of doorgaan?
 Stoppen

6. Discussie over zelfstandigheid Bernheze blijven voeren of voor 
jaren afsluiten?

 Voor jaren afsluiten

6

Profielschets
COR VAN ERP

Burgerlijke staat: gehuwd, 
twee dochters

Woonachtig: in Heesch sinds 
1994

Leeftijd: 58 jaar

Beroep: leraar bedrijfseconomie 
Helicon opleidingen Helmond

raadslid SP vanaf 2006

Vrijkomend groot gebouw voor 
vluchtelingenopvang beschikbaar stellen

Kiezen uit twee

werken in een coalitie doe je op 
basis van overeenstemming en dan 
zullen de verschillen op belangrijke 
zaken toch minimaal moeten zijn.

Wat mogen we van de SP de ko-
mende raadsperiode nog ver-
wachten?
Waken voor een goed sociaal kli-
maat in Bernheze, waarbij iedere 
inwoner kan participeren.



Woensdag 18 november 201530 
  

lezing over kerstvoorstellingen 
in vroegere tijden

Er was kennelijk grote behoefte aan 
afbeeldingen van deze belangrijke 
christelijke thema’s rond Kerstmis. 
in de eerste eeuwen van onze jaar-
telling zien we deze afbeeldingen 
op sarcofagen en ivoren paneel-
tjes, daarna in miniaturen en ver-
volgens ook in gebrandschilderd 
glas en de schilderkunst. 
Bezoekers zullen zien dat de kun-
stenaars in hun weergave zich niet 

alleen aan de tamelijk beknopte 
tekst van Lucas en Mattheüs heb-
ben gehouden maar ook andere, 
niet door de kerk erkende geschrif-
ten hebben gebruikt om het be-
knopte kerstverhaal ‘op te kleuren 
en bij te werken’ met fraaie en ver-
rassende details.
Lieke tax - Oude Vrielink is kunst-
historica. Ze studeerde af op de 
Brabantse glazenier Pieter Wie-

gersma, van wie ook werk te zien 
is in de St. jan. 

Datum: zaterdag 21 november 
Plaats: Abdij van Berne, Norber-
tuszaal, Abdijstraat 49, 5473 AD 
Heeswijk.
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 
vanaf 13.30 uur.
Programma: 14.00 uur: start lezing 
met geprojecteerd beeld.
14.45 uur: pauze met koffie en 
thee.
15.00 uur: vervolg lezing, 
15.45 uur: einde. Entree: € 6,-, te 
betalen aan de zaal.
reserveren: via 
activiteiten@bernemedia.com.

HEESWijK-DiNtHEr - Kunsthistorica Lieke Tax - Oude Vrielink houdt 
op zaterdag 21 november een lezing over kerstvoorstellingen in vroe-
gere tijden, zoals ‘De aankondiging door de engel Gabriël’, ‘Het bezoek 
van Maria aan haar nicht Elisabeth’, ‘De volkstelling in Bethlehem’, ‘De 
geboorte’, ‘De besnijdenis’, ‘De drie wijzen’ , ‘De opdracht in de tem-
pel’ en ‘De kindermoord’.

Het Volk maakt een ingrijpende 
bewerking van dit klassieke drama 
door een nieuwe eigentijdse her-
taling en achtergrond te creëren. 
Drie docenten van het HBO probe-
ren hun studenten dit bijbeldrama 
voor te schotelen. Hun privésitu-

aties en de verziekte verhouding 
tussen de drie mannen leiden tot 
hilarische voorvallen. De sterkste 
troef van Het Volk is de combi-
natie van het almaar terugkerend 
onvermogen van de personages, 
met een aan naïviteit grenzend op-

timisme. Die herkenbaarheid levert 
een topavond op.
De winnaar van 2 vrijkaartjes is 
geworden: Trudie Albers.

Het Volk in dothan 

HEt Volk - HEt Volk in dotHAn 
Zaterdag 21 november. Aanvang: 20.30 uur 
Kaartjes via www.nesterle.nl

ACTIVITEITENAGENDA
NACHT VAN HEESCH 
TERUG MET IJZERSTERKE 
LINE-UP
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 15,-

Na een jaartje van rust is 
de Nacht van Heesch terug 
met een ijzersterke line-up. 
Op het a�  che
van de editie van dit 
jaar staan de namen van 
Navaronne, Texas Radio, 
Baby Blue, Dirty Daddies en 
Heavy Hoempa. 

RENÉ VAN MEURS
EVEN GOEDE VRIENDEN
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,-

René is terug met zijn nieuwe voorstelling ‘Even goede 
vrienden’, met zoals u van hem gewend bent, enorm veel 
grappen, knappe improvisaties en dat alles in een moordend 
tempo! 

PUBQUIZ
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

In het café van de Pas wordt voor de tweede keer dit seizoen 
de pubquiz gespeeld. Een quiz met
acht categorieën met open en – meerkeuzevragen, een 
� naleronde en uiteindelijk één winnaar.
Schrijf je snel in via info@de-pas.nl.

AADJE PIRAATJE - 

SINTERKLAASVERHAAL
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: € 8,50

Vorig jaar kwam er een sinterklaasboek uit waarin we zagen 
dat de grote piraten eigenlijk best een beetje bang zijn voor 
Sinterklaas en zwarte Piet. Is dit echt zo? Doe je piratenpak 
aan en speel ook mee!

POPKWIS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Hoe staat het met je kennis van de popmuziekgeschiedenis 
en wat weet je van de hedendaagse popmuziek? Doe mee in 
teams van twee personen en strijdt voor een plaatsje op de 
lijst van ‘de eeuwige roem’.

ACTIVITEITENAGENDA

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

ZA. 28
NOVEMBER

Z0. 29
NOVEMBER

VR. 27
NOVEMBER

VR. 11
DECEMBER

VR. 20
NOVEMBER

Hallo, ik ben Puddy, een knappe senior van ruim 12 jaar oud. Ik ben 
zwervend op straat gevonden en naar het asiel gebracht. Natuurlijk 

was ik heel opgelucht dat ik veilig binnen zat, maar happy was 
ik niet. Ik trok me terug en deed niet veel meer dan slapen. Dus 
ben ik naar een pleeggezin verhuisd en daar bloeide ik helemaal 
op. Ik kuier lekker door het huis en slaap het liefst in de hon-
denmand. Of die viervoeter dat nou leuk vindt of niet... Ik ben 
stapeldol op aandacht en een echte knuffelkont. Ik ben nu drin-
gend op zoek naar een permanent gouden mandje. In een rustig 
huishouden, zonder kleine kinderen of veel andere dieren. 

Wilt u mij leren kennen? Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl.
 Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo.

Voor meer informatie: Dierenopvangcentrum HoKaZo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - 0413-260546 - admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl
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“Een luisterend oor nodig?” 

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak
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WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

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

’t Dorp 29 • Heesch • 0412-475959
Carmelietenstraat 8 • Oss •  0412-480302

maak dit jaar nog gebruik 
van uw zorgvergoeding. 

afspraak zonder voorschrift 
• Alle dagen audicien aanwezig

• Persoonlijk deskundig advies 

• Tot 100% vergoeding mogelijk 

• Afspraak zonder recept

let op phisingh-
mail in omloop
NEDErLAND - Er is een phishing-
mail in omloop. 

Deze mail lijkt sterk op mails van 
de Kamer van Koophandel. je 
wordt gevraagd om de toegangs-
code en het wachtwoord in te vul-
len. Doe dit niet. Daarmee kunnen 
je toegangscode en wachtwoord 
gebruikt worden om op jouw kos-
ten producten bij de Kamer van 
Koophandel te bestellen. Zo her-
ken je de mail: Afzender: Kamer 
van Koophandel norply@kvk.nl 
(dit mailadres gebruikt de Kamer 
van Koophandel nooit). Onder-
werp: Activeer nu uw account. 
Wanneer je deze mail krijgt stuur 
hem door naar de Kamer van 
Koophandel, zodat zij weten wan-
neer deze verstuurd is. Laat je in-
formeren.



Woensdag 18 november 2015 31
  

2.79
v   van 2.89

1.19
v   van 1.29

0.99
v   van 1.09

1.69
v   van 1.79

0.79
v   van 0.89

1.39
v   van 1.49

3.37
CA.

WEEKEND

4.49/kg

CA. 750 G

4x 100 G

1.69
  WEEKEND

1.69
  WEEKEND

350 G

1.49
  WEEKEND

5 KG

0.69
  WEEKEND

1 KG

1.49
  WEEKEND

500 G

490 G
280 G

150-200 G

188-208 G

250 G

500 G

PER STUK

0.99
  WEEKEND

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

13 T/M 15 NOVEMBER13 T/M 15 NOVEMBER13 T/M 15 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.                 *Uit de koeling 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Lekker gekruid.

Varkensrollade*

Boerengehakt-
schnitzel* Bereid met 100% roomboter. 

Boterkoek

Aardappelen Wortelen

Witte druiven Mango

RoerbaksauzenGebakken 
uitjes

Italiaanse/Oosterse mix
Maximaal 15% vet.

Mager rundergehakt*

Wereldzoutjes Gesneden kaas 30+*

Dit neemt niet weg dat Bert toch maar mooi 
zelf, met een klein beetje hulp van zijn fa-
milie en een troffel deze speciale steen in de 
muur heeft geplaatst.
Dochter Monique van den Hurk - van de 
Ven (47) vertelt alle aanwezigen hoe speciaal 
deze plek is geweest waar zij is opgegroeid 
en hoe dat gevoel eigenlijk steeds groter 

werd; het gevoel van geluk om daar, op de 
Vosbergstraat 9, te zijn opgegroeid. “Het 
oude huis, dat een tijd geleden grotendeels 
gesloopt is, maar waarvan nog wel oude as-
pecten bewaard zijn gebleven, is al heel lang 
in de familie. Mijn vader en ook zijn vader 
woonden hier op deze plek in  de oude boer-
derij.” De binnenmuur, die er nog staat en 
die niet gesloopt mag worden, dateert vol-
gens historische onderzoeken uit 1860. Het 
vrijstaande woonhuis aan de Vosbergstraat, 
dat in gebruik is genomen door de familie 
Van de Ven in 1969, zal helemaal gesloopt 
worden. Monique: “Het staat pal voor de 
woonboerderij die ik met mijn man en twee 
van onze drie kinderen straks ga betrekken 
en dat is natuurlijk geen mooi uitzicht.”

Na de plaatsing van de steen, waarop staat 
‘D’n Hulteren 2015’, wordt er onder het ge-
not van een borreltje, peperkoek en kren-
tenbrood geproost en gezongen op de toe-
komst, waarbij dochter Monique hoopt dat, 
mede door de aanwezigheid van de steen, 
het verhaal van de oude woonboerderij van 
de familie Van de Ven, bijgenaamd D’n Hul-
teren, nooit in de vergetelheid zal raken.

Een hele speciale steen in een 
heel speciaal huis
PLAATSING GEDENKSTEEN ‘D’N HULTEREN’ OP DE VOSBERG IN HEESCH

Een feestje vanwege de steenlegging Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – De 89-jarige Bert van de Ven uit Heesch, die aan dementie 
lijdt, weet helaas niet meer wat er allemaal aan de hand is. maar op 
woensdag 11 november zijn kinderen, twee kleinkinderen, broers, 
zussen, verdere familie en andere aanwezigen bijeengekomen voor 
de plaatsing van een gedenksteen in de muur van de, in aanbouw 
zijnde, woonboerderij op de plek waar altijd het ‘ouw haus’ heeft 
gestaan.

De binnenmuur, 

die er nog staat en 

die niet gesloopt 

mag worden, dateert 

volgens historische 

onderzoeken uit 

1860



Woensdag 18 november 201532 
  

WONENSpelen met je
interieur

UNIEKE
meubele�

& accessiore�

Nieuw�

LAAG BEUGT 1A,  
HEESWIJK-DINTHER 

T 0413 - 292875 
WWW.HEDIMEUBELEN.NL 

Zonda�
geopen�!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Iets gemorst op meubelstof? 
Snel de vlekken verwijderen!

Voorkomen van vlekken
Voorkomen is vaak beter dan reinigen. Als er altijd op 
de bank gegeten wordt, is de kans groot dat er ge-
morst wordt. Ook kinderen laten tekenen en kleuren 
op de bank geeft vaak problemen met vlekken.
Maar goed, helemaal voorkomen kunnen we het niet.
Het is natuurlijk heel vervelend als er op meubelstof 
gemorst wordt. Mocht er wat gemorst worden op de 
meubelstof, neem dan de tijd om de vlek te verwijde-
ren. Maar doe het wel zo snel mogelijk nadat de vlek 
ontstaan is. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het gaat 
worden om de vlek nog te verwijderen.

Wat wel en niet doen?
Als er veel vloeistof is gemorst op meubelstof, schep het vocht dan zoveel mogelijk met een lepel weg, Van buiten 
naar binnen scheppen. Niet andersom. Absorbeer het met keuken- of toiletpapier. ga niet met zout werken. in 
zout zitten veel stoffen die in de meubelstof trekken en daarna weer moeilijk te verwijderen zijn. gebruik natuur-
lijk ook geen kranten of ander papier met inkt erop.
gebruik van lauwwarm water doet over het algemeen een groot deel van de vlekken oplossen. Vlekken die niet 
met water op te lossen zijn bevatten bijna zeker olie of vetten. Voorbeelden hiervan zijn sauzen, lippenstift, nagel-
lak en boter. ga hier niet zelf aan zitten rommelen.

Ga niet zitten rommelen 
gebruik bij het verwijderen van vlekken dus geen verschillende middelen door elkaar. Diverse middelen kun-
nen in de meubelstof een reactie met elkaar aangaan die een permanente beschadiging van de meubelstof tot 
gevolg kan hebben.
• Gebruik geen middelen waar een vorm van bleek of actieve zuurstof in zit. Dit zal de bank plaatselijk bleken met 
een lichte ‘vlek’ als gevolg. Deze is er nooit meer uit te halen.
• Wees heel voorzichtig met verf oplossende middelen als terpentine, spiritus, wasbenzine of alcohol. Test eerst 
op een niet zichtbare plaats.
• Gebruik een schone, goed vocht opnemende doek (katoen of badstof) om te deppen. Ga niet hard boenen of 
schuren. De schade wordt hierdoor echt alleen maar groter.
• Ga dus zelf niet eindeloos prutsen aan een vlek, maar schakel op tijd een specialist in.
Wij worden vaak geconfronteerd met vlekken die door verkeerde behandeling volkomen ‘gefixeerd’ in de stof 
zijn. Ze zijn dus een met de meubelstof geworden en kunnen op geen enkele wijze meer verwijderd worden.

Helemaal reinigen
Als na droging blijkt dat de vlek wel verdwenen is, maar dat er een ‘schone vlek’ op de meubelstof is ontstaan, 
betekent dit dat de meubelstof in zijn geheel vuil is en het beste dus helemaal gereinigd kan worden.

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18
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 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl
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aan huis

GRATIS 
WOONADVIES

fairdAtE in de Wereldwinkel
BErNHEZE - De drukste maanden van het jaar staan weer voor 
de deur en daar geven de Wereldwinkels in Bernheze dit jaar op 
een leuke manier aandacht aan. Centraal staat de ‘eerlijke kerst-
boom’, vol met eerlijke producten.

Op een voordelige manier kennismaken met Fairtrade produc-
ten kan op woensdag 18 november. De Wereldwinkel Heeswijk-
Dinther houdt dan een FairDAtE en is die dag tot 21.00 uur open. 
Op dezelfde dag houdt de Wereldwinkel in Nistelrode van 18.00 
tot 21.00 uur een vriendinnenavond, met een gratis kop koffie of 
thee en aanbiedingen. 

Naast cadeaus voor Sint, zijn er volop chocoladeletters en letter-
repen te koop. Bij aankoop van chocolade zijn gratis kaarten voor 
de theatervoorstelling Aadje Piraatje en het Sinterklaasfeest in cc 
De Pas in Heesch te winnen. 
Bovendien ontvangt iedereen tot en met 4 december bij beste-
ding van € 10,- een gratis lot, waarmee je kans maakt op de ‘eer-
lijke kerstboom’. Deze acties gelden in zowel de Wereldwinkel in 
Heesch, Nistelrode als in Heeswijk-Dinther.

FairDate met een eerlijke 
5 december en kerst in gedachte

Openingstijden:
Ma. t/m vr.  9.00-18.00 uur
Za.  9.00-17.00 uur
Vr. koopavond  tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Aanbiedingen geldig tot 30 november 2015, zolang de voorraad strekt

Tuincentrum Life and Garden • Bosschebaan 23, 5384 VX  Heesch • tel. 0412-407030

Aanbiedingen geldig tot 30 november 2015, zolang de voorraad strekt

*  De korting is alleen geldig op het Kerst- en sfeerassortiment en is niet geldig op 
lopende aanbiedingen en/of folderartikelen.

Uitnodiging

Shopping Night

2O%
korting

TIJDENS DEZE 
SHOPPING NIGHT 

op het 
kerst/sfeerassortiment*

 

 
  

 
 

  

 

Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031
Voor openingstijden, routebeschrijving en 
aanvraag digitale nieuwsbrief: 

www.lifeandgarden.com

  

Life&Garden Heesch nodigt U uit voor 
de X-mas shopping night op woensdag 25 november 
van 17.00 tot 21.00 uur.
Alles voor sfeer en glamour met de feestdagen in en rond 
huis. Laat U verrassen.

Wij ontvangen U met een welkomstdrankje.
Daarna wordt U ondergedompeld in een sprankelende 
kerstsfeer met ALLEEN OP DEZE AVOND 20 % KORTING 
OP HET KERST- EN SFEER ASSORTIMENT.

Ideeën voor de heerlijkste gerechten - wijnproeverij 
- laatste mode en sierraden - demonstratie van 
kerstarrangementen - schoonheidsspecialisten - cadeau 
artikelen enz. enz.

Tot 1 januari 2016
ALLE ZONDAGEN GEOPEND 

van 12 tot 17 uur
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WONENSpelen met je
interieur

tel daarbij op de aanwezigheid 
deze avond van een groot aan-
tal ondernemers uit, met name 
Heesch, en de bezoeker be-
leeft een geweldige avond om 
ideeën op te doen voor de ko-
mende feestmaanden. Naast de 
immense verscheidenheid aan 
sfeer- en kerstartikelen, beleeft 
de gast deze avond werkelijk een 
ViP behandeling. Zo wordt elke 
bezoeker ontvangen met een 

welkomstdrankje en laten de me-
dewerkers van Life and garden u 
graag de mogelijkheden zien om 
uw leefomgeving in de komende 
donkere dagen in een feestelijke 
sfeer om te toveren. 

De medewerking van de aan-
wezige ondernemers maakt het 
mogelijk ook kennis te maken 
met overheerlijke producten die 
uw feestdagen extra smaakvol 

maken. 
Zo treft u aan: jumbo Wiegmans, 
Wijnhuis r&r en De Bakkers La-
mers, die u kennis laten maken 
met  overheerlijke producten die 
zij voeren. Als toetje is ook tru-
die Albers aanwezig, die u laat 
zien hoe u overheerlijke bonbons 
kunt maken.  Naast al dat lekkers 
maakt de bezoeker deze avond 
kennis met uiterlijke verzorging, 
door onder andere visagiste en 
schoonheidsspecialiste. Ook voor 
feestelijke kleding krijgt u ideeën 
aangereikt. Wie er mooi op staat 
wil dat wellicht meteen graag 
op de gevoelige plaat vastleg-
gen. Daar weet Marcel Bonte in 

GLAMOUR NIGHT 
BIJ TUINCENTRUM 
LIFE & GARDEN
HEESCH
VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

WOENSDAG 25 NOVEMBER

KERSTSFEER IN EEN 
SPRANKELENDE PRESENTATIE

oP dEZE AVond VAn 
17.00 tot 21.00 UUr 
gEniEt ElkE klAnt 
EEn korting VAn 20% oP 
sfEEr- En kErstArtikElEn 
Daarnaast ontvangt elke betalende klant een extra kortingsbon 
die later te besteden is, met extra aanbiedingen.  
Tuincentrum Life and Garden Heesch vindt u aan de Bosschebaan 
23 in Heesch.

ElkE bEZoEkEr ontVAngt EEn WElkoMstdrAnkJE

zijn presentatie weer alles  over 
te vertellen. Met een muzikale 
ontvangst door het dweilorkest 
dat u op kerstnummers trakteert, 
komt u zeker in een feestelijke 
stemming.  Daarnaast laat Auto 
Weijenberg u de laatste modellen 
zien, om u gemotoriseerd voort te 
bewegen. 

En om al dat moois met kerst heel 
gezellig te verpakken, biedt carla 
van Vugt u een prachtige collectie 
bijouteriedozen aan.

HEEScH - Welhaast elke stijl is in de vijf themagroepen die het tuin-
centrum heeft ingericht tot in detail uitgewerkt. Niet alleen zuivere 
kerstartikelen, maar juist de grote verscheidenheid aan sfeerbepa-
lende attributen maken de gepresenteerde stijlen tot een compleet 
geheel. 

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

Meubelstoffeercursussen

Marijke Floris Wonen

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

073 503 5 305
06 12 22 48 20

De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

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

Allerlei 2de-hands meubels
zoals tafels, stoelen en kasten

www.facebook.com/
Heart-care-werk-t

Nieuwe Hescheweg 11
Oss • 06-51757375

Heart Care werk(t)

Openingstijden:
Ma. t/m vr.  9.00-18.00 uur
Za.  9.00-17.00 uur
Vr. koopavond  tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Aanbiedingen geldig tot 30 november 2015, zolang de voorraad strekt

Tuincentrum Life and Garden • Bosschebaan 23, 5384 VX  Heesch • tel. 0412-407030

*  De korting is alleen geldig op het Kerst- en sfeerassortiment en is niet geldig op 
lopende aanbiedingen en/of folderartikelen.

Uitnodiging

Shopping Night

2O%
korting

TIJDENS DEZE 
SHOPPING NIGHT 

op het 
kerst/sfeerassortiment*

 

 
  

 
 

  

 

Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031
Voor openingstijden, routebeschrijving en 
aanvraag digitale nieuwsbrief: 

www.lifeandgarden.com

Life&Garden Heesch nodigt U uit voor 
de X-mas shopping night op woensdag 25 november 
van 17.00 tot 21.00 uur.
Alles voor sfeer en glamour met de feestdagen in en rond 
huis. Laat U verrassen.

Wij ontvangen U met een welkomstdrankje.
Daarna wordt U ondergedompeld in een sprankelende 
kerstsfeer met ALLEEN OP DEZE AVOND 20 % KORTING 
OP HET KERST- EN SFEER ASSORTIMENT.

Ideeën voor de heerlijkste gerechten - wijnproeverij 
- laatste mode en sierraden - demonstratie van 
kerstarrangementen - schoonheidsspecialisten - cadeau 
artikelen enz. enz.

Tot 1 januari 2016
ALLE ZONDAGEN GEOPEND 

van 12 tot 17 uur

Openingstijden:
Ma. t/m vr.  9.00-18.00 uur
Za.  9.00-17.00 uur
Vr. koopavond  tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Aanbiedingen geldig tot 30 november 2015, zolang de voorraad strekt

Tuincentrum Life and Garden • Bosschebaan 23, 5384 VX  Heesch • tel. 0412-407030

*  De korting is alleen geldig op het Kerst- en sfeerassortiment en is niet geldig op 
lopende aanbiedingen en/of folderartikelen.

Uitnodiging

Shopping Night

2O%
korting

TIJDENS DEZE 
SHOPPING NIGHT 

op het 
kerst/sfeerassortiment*

 

 
  

 
 

  

 

Renesse Korte Moermondsweg 1, 0111-461031
Voor openingstijden, routebeschrijving en 
aanvraag digitale nieuwsbrief: 

www.lifeandgarden.com

Life&Garden Heesch nodigt U uit voor 
de X-mas shopping night op woensdag 25 november 
van 17.00 tot 21.00 uur.
Alles voor sfeer en glamour met de feestdagen in en rond 
huis. Laat U verrassen.

Wij ontvangen U met een welkomstdrankje.
Daarna wordt U ondergedompeld in een sprankelende 
kerstsfeer met ALLEEN OP DEZE AVOND 20 % KORTING 
OP HET KERST- EN SFEER ASSORTIMENT.

Ideeën voor de heerlijkste gerechten - wijnproeverij 
- laatste mode en sierraden - demonstratie van 
kerstarrangementen - schoonheidsspecialisten - cadeau 
artikelen enz. enz.

Tot 1 januari 2016
ALLE ZONDAGEN GEOPEND 

van 12 tot 17 uur

maatwerk tot in detail

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl
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hoekwoning (a12) 
Perceeloppervlakte 316 m2, inhoud 421 m3

Koopsom € 229.000,- v.o.n.
  
tussenwoning (c2) 
Perceeloppervlakte 143 m2, inhoud 468 m3

Koopsom € 206.000,- v.o.n.

twee-onder-één-kapwoning (d1) 
Perceeloppervlakte 223 m2, inhoud 446 m3

Koopsom € 242.000,- v.o.n.
  
twee-onder-één-kapwoning (d3) 
Perceeloppervlakte 212 m2, inhoud 446 m3

Koopsom € 237.000,- v.o.n.

VERKOOP EN INFORMATIE 

Makelaardij Ton van Lanen & Partner
T: 0413 25 02 58 • www.vanlanen.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T: 0413 24 38 18 • www.bernheze.nl

   NIEUWE RIJ- EN HOEKWONINGEN TYPE B

RIJ- EN HOEKWONINGEN
Woonoppervlakte van 113 m2

Perceeloppervlakte van 104 m2 tot 316 m2

Inhoud van 398 m3 tot 491 m3
 

PRIJZEN VANAF € 172.500,- V.O.N.

FASE 1
BOUW

GESTART!
NOG BESCHIKBAAR:

nieuwe fase

ga naar www.zwarte-molen.nl

Prachtige woonaccessoires, lam-
pen, tafel, stoelen, banken en 
kasten. Door het gebruik van de 
laatste kleurtrends is deze collectie 
ideaal om te combineren in uw wo-
ning. De collectie bestaat uit unie-
ke stoere, landelijke meubelen en 
accessoires in een authentieke stijl. 

gebruik van hedendaagse kleuren 
en natuurlijke materialen als hout, 
glas, koper, metaal, volgens de 
laatste woontrends van 2015. Of 
je nu een lamp, vloerkleed of meu-
bels zoekt, prachtige items vind 
je in de winkel van Hedi Meube-
len. Maak van jouw interieur een 

droominterieur en kom eens kijken 
in onze woonwinkel! 

Laat je inspireren en doe de leukste 
woonideeën op!

Laag Beugt 1a, 5473 KB  Heeswijk-Dinther T. 0413 - 292875 
E. info@hedimeubelen.nl | www.hedimeubelen.nl

www.facebook.com/hedimeubelen

HEESWijK-DiNtHEr - Met veel passie en toewijding hebben wij nieu-
we en unieke meubelstukken en accessoires in onze woonwinkel sa-
mengesteld. Deze meubels passen bij elke woonstijl en zijn op het sei-
zoen afgestemd. 
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auto & motor nieuws

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A1 12i s line 23.000 km 2014
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009

Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000

Opel Astra 1.8 executive automaat 
  53.000 km 2007
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Opel Vivaro 2009
Opel Vivaro 87.000 km met imperiaal 
   en bedr. inricht.
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Modus 33.000 km 2011
Volkswagen Golf 1.4 tsi 160 pk 5drs 2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

• De goedkoopste 
aanhangwagens 

en boottrailers 
van Nederland

• Zeer hoge kwaliteit

• Standaard 5 jaar 
garantie

Meentstraat 6 5388 KV Nistelrode
06-42300879

info@vanroosmalenaanhangwagens.nl

www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

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

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

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

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

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

•	 Mercedes	Sprinter	315 CDI aut. L2 H2 airco,
  stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
•	 Opel	Corsa	1.2 16V cosmo, navi, airco, lm wielen, 

18.000 km, 2014
•	 Peugeot	 5008, navi, pdc voor en achter, 
 76.000 km, 2010
•	 Peugeot	Partner	1.6 HDI, airco, el. pakket, 2012
•	 Peugeot	Partner 1.6 Hdi 90 PK Navi, Clima, Pdc  

2 schuifdeuren zilvergrijs 56.000 km 2014
•	 Peugeot	207 1.4 VTI 5-drs clima  2008

•	 Peugeot	Expert	L2 H1 130 PK airco, centr. vergr., 
electr. ramen,  trekhaak , schuifdeur r, 112.000 km   
2012

•	 Renault	Clio 1.2 5-drs Airco, stuurbekr. electr. 
ramen 85.000 km.  2007   

•	 Volvo	V70 D3 R-Design Aut. 163 PK Navi Leder  
175.000 km 2011

•	 VW	Golf	 plus 1.9, sdi, el. ramen, centr. vergr. 
243.000 km, 2007

•	 VW	Touran	1.6 TDI Navi, Clima, 7-pers. , 
privacyglass PDC, Trekhaak 8000 km.  2015

www.autobedrijflangens.nl

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

verkocht

SchadeherStel
gratis	leenauto	-	geen	eigen	risico

• Onderhoud   • Service

verkocht

komt	binnen

komt	binnen

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Eindeloos bouwplezier
Spaar voor 6 leuke 
clics-constructies! Slechts

1,99*

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

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

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout Autobedrijf W. van Dijk

Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford Ka 51 kW  ........................................2011

Ford Fiësta 1.6  .......................................2009

Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6  .2011-2013

Ford Fiësta 1.3  .......................................2006

Ford Fiësta 1.4  .......................................2005

Ford Fiësta 1.6  .......................................2009

Ford Focus 1.0 3 cil 74 kW ......................2012

Ford Focus 1.4i  ......................................2007

Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77 kW  ............................2012

Daewoo Matiz 0.8 .................................... 2003

Opel Corsa 1.2  .......................................2012

Peugeot 107  ........................................... 2013 

Peugeot 207  ........................................... 2008

VW Golf ...................................................2013

VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011

StationwagonS:

Ford Focus 1.6D  .....................................2010

Ford Focus 1.6D 77 kW  ..........................2012

BeStelwagenS:

Ford Transit 85 kW  .................................2005

Handig weetje voor 
iedere automobilist

Uitlaat 
controleren: 
Het uitlaatsysteem moet over 
de gehele lengte gasdicht zijn. 
Er zijn wettelijke voorschriften 
omtrent de geluidsproductie en 
de luchtverontreiniging. Door 
de uitlaat met een doek aan de 
achterzijde even af te sluiten 
hoor je bij lekkage een duidelijk 
gesis. Uitlaten gaan over het al-
gemeen het meest kapot op de 
plaatst waar de uitlaatpijp de 
demper in komt of uit gaat.

Bron: www.autoweetjes.com

Handig weetje voor 
iedere automobilist

Koelvloeistof - 
antivries 
controleren 
of bijvullen
Het doorzichtige koelvloei-
stofreservoir is voor controle 
voorzien van een minimum 
en maximum aanduiding. Het 
koelvloeistofpeil kan alleen bij 
stilstaande motor juist worden 
gecontroleerd. Als het koel-
vloeistofpeil tot bij de minimum 
markering is gedaald, moet er 
koelvloeistof worden bijgevuld. 

Eerst de motor laten afkoelen. 
Dan de vuldop van het reser-
voir met een doek afdekken en 
de dop zover losdraaien dat de 
aanwezige druk kan ontsnap-
pen. 

Als de druk geheel weg is, dan 
pas de dop eraf draaien. De 
voorgeschreven koelvloeistof 
nooit hoger dan de maximum 
markering bijvullen. Daarna de 
vuldop weer stevig vastdraaien.

Bron: www.autoweetjes.com
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AUto & Motor niEUWs

Tevens onderhoud
en reparatie

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

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

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

AANHANGWAGENS

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Nieuw: 
Crommenacker Voordeel Pas 

Bedrijvenweg 11b,  5388 PN Nistelrode

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

Met de Crommenacker Voordeel Pas haalt 
u álles uit uw garagebezoek

Alleen bij Crommenacker Automobielen 

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

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

Ga voor een compleet overzicht naar www.crommenacker.nl
 

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

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

DE CROMMENACKER VOORDEEL PAS BIEDT U:

SCHADE OF PECH

088 - 112.1234
HULPCODE: 5388

VOORDEEL PAS

Kenteken

Geldig t/m

Pechhulp

0412 617100

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

De Oude Ros 18C | Nistelrode | www.autoschadeherstelvanherpen.nl
info@autoschadeherstelvanherpen.nl | 06-12442155

autoschade  
Vanaf € 0,-

spotrepair 
Vanaf € 99,-

velgschade 
Vanaf € 49,-

autoruitschade 
Vanaf € 0,-

bumperherstel 
Vanaf € 125,-

restylen 
Vanaf € 65,-

Schade en geen schuld? 
Wĳ  regelen het met de verzekerings-
maatschappĳ  van de andere partĳ . 
De reparatie van uw autoschade 

is dan geheel kosteloos.

onderhoud
Vanaf € 0,-

Bandenwissel en -opslag

Handig weetje voor iedere automobilist

Controleren en bijvullen van motorolie
Het is normaal dat de motor wat olie verbruikt, daarom moet het oliepeil op gezette tijden worden gecon-
troleerd. Bij het controleren moet de auto op een horizontaal vlak staan. Na het afzetten van de motor ruim 
15 minuten wachten, zodat de motorolie in het carter kan terugvloeien. Dan de oliepeilstok eruit trekken, 
met een schone doek afvegen en de peilstok weer tot aan de aanslag erin duwen. De peilstok vervolgens 
weer eruit trekken en het oliepeil aflezen. in de meeste gevallen staan er twee streepjes op de oliepeilstok, 
de onderste streep is het minimum. Als de olie tussen de twee streepjes staat, is het goed. Het beste is 
natuurlijk richting de bovenste streep. Zit er te weinig olie in, dan de voorgeschreven motorolie in hoeveel-
heden van telkens maximaal 0,5 liter bijvullen. Vervolgens het oliepeil met de peilstok opnieuw controleren. 
LEt OP! Vul de motorolie niet verder bij dan de bovenste streep.
Bron: www.autoweetjes.com
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bijbaan bij jouw rabobank
rabobank oss bernheze zoekt enthousiaste studenten  

Voor de functie van Oproepkracht 
is het Service Team Particulieren 
van Rabobank Oss Bernheze op 
zoek naar enthousiaste hbo- of 
wo-studenten. 

is multi-channel een bekend be-
grip voor jou? Ben jij op en top 
klantgericht? En inzetbaar in de 
weekends en vakanties? Stuur dan 
je cv en een motivatiebrief naar 
personeelszaken@ossbernheze.
rabobank.nl. 

De geselecteerde kandidaten krij-
gen een opleiding Wet financieel 
toezicht, waarna zij op oproepba-
sis aan de slag gaan binnen het 
team met het beantwoorden van 
klantvragen via telefoon, e-mail en 
chat. 
  
“Met een bijbaan als deze bouw je 
aan je cv. En wie weet waar dat al-
lemaal toe leidt”, zegt rianne van 
Zanten (28) over de vacature. “ik 
ben zelf op mijn 21e bij deze ra-
bobank begonnen als trainee Pri-
vate Banking. Na een stageperiode 

binnen Particulieren, heb ik 5 jaar 
gewerkt op de afdeling Marketing, 
communicatie en coöperatie. 
Sinds een jaar ben ik Manager Ser-
vice teams Particulieren. Het kan 
snel gaan als je je ergens met hart 
en ziel voor inzet. Dus: voel je je 
aangesproken? 

Pak die kans, dan maken we snel 
kennis met elkaar.”       

Rianne van Zanten

rAbobAnk oss bErnHEZE: 
‘Volop in beeld, voor ál onze klanten’

250.000 Klantcontacten per jaar 
heeft het Serviceteam Particulieren 
van rabobank Oss Bernheze. Er is 
contact op de kantoren, aan de ba-
lie. Via telefoon, twitter, Facebook. 
Of e-mail, waarbij medewerkers 
ook in het weekend vragen beant-

woorden. Klanten switchen met de 
rabobank Bankieren App van de 
ene dienst naar de ander: van chat, 
naar saldo checken en betalingen 
doen. Met een krachtige virtuele 
bank, gecombineerd met persoon-
lijk advies en service, beantwoordt 

rabobank Oss Bernheze aan de  
groeiende klantvraag naar flexibi-
liteit en bereikbaarheid.             

AdViEs AAn HUis
Klanten regelen steeds meer zelf. 
Maar indien nodig is hulp dicht-

bij. Niet iedereen immers kan of 
wil online bankzaken doen. Niet 
iedereen ook is in staat om een 
van de kantoren te bezoeken. Van 
Zanten: “En soms is telefonisch 
contact niet voldoende of niet pas-
send. Daarom bieden wij de moge-
lijkheid om een afspraak te maken 
met een van onze mobiele advi-
seurs, voor een bezoek aan huis. 
Bijvoorbeeld voor informatie over 
schenkingen, of hulp bij het opstel-
len van een volmacht. Daarnaast is 
er de rabo geldexpress, die op be-
stelling contant geld thuisbezorgt. 
Handig voor als je niet zelf geld 
kunt pinnen.”                  

bUdgEtCoACH
relatief nieuw is de inzet van bud-
getcoaches. Deze coaches bieden 
ondersteuning aan klanten die 
moeite hebben om hun huishoud-
boekje in balans te houden. Het 
kan iedereen  overkomen. Door 
ziekte, het verlies van je baan. in-
eens krijg je het financiële plaatje 
niet meer rond. Een budgetcoach 
lost dat niet 1, 2, 3 op, maar is 
vaak wel het begin van een oplos-
sing. Omdat de coach rust brengt. 
inzicht biedt in wat er in en uit 
gaat. Praktische tips heeft. En kijkt 
waar besparingen mogelijk zijn. 
Van Zanten: “Klanten die hiervoor 
kiezen moeten soms een drempel 
over. Achteraf is vrijwel iedereen 
enthousiast, omdat de vicieuze cir-
kel is doorbroken. Er is weer per-
spectief.”         

Kijken wat er in de markt gebeurt 
en daarop reageren met nieuwe 
toepassingen, innovatieve oplos-
singen. Dat is coöperatief bankie-

ren 2.0., volgens Van Zanten. “En 
dan gaat het bij onze bank dus niet 
alleen om technische toepassingen 
en online innovaties. Zeker ook 
voor de meer kwetsbare groepen 
blijven we volop in beeld. Op een 
manier die bij hen - en bij ons! - 
past: persoonlijk, vertrouwd en 
dichtbij.”

De wereld om ons heen verandert. rabobank Oss Bernheze verandert mee. Met een groei-

ende online dienstverlening bijvoorbeeld en een brede bereikbaarheid. “We zoeken voort-

durend naar verbetering van onze service”, zegt Manager Service teams Particulieren, ri-

anne van Zanten. “Voor ál onze klanten; jong en oud”, benadrukt ze. “Online, aan de balie 

en bij mensen thuis.”  

Budgetcoaches

‘Met een 
bijbaan als 
deze, bouw 
je aan je cv. 
En wie weet 
waar dat 
allemaal toe 
leidt’

Deze coaches 
bieden 
ondersteuning
aan klanten 
die moeite 
hebben 
om hun 
huishoud-
boekje in 
balans te 
houden. 
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Conference 
handperen
per kilo

0.991.79

KILO

Douwe Egberts 
aroma rood
filterkoffie of 
bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze  

 2 GRATIS
PAKKETZEGELS

7.8911.98

2
PAKKEN

10.58

PICK & MIX

3+1 
GRATIS Amstel bier  

krat 24 flesjes à 300 ml 
of 3 multipacks 6 blikjes à 330 ml

8.99
13.79
11.97

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

max. 4 kratten per klant

Pick en mix
scharrel kipfilet, 
mager rundergehakt, 
slavinken, satéschnitzel, 
biefstuk of gepaneerde schnitzel
4 pakjes à 200-400 gram naar keuze  

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 november t/m zondag 22 november 2015. Week 47.  *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Volle spaarkaarten kun je inleveren 
tot en met zondag 29 november.

LAATSTE WEEK SPAREN!

Van Heugten start 
‘Het Gele Huis 
Hypotheken’
Het Gele Huis is de hypotheekspecialist bij jou in de buurt. 
Niet moeilijk doen met verre vrienden of nog verdere banken. 
Maar gewoon een goede buur, waar je zo kunt binnenlopen om 
iets te vragen of te regelen. Wij kennen de buurt en het hele gebied 
eromheen.

‘n Goede buur die toevallig alles van, en over hypotheken weet. 
Die met jou zoekt naar de beste mogelijkheden voor jouw situatie. 
En als er later iets veranderd, dan loop je gewoon weer bij hem 
binnen.
Als je op huizenjacht gaat, gaat je buurman gewoon mee, om 
te kijken naar de mogelijkheden. Een huis kopen is namelijk 
niet zo eenvoudig. Je hebt een bouwkundige keuring nodig, 
een taxatierapport, je moet naar de notaris. En wat denk je van 
bankgaranties, overbruggingskrediet, starterslening? 
Je buurman zet alles voor je op een rijtje.

Beter een goede hypotheekbuur dan een verre vriend.
Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten

COLUMN
hYpotheken

 ROB VAN HEUGTEN ROB VAN HEUGTEN

natuur uit haar ritme
HEEScH - terwijl overal de bladeren nog vallen, wordt door de hoge 
temperaturen van de laatste weken de natuur uit haar ritme gebracht. 
Zoals te zien is bij dit boompje in een tuin in Heesch, dat volop in bloei 
staat. iets wat je normaliter in het voorjaar ziet!

Foto: Marcel van der Steen
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bestel ook online!
*INCL. BTW - GELDIG TOT 18 DECEMBER 2015 - AFHALEN IN NISTELRODE OF €8,00 VERZENDKOSTEN - BINNEN 4 DAGEN GELEVERD

WWW.GAAFGRAFISCH.NL

keuze uit verschillende

aantallen en formaten

V.A.€28,-*

kijk op onze site voor

meer info en prijzen!

28,-* ACTIE
KERST

KAARTEN

  naar eigen wens aan te passen

met een foto, tekst en evt. logo!  naar eigen wens aan te passen

met een foto, tekst en evt. logo!

GEZIEN WORDEN EN BOODSCHAP OVERBRENGEN
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Kent u iemand in uw omgeving die u persoonlijk een warm hart toedraagt?  
Er zijn altijd wel mensen om ons heen die wij een warm hart toedragen. Mensen die net even wat 

extra’s voor ons doen, iets bijzonders oppakken of die om bepaalde redenen heel belangrijk voor ons 

zijn. Voor die mensen willen wij graag wat speciaals doen en daar hebben wij uw hulp hulp bij nodig!

Ga voor meer informatie naar www.rabobank.nl/ossbernheze

Een aandeel in elkaar

Wie draagt u een 
warm hart toe? Ook dat regelen  

we samen!

&Familieschatten 
schilderijencollage
…De kwaliteit van leven van de bewoners van Laverhof in Heeswijk-Dinther wordt, naast de vakbekwame 
medewerkers, ook voor een groot deel bepaald door de ‘familiezorgers’. Om de waarde van familiezorg kracht 
bij te zetten, organiseerde Laverhof workshops: ‘Familieschatten en schilderijencollage’ met bewoners, familie, 
medewerkers en vrijwilligers. in de schilderijen beeldden de bewoners hun levensverhalen in verf uit. Bij de 
familieschatten werden de verhalen verteld aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen. 

“Hij was 40 jaar in dienst 
bij Jansen de Wit ook wel 
bekend als ‘de Sok’
~ Dit Delfts blauwe bord is een aandenken van mijn schoonvader. Hij was 40 jaar 

in dienst bij Jansen de Wit ook wel bekend als ‘de Sok’, kousenfabriek in Schijndel.

Hij werkte in de vormenrij en later als nachtportier.

Jan Langenhuizen, mijn man was enig kind en zodoende kreeg mijn man dit bord 

na overlijden van zijn vader. Het heeft een prominente plaats op mijn

kamer boven de televisie en later gaat het bord naar mijn zoon.

~ Mevrouw Langenhuizen

Enkele leden van Fotoclub Bernheze; 
Marcel van der Steen en 
Ad Ploegmakers, tevens fotografen 
van DeMooiBernhezeKrant, 
voorzagen de opgetekende verhalen 
van passende beelden; het geheel 
is tot eind november geëxposeerd 
in de hal van Cunera- De Bongerd in 
Heeswijk-Dinther...
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PARTIJ VERKOOP

Fashion & wintersport

20, 21 & 22
NOVEMBER 2015 

VRIJDAG VAN 09.00 - 21:00
ZATERDAG VAN 10.00 - 17:00
ZONDAG VAN 12.00 - 17:00

www.winterkleding-outlet.nl

NOVEMBER 2015 
VRIJDAG VAN 09.00 - 21:00

ZATERDAG VAN 10.00 - 17:00
ZONDAG VAN 12.00 - 17:00

IN SAMENWERKING MET O.A.:
Ice Peak Caia
Luxe dames ski-jas 
s tm/ xxxl 

7999
€

19999
€

IBC WEG 1 BEST  

Nu de Hobby Limited weken 
Exclusief bij Coppens Rekreatie

21999
€

www.coppensrekreatie.nl

Tenson Proxy
Ski-helm verstelbaar
Dames en heren

Brunotti Harper
Vizier helm met 
Recco Systeem

8999
€

15999
€

Tenson Orson & Rose
Heren en dames
technische ski-broek
Div. kleuren

www.winterkleding-outlet.nl

219219219219999999
€€€€€

Tenson Proxy
Ski-helm verstelbaar
Dames en heren

Brunotti Harper
Vizier helm met 
Recco Systeem

9999
€

15999
€

3999
€
8999

€

HELM MET VIZIER

Ice Peak Caia
Luxe dames ski-jas Luxe dames ski-jas 
s tm/ xxxl 
Luxe dames ski-jas 

39999
€

7499
€

14999
€

LOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT NAAST DE A2 (AFSLAG 28) /  TEGENOVER McDonald´s

797979999999
€€€

199199199199199199199199999999
€€€€€€

7979797999
€€

199199199199

Alle Casual Tenson Jassen
OP=OP Dames & Heren

Gaastra
Lange donsjas
donker bruin
s tm/ xxxl 

Ook in heren model

Dare 2b Upscale
Luxe heren ski/winter-jas 
s tm/ xxxl 

5999
€

14999
€

50%
korting

DIT WEEKEND

19999
€

SAMPLE SALE
JASSEN, BROEKEN ENZ.

24999
€

  49999
€

Sample 
collectie 

50%
korting
VOORBEELD

Voortent
Alu. velgen 

Fietsendrager

Reservewiel

Tot €2500,- pakket voordeel 

-50%
tot

VOORTENT SALE
DE LAATSTE 2015 MODELLEN

TRUMA ACTIE DAGEN 
Movers en airco´s

€200,-
voordeel tot

PARTIJ VERKOOP
WINTERKLEDING-OUTLET.NL

A.S. ZONDAG OPEN
12:00-17:00 uur
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“Het was erg bemoedigend om te 
zien dat ook jongeren bereid wa-
ren zich als vrijwilliger in te zetten. 
Ook toonde de jeugd zich gul met 
het aankopen van artikelen voor 
de actie!”

Vandaag de dag leven ruim één 
miljard mensen in extreme armoe-
de. Dorcas legt zich hier niet bij 
neer en komt in actie voor mensen 
die geen beroep kunnen doen op 
een sociaal of financieel vangnet. 
tijdens de Dorcas Voedselactie 
2015 zamelden duizenden vrijwil-
ligers in week 45 voedsel en geld 
in vanuit supermarkten, scholen, 
kerken en bedrijven. 

Het voedsel zal Dorcas uitdelen 
aan mensen die dit zelf niet kunnen 
kopen vanwege armoede, leeftijd, 
ziekte of beperking. Het geld uit 
de collectebussen zal Dorcas be-
steden aan de voedseltransporten 
en investeren in voedselzeker-
heidsprojecten waarmee mensen 
in hun eigen levensonderhoud le-

ren voorzien, door een opleiding 
te volgen, een microkrediet aan te 
vragen of begeleiding te geven op 
de arbeidsmarkt.

Dorcas 
Dorcas werkt samen met lokale 
partnerorganisaties aan het ver-
groten van de zelfredzaamheid 
van de allerarmsten.
Ze is actief op het gebied van ont-
wikkelingshulp, sociale zorg en 
rampenmanagement en komt in 
actie voor de allerarmsten, onge-
acht ras, religie, geslacht en poli-
tieke overtuiging.

Zie ook www.dorcas.nl.

twintigste dorcas Voed-
selactie een succes
HEESWijK-DiNtHEr, – De Dorcas Voedselactie in Heeswijk-Dinther bij 
de COOP leverde 58 voedseldozen op. De opbrengst van de collectebus 
was bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend. Op dit moment 
worden uit alle ingezamelde goederen voedselpakketten samengesteld 
door vrijwilligers in vier sorteercentra. Zeker 20.000 voedselpakketten 
zullen nog voor Kerstmis hun bestemming bereiken.

kunstwerk opgeknapt
LOOSBrOEK – Vriendengroep 
LOL (Loosbroekse Ouwe Lullen) 
heeft zondag het kunstwerk Bal-
lonvaartstation, dat op vrijdag 18 
september is onthuld, weer opge-
knapt.

Sinds enige tijd was het kunstwerk 
een doorn in het oog van voorbij-
gangers, omdat de gouden stoel 
vernield is. Ook heeft er even een 
stoffen bankstel gestaan, maar 
met de winter in zicht is dat ook 
niet praktisch. 
Daarom heeft de LOL-groep het 
kunstwerk opgeknapt en een 
Loosbroekse uitstraling gegeven: 
er is een gouden kreuge gemon-
teerd. 

Wie op carnavalszondag om 11.00 uur in de gouden kreuge zit 
bij het ballonvaartstation wint een prijs.

HEESWijK-DiNtHEr - Het kerk-
plein voor de H. Willibrorduskerk 
in Heeswijk zal vrijdag 20 novem-
ber 2015 afgesloten zijn voor alle 
verkeer. 

Dit geldt zowel voor voetgangers, 
parkeerders en alle overige ver-
keer. De afsluiting zal plaatsvinden 
door het plaatsen van paaltjes in 
de doorgangen naar het kerkplein 

aan de Hoofdstraat. De afsluiting 
duurt 24 uur. De toegang is gedu-
rende 24 uur voor iedereen verbo-
den. We plaatsen deze mededeling 
zodat u daar rekening mee kunt 
houden. 
in zeer dringende gevallen kunt 
u contact opnemen met pastor j. 
jansen 06-50564738 of met Dhr. 
c. Markus van het Willibrordcen-
trum 0413 291057.

Afsluiting kerkplein 

Handwerkcafé

je brengt dus lekker mee waar je 
op dat moment mee bezig bent en 
dat kan iets zijn als een breiwerk, 
haakwerk, borduren, enz.. Als er 
maar naald(en) en draad (garen) 
aan te pas komt. We wisselen 
ideeën uit, geven elkaar tips, hel-
pen elkaar waar nodig en maken 
er een paar gezellige uurtjes van. 

Heb je nog nooit gehandwerkt, 
maar wil je het graag leren, dan 
is er meestal ook wel iemand die 
je daarmee kan en wil helpen. We 
beginnen om 19.30 uur en stop-
pen rond de klok van 21.30 uur.  

Er zijn geen kosten aan verbon-
den, behalve de consumpties die je 
gebruikt; die zijn voor eigen reke-
ning.”
Heb je vragen, bel dan gerust met 

ingrid Habraken; 06-53180803. je 
mag natuurlijk ook eerst een keer 
komen kijken/kennismaken. De 

eerstvolgende avond is donderdag 
19 november om 19.30 uur in cc 
De Wis in Loosbroek. 

LOOSBrOEK  - Het wordt weer tijd om samen gezellige dingen te gaan doen. Dat kan bijvoorbeeld in het 
handwerkcafé van De Wis. Ingrid: “Wij starten dit seizoen op de derde donderdag van september en daarna 
is het op de eerste, derde en eventueel de vijfde donderdagavond van de maanden oktober tot en met juni. 
Iedereen werkt aan haar (of zijn, en dat zou leuk zijn) eigen handwerk.

www.tipmooibernheze.nl
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Vrijwilligerspunt Bernheze

Voetbalvereniging HVCH uit Heesch 
vraagt enkele vrijwilligers, waaronder een medewerker voor 
het wedstrijdsecretariaat voor de E en F elftallen. Dit houdt 

in dat het wedstrijdprogramma van de KNVB aangepast 
wordt voor de eigen club. Daarnaast valt het organiseren van 

vriendschappelijke wedstrijden ook in het pakket. Voor deze taak 
is het niet noodzakelijk dat men verstand heeft van voetbal.

          
Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
Heesch, 0412-474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

organisatie Europese kampioenschap 
garde- & showdanssport 2016 is warmgelopen
Presentatie in CC De Pas met nieuwe dansen voor nieuw seizoen DV Dancing Kids

Komend weekend presenteren 
de dansers van DV Dancing Kids 
zich met hun nieuwe dansen voor 
het nieuwe seizoen dat van start 
gaat. Zij gaan vanaf december de 
toernooien in en wie weet, staan 
ze 29-30 april en 1 mei 2016 met 
deze dans op het podium van De 
Maaspoort in Den Bosch. Daar 
strijdt de elite van de Europese 
garde- & showdanssport in elf dis-
ciplines om het Europees Kampi-
oenschap 2016.

Eurodance 2016
ieder jaar zorgt een deelnemende 
vereniging voor de organisatie en 
dit jaar heeft DV Dancing Kids een 
delegatie ouders bereid gevonden 
om de organisatie op zich te ne-
men van Eurodance 2016; Willy 
Bevers, Henk van grunsven, rose-
Marie van Heumen, Harold van 

Munster, rian van Schijndel, Edwin 
Verkuijlen, Antwan van Keulen en 
Moniek van Heumen, een van de 
deelnemers zelf. Naast een gede-
gen draaiboek voor de organisatie 
en vele vrijwilligers, zijn ze druk in 
de weer geweest met een spon-
sorplan; goud, Zilver en Brons. Zij 
vertellen je graag alles over de mo-
gelijkheden tot ondersteuning van 
dit evenement. 

1200 deelnemers
Henk van grunsven: “De Euro-
pese Kampioenschappen heb-
ben we de naam Eurodance 2016 
meegegeven. Het organisatorische 
fundament van Stichting Dans-
sport Nistelrode is gelegd vanuit 
DV Dancing Kids uit Nistelrode, 
twee organisaties die we apart 
van elkaar besturen. in Bernheze 
is gezocht naar een ruimte waar 

de duizenden bezoe-
kers en ruim 1200 

deelnemers in een 
weekend zijn te 
herbergen. He-
laas hebben we 
die niet gevon-

den. Wel is er 
in de Maaspoort 

Sports & Events een 
multifunctioneel cen-

trum voor sport en cultu-
rele activiteiten gevonden. Bij een 
Europees Kampioenschap kan je 

geen risico nemen en daar kunnen 
we alles onderbrengen en goed re-
gelen.” Henk van grunsven is ook 
EFDO lid en dus medeverantwoor-
delijk voor een deugdelijke ac-
commodatie. De organisatieleden 
vullen aan: “Daarnaast moet er 
goede accommodatie voor over-

nachting geregeld worden voor de 
buitenlandse deelnemers, officials 
en bestuursleden en ook daaraan 
hebben we kunnen voldoen.”
Maar voor de officiële opening van 
EuroDance 2016 zal plaatsvinden 
in het gemeentehuis van de ge-
meente Bernheze te Heesch, zullen 
de dansers zich moeten kwalifice-
ren. 

En dat begint bij het begin; het 
presenteren van de dansen in 
cultureel centrum De Pas. Aan-

staande zondag vanaf 14.30 uur 
gaan de deuren open en om 15.00 
uur start de presentatie. Met een 
leuke loterij, met prijzen van vele 
bedrijven die DV Dancing Kids een 
warm hart toedragen. Het bestuur 
bedankt via deze weg alle sponso-
ren.

BErNHEZE -  Een Europees kampioenschap organiseren vraagt om enthousiasme, ervaring en goede voorbe-
reiding. Stichting Danssport Nistelrode heeft de uitdaging aangenomen om de organisatie op zich te nemen 
van de Europese Kampioenschappen 2016 voor garde- & showdanssport. Het draaiboek is gemaakt en spon-
soren worden al benaderd; nu gaat het beginnen. 

Willy, Antwan, Harold, Moniek, Rose-Marie, Rian, Henk en Edwin

De Europese 
Kampioenschappen 
hebben we de naam 
Eurodance 2016 
meegegeven

Maaspoort Sports en Events
Marathonloop 1

5235 AA  ‘s Hertogenbosch

+31 (73) 64 94 222

www.msedb.nl

Stichting Danssport Nistelrode
Blauwesteenweg 34

5388 BZ  Nistelrode

+31 (412) 61 20 01

info@eurodance2016.nl

www.eurodance2016.nl 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP
IN GARDE EN SHOWDANSSPORT

‘Sportieve 
ontmoeting 
met 
internationale 
inzet…'
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dv dancinG kids presenteert de nieuwe 
dansen voor het nieuwe seizoen

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

Maaspoort Sports en Events
Marathonloop 1

5235 AA  ‘s Hertogenbosch

+31 (73) 64 94 222

www.msedb.nl

Stichting Danssport Nistelrode
Blauwesteenweg 34

5388 BZ  Nistelrode

+31 (412) 61 20 01

info@eurodance2016.nl

www.eurodance2016.nl 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP
IN GARDE EN SHOWDANSSPORT

‘Sportieve 
ontmoeting 
met 
internationale 
inzet…'

Foto: Marcel van der Steen
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diploma voor loosbroekse Eva van Zoggel 
ScHijNDEL/LOOSBrOEK - Eva 
van Zoggel uit Loosbroek, lid van 
Neptunus’58, haalde het Age 1 di-
ploma bij de regionale synchroon-
zwemwedstrijd, die op 8 novem-
ber in Eindhoven gehouden werd. 

Eva kwam voor de tweede keer 
uit op het Age 1 niveau en haalde 
ruim voldoende punten voor het 
felbegeerde diploma. Dat deed ze 
door op alle vier de figuren die deze 
wedstrijd gezwommen werden 
een persoonlijk record te noteren 
op het scorebord. Ook clubgenoot 
ilze van Kuilenburg haalde haar di-
ploma tijdens deze wedstrijd. Eve-
line van den Heuvel, uit Nistelrode, 
zwom op Age 2 niveau. Ze pres-
teerde beter dan voorheen op het 
figuur de Flamingo gebogen knie. 
Met bijna 40 punten verbeterde 
ze haar totaalscore met een halve 
punt ten opzichte van de vorige 
wedstrijd, waarin dezelfde figuren 
gezwommen werden. 

Uitslagen
Basishouding niveau: Elissa Em-
mers, goud met 30 punten; San-
ne van den Heuvel, zilver met 24 
punten. Zeilboot niveau: Naomi 

Bottenheft, goud met 31 punten; 
Fenne van Heesch, zilver met 29 
punten; Aike Maytum, zilver met 
26 punten; Fien van Dinther, brons 
met 21 punten.
Balletbeen niveau: Lynn van Dijk, 
goud met 35 punten. 
Spagaat niveau: Merel van den 
Nieuwenhof, zilver met 29 pun-
ten; Lisa van Esch, zilver met 25 
punten. Barracuda niveau: Kunera 
Wessels, brons met 21 punten. 

Age 1: ilze van Kuilenburg 45,3245 
punten; Eva van Zoggel 44,9244 
punten. Age 2: Nika Bozelie 
46,5927 punten; christy Schoones 
39,9186 punten, Eveline van den 
Heuvel 39,8816 punten, Lieke van 
Boxtel 39,3778 punten. junioren: 
joëlle van Dijk 51,6909 punten; 
Mirelle de Kort 49,9697 punten; 
Sandra Schellekens 46,7454 pun-
ten.

zwemmen

Eva van Zoggel en Ilze van Kuilenburg halen het Age 1 diploma

reisswolf/Van Munster recyclers 
is een toonaangevend bedrijf uit 
Heesch. Het bedrijf is ruim 75 jaar 
geleden begonnen als inzamelaar 
van oud papier en karton, maar 
richt zich tegenwoordig ook op 
gegevensopslag en -vernietiging, 
informatiebeveiliging, consultancy 

en het recyclen van allerlei afval-
producten. Duurzaamheid (Mvo) 
staat hoog in het vaandel. Dat 
blijkt niet alleen uit de manier van 
werken binnen het bedrijf, maar 
ook uit de betrokkenheid met de 
Heesche gemeenschap. Zo onder-
steunen ze diverse verenigingen. 

reisswolf bV opnieuw hoofd-
sponsor dos ’80

HEEScH - Handbalvereniging DOS ’80 uit Heesch prijst zich zeer geluk-
kig dat de club Reisswolf BV wederom aan zich heeft weten te binden 
als hoofdsponsor. Jan van Munster, directeur van Reisswolf/Van Mun-
ster recyclers BV, zelf ook zeer verdienstelijk (oud)handballer en Cor 
van Erp, voorzitter van HV DOS ’80 tekenden donderdag het contract. 

Modern, professioneel 
zwemonderwijs

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Kleine groepen, 
direct starten mogelijk.

De Korfrakkers hadden al snel de 
regie in handen en Altior keek al 
vroeg in de wedstrijd tegen een 
achterstand aan. Die achterstand 
werd alleen maar groter en Altior 
was niet in staat om het De Korf-
rakkers moeilijk te maken. Altior 
werd op alle fronten afgetroefd en 
moest het hoofd buigen voor de 
dames uit Erp, die er met de over-
winning vandoor gingen. Eind-
stand 11-26.

Altior 2 – De Korfrakkers 2: 5-19
Altior 3 – De Peelkorf 2: 4-4
Altior 4 – De Korfrakkers 4: 12-9
De Kangeroe 3 – Altior 5 7-8
Diosa 2 – Altior 6: 13-8
jES MW1 – Altior MW1: 16-7
Altior r1 – De Korfrakkers r1: 4-4
Altior A1 – rooi A1 : 6-7
Altior B1 – De Peelkorf B1: 5-6
Altior B2 – Korloo B1: 7-6
Altior c1 – De Peelkorf c1: 8-5
Flash c1 – Altior c2: 5-3

Altior c3 – Be Quick c2: 5-8
Korloo D1 – Altior D1: 0-23
Prinses irene D2 – Altior D2: 6-6
Prinses irene E1 – Altior E1: 12-9
Korloo E1 – Altior E2: 11-5
Altior E3 – Be Quick E5: 3-6
corridor E1 – Altior E4: 1-8
Alico F1 – Altior F1: 1-8
Altior F2 – Emos F1: 10-1
Altior W1 – Blauw Wit W1: 8-7 
Strafworpen: 4-3.

Altior buigt 
diep voor korfrakkers
ErP/HEESWijK-DiNtHEr - Voor Altior 1 begon zondag de zaalcompe-
titie op het hoogste niveau, de Topklasse, tegen De Korfrakkers 1. De 
pupil van de week Maya Brugmans, zag dat Altior het moeilijk had met 
De Korfrakkers, maar ook met de schotklok waarmee ze voor het eerst 
in competitieverband speelde. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Avesteyn 6 in nieuwe tenues

HEESWijK-DiNtHEr - Het zesde team van Avesteyn werd op zondag 15 november in een nieuw tenue ge-
huld. Bob cranen van Fleetservice, Print & Sign en speler van dit elftal, was bereid gevonden zijn team in het 
nieuw te steken. Bloemen en mooie woorden vielen hem ten deel. Het team, hoe ervaren en nuchter ook, was 
meer dan verguld met dit gebaar en bedankte Bob voor deze bijdrage. Dit gebeurde mede namens het bestuur 
van Avesteyn.

Horecaslagerij Manders steekt Hdl Md1 in het nieuw

HEESWijK-DiNtHEr - Horecaslagerij Manders heeft HDL MD1 in het nieuw gestoken. Een nieuwe sponsor 
voor een vernieuwd MD1. Het team bedankt de familie Manders dan ook hartelijk voor dit gebaar. 

Team HDL MD1 met sponsor familie Manders

Jan van Munster en Cor van Erp

bErnHEZE sPortiEf
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Avesteyn begon, net zoals andere 
wedstrijden, vol enthousiasme en 
had dan ook de overhand. Dit re-
sulteerde al in de vijfde minuut in 
een voorsprong. De goed doorge-
komen rens van Vugt kon meer-
dere spelers aanspelen die de bal 
konden binnentikken. Uiteindelijk 
viel de keuze op Stan de Laat, die 
dit onberispelijk deed. De 1-0 was 
een feit.
Avesteyn liet zich terugdringen en 
gaf de tegenstander de kans om 
terug te komen in de wedstrijd. 

Dit gebeurde dan ook en Vianen 
Vooruit scoorde net voor rust de 
1-1. 

Na rust bleek Avesteyn niet in staat 
om het inmiddels verworven over-
wicht in doelpunten om te zetten. 
Paal en lat hielden een Dintherse 
treffer tegen. Uiteindelijk was Ave-
steyn op zoek naar drie punten die 
het, aan het einde van de rit, niet 
kreeg. Na de deceptie tegen Hapse 
Boys, moest weer een gelijkspel 
geaccepteerd worden.

Avesteyn moet 
genoegen nemen met gelijkspel

voetbal

HEESWijK-DiNtHEr - Het eerste team van Avesteyn trad zondag aan 
tegen Vianen Vooruit, dat net als de Dintherse ploeg, in de onderste re-
gionen van de competitie vertoeft. Het duel eindigde in een gelijkspel. 

Foto: Ad van Dooren

be Quick veel 
effectiever dan Prinses irene
NULAND/NiStELrODE - De eer-
ste wedstrijd van Prinses Irene 
in de Topklasse werd ruim verlo-
ren van Be Quick uit Nuland, de 
landskampioen op het veld. 

De Nistelrodese dames begonnen 
voortvarend, maar al snel had Be 
Quick de controle terug in de wed-
strijd. 
Prinses irene moest wennen aan 
het tempo op dit niveau en was 
hier en daar wat te onrustig. Hard 
gewerkt werd er zeker. Het was 
echter niet genoeg om het Be 
Quick moeilijk te maken. 

Het werd uiteindelijk een 18-8 
overwinning voor de ploeg van 

coach Alf van de Ende. Lindy Ex-
ters (foto) was de meest scorende 
speelster van Prinses irene.

voetbal

VEgHEL/LOOSBrOEK - Voor 
de korfbalsters van Korloo stond 
zondag de eerste wedstrijd binnen 
weer op het programma. In Veghel 
was De Kangeroe de tegenstander. 

Korloo was in de beginfase slordig 
en niet alert genoeg, waardoor er 
al snel een 3-1 achterstand op het 
scorebord stond. 

Na een kwartier spelen ging het 
spel gelijk op, maar werd er door 
beide teams slecht afgerond en 

stond het in de rust 3-2. 
Na rust wist Korloo nog lang bij te 
blijven, maar in de laatste fase van 
de wedstrijd scoorde De Kangeroe 
een aantal doelpunten achter el-
kaar waardoor het Veghelse team 
verder uit kon lopen naar een eind-
score van 8-4.

korloo verliest 
in slotfase

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Heren dos’80 veroveren de 
koppositie, dames pakken eerste zege

Beide damesteams waren aan het 
begin van de wedstrijd fysiek aan 
elkaar gewaagd. De dames van 
DOS’80 waren af en toe net iets 
minder scherp in de afronding en 
liepen daardoor tegen een kleine 
achterstand aan van twee doel-
punten met de rust.
Aan het begin van de tweede helft 
liepen de dames van Heerle uit 
naar 4 punten voorsprong. Maar 
de Heesche dames toonden veer-
kracht en vochten zich terug in de 
wedstrijd. Door het goed benut-
ten van de kansen (o.a. door twee 
doelpunten van Eva Langens) gin-
gen de dames er met de volle winst 

vandoor. Eindstand: 16-21.

Rommelig
De heren van DOS’80 hadden met 
name in de eerste helft hun verde-
diging niet 100% op orde. Aan-
vallend verliep dat weer een stuk 
beter, waardoor de stand in even-
wicht bleef.
Ook in de tweede helft bleef het 
een rommelige wedstrijd, alleen 
nu was de verdediging van de 
Heeschenaren beter gesloten. Dat 
resulteerde uiteindelijk in de over-
winning van 26-29. coach Frank 
Schellekens hierover: “Soms kun-
nen mindere wedstrijden toch nog 

twee punten opleveren!” Door 
deze winst pakt DOS’80 de kop-
positie over van Bedo.

Foto: Ruud Schobbers

handbal

HEEScH - De heren van DOS’80 wisten in Oirschot het duel tegen Aris-
tos wederom winnend af te sluiten en zo koploper te worden. De dames 
van coach Henri van Boxtel pakten in en tegen Heerle hun eerste zege.

Van Erp, Van Vught, Van rooij, 
Van den brand!

Wibe van rooij (tweemaal), Mar-
tijn van Vught en Douwe Herc-
kenrath vonden het net voor de 
mannen van ‘Van tilburg Mode & 
Sport’. Letwory scoorde in de 44e 
minuut 2-1. 
Waar Prinses irene in de eerste 
helft veruit de beste ploeg was en 
verzaakte het overwicht uit te bui-
ten, was Helmondia in de eerste 
20 minuten van de tweede helft 
sterker. Het was wachten op de 
2-2. toen maakte Wibe van rooij 
zijn tweede van de middag uit een 
mooie pass van, veruit de beste 
speler op het veld, aanvoerder gijs 
van Erp. Op het middenveld heers-
te Van Vught en Van den Brand 
was ongrijpbaar vanaf de rechter-
wing. Hij was bij drie van de vier 
doelpunten betrokken. Van rooij 
maakte op de belangrijke momen-
ten zijn twee doelpunten. Foto: Teun Bevers

NiStELrODE - Vier namen van spelers die zondagmiddag Prinses Irene 
op sleeptouw namen in de confrontatie met Helmondia. Prinses Irene 
won, in een bijzonder sportieve wedstrijd, met 4-1. 

voetbal

HEESWijK-DiNtHEr -  Stefan van 
Zutphen werd zondag gehuldigd 
voor het feit dat hij 250 wedstrij-
den in het eerste van het Dinthe-
rse Avesteyn heeft gespeeld. 

Voor het begin van de wedstrijd 
tegen Vianen Vooruit werd hij toe-
gesproken en werden hem bloe-
men en een jubileumshirt uitge-
reikt. in het team bekleedt Stefan 
de rol van aanvoerder.

stefan van Zutphen 250 wedstrijden in Avesteyn 1

bErnHEZE sPortiEf
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Bij de mannen is er al langer een 
35+ team. Opvallend is dat de 
teamleden niet alleen uit Nistel-
rode afkomstig zijn, maar ook uit 
Berlicum, Loosbroek, Heesch en 
zelfs Mariahout. De vrouwen van 
het Prinses irene team kunnen nog 
wel wat versterking gebruiken. Ze 
zijn nu met een elf leden, maar het 
zou mooi zijn als er nog wat bij 
komen. Ook vrouwen van buiten 
Nistelrode zijn welkom.

Onder leiding van Mari Wijdeven, 
die jarenlang ervaring heeft als 
coach in het vrouwenvoetbal, trai-

nen ze op woensdag van 20.00 tot 
21.30 uur. Binnenkort worden ook 
de eerste wedstrijdjes gespeeld, te-
gen leeftijdgenoten. 

Dat gebeurt dan, net als bij de he-
ren 35+ en 45+, op een half veld 
en er wordt 7 tegen 7 gespeeld. 
Naast Mari Wijdeven als trainer is 
er met Diana van Es ook een leid-
ster aan het team verbonden. 

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Diana van Es: 
tiesvanes@home.nl of 
0412-612014.

Prinses irene vrouwen 
30+ zoeken versterking

NiStELrODE - Het is een nieuwe trend in het voetbal, zowel bij de 
mannen als de vrouwen: teams die zijn samengesteld op leeftijd. Sinds 
dit seizoen is er bij Prinses Irene zo’n 30+ team actief bij de vrouwen. 

Een geslaagde tentoonstelling

Ook de inzenders waren zeer te-
vreden. Een groot aantal vogels 
was van zeer goede kwaliteit, het-
geen zich liet blijken in de hoge 
punten die door de keurmeesters 

werden toegekend.
grote winnaar was Bart ruijs met 
zijn mozaïek kleurkanaries. Met 
een agaat geel mozaïek kleurka-
narie had hij de mooiste vogel van 

de show die met 94 punten werd 
gewaardeerd. De wisselbeker voor 
de drie beste vogels moest hij de-
len met theo jansen, die met zijn 
lizard postuurkanaries een gelijk 
aantal punten wist te behalen. 
Winnaar van de ‘derby’ werd Wim 
Sanders, met een barmsijs van 91 
punten. Voor Vogelvreugd was 
dit de eerste tentoonstelling sinds 
2013, afgelopen jaar kon deze niet 
doorgaan vanwege de vogelgriep. 
Komend jaar viert de vereniging 
haar 50-jarig jubileum en in het 
kader hiervan heeft Vogelvreugd 
de eer om de grote tentoonstelling 
van gewest V van de Algemene 
Nederlandse Bond van Vogelhou-
ders te mogen organiseren.
Voor de meeste leden van Vogel-
vreugd begint het tentoonstel-
lingsseizoen nu pas echt. Begin 
december zullen in Dinther en in 
Boxtel een groot aantal van deze 
vogels opnieuw te bewonderen 
zijn. Het seizoen zal voor de Nistel-
rodese vogelliefhebbers worden 
afgesloten met het Nederlandse 
kampioenschap dat begin 2016 in 
Apeldoorn zal worden gehouden. 

NiStELrODE - Vogelvereniging Vogelvreugd kan terugkijken op een 
zeer geslaagde onderlinge vogeltentoonstelling. Een aanzienlijk aantal 
bezoekers wist de weg naar De Gildenhof in Nistelrode te vinden, waar 
de ingezonden vogels te bewonderen waren. 

Bart Ruijs en Jan Danen

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl
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Op kantoor Internet Bankieren Mobiele app 
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Weer gelijkspel voor Heeswijk 
HELVOirt/HEESWijK-DiNtHEr 
- De voetballers van Heeswijk 
moesten in het uitduel met Hel-
voirt wederom genoegen nemen 
met één punt. 

Het thuisteam begon sterk. Door 
het gladde en moeilijk bespeelbare 
veld waren er weinig vlotlopende 
aanvallen te zien voor het publiek 
dat zich op de droge tribune ver-
zameld had. De eerste kans was na 
ruim 20 minuten voor Stef Adank, 
maar zijn schot ging hoog over. Net 
op het moment dat de wedstrijd 
meer in evenwicht kwam, scoor-
den de gastheren. Vlak voor rust 
kreeg de ploeg van trainer Marc 
van de Ven nog een kans op de ge-
lijkmaker. camiel van Doorn vond 
tom Sleddens die goed diep was 
gelopen en zich vervolgens knap 
vrijdraaide naar zijn linkerbeen. Zijn 
geplaatste inzet kon door doelman 
Van der Zande echter stijlvol uit het 
doel gebokst worden.
Na de welkome warme thee ging 
Heeswijk op dezelfde voet verder. 

Helvoirt hield de defensie echter 
goed gesloten, waardoor kansen 
spaarzaam waren. Waar Helvoirt in 
het eerste bedrijf sterker was en de 
beste kansen voor Heeswijk waren, 
was dit na rust andersom. Doel-
puntenmaker Van Hattum draaide 
namelijk nogmaals knap vrij in de 

16 en raakte met zijn schot de paal. 
in de rebound schoot rico de Laat 
vanuit een moeilijke hoek hoog 
over. Nadat Wouter van Dijke uit 
een corner bijna de verdiende ge-
lijkmaker binnen had gekopt, viel 
de zwaarbevochten 1-1 ruim 10 
minuten voor tijd alsnog.

voetbal

Stef Adank maakt zich op voor één van de vele duels  Foto: Hans Heesakkers
HEEScH - Rush Uden en Slam-
dunk’97 troffen elkaar zaterdag-
middag. Koploper Rush trad aan 
met een sterk team. 

Qua lengte kwam Slamdunk veel 
te kort en dat kon het team tech-
nisch niet compenseren. Slamdunk, 
dat het vanwege drie afmeldingen 
moest doen met twee wissels, kon 
onvoldoende tegenstand bieden. 

Wel vielen de schoten van topsco-
rer roos Dubbeld goed in de bas-
ket. De eindstand was 74–31. 

U18/A speelde ook uit tegen rush 
en verloor met 86-42. U18/B speel-
de uit in Vught en wist eveneens 
niet te winnen (79-48). Volgende 
week zijn er wederom uitwedstrij-
den voor de U14 en U18/A. De 
andere teams hebben vrij.

Verliespartijen 
voor slamdunk’97 

basketbal

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

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

DonDerDAG 
19 noVember 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

boek&babbel
Locatie: Bibliotheek Heesch
PaGINa 10

Influsso workshop: LinkedIn
Locatie: Vleutloop Heesch

Lezing over de proloog 
van de inval van Duitsland
Locatie: Heemschuur Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PaGINa 43

Lezing reumapatiënten-
vereniging: Wmo
Locatie: De Peppelhof Veghel

Presentatie: 
77 kasteelhoeven
Locatie: Heemkamer De Wojstap 
Heeswijk-Dinther

Kbo sint nicolaasviering
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

VrIJDAG 
20 noVember 

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Influsso workshop: 
Curriculum Vitae
Locatie: Vleutloop Heesch

rené van meurs: 
even goede vrienden
Locatie: CC De Pas Heesch
PaGINa 15

Publieksavond 
sterrenwacht Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
PaGINa 12

Afsluiting kerkplein
Locatie: H. Willibrorduskerk 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 43

ZAterDAG 
21 noVember
 
bernhezer business event
Locatie: Langenhuizen Agrarisch 
Loon- en Grondverzetbedrijf 
Nistelrode
PaGINa 11

Workshop opstellingen bij 
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Verkoop handwerkgroep 
Kbo nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 8

sinterklaasviering in de kerk
Locatie: Nistelrode
PaGINa 20

Het Volk: 
Het Volk in Dothan
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 30

fanfare Aurora: 
try-out concert
Locatie: Heerbaan 190 
Millingen aan de Rijn
PaGINa 18

sinterklaas in de meierijsche 
museumboerderij
Locatie: Meerstraat 28 
Heeswijk-Dinther

Kinderyoga en 
Veranderingsproces
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

Kerstshow
Locatie: De Rank Heesch
PaGINa 9

top 50 live
Locatie: De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 2

sint- en pietenmiddag
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PaGINa 20

Concert marieChristien
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PaGINa 2

Kbo Cultureel
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing: Kunsthistorica 
Lieke tax-oude Vrielink
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 30

november rock
Locatie: De Stuik Vorstenbosch
PaGINa 19

ZonDAG 
22 noVember 

Hullie Pietentoneel
Locatie: Hullie Uden

Presentatie DV Dancing Kids
Locatie: CC De Pas Heesch
PaGINa 44

st. Hafa opleiding treedt op 
in zorgcentrum Laarstede
Locatie: Laar 40 Nistelrode
PaGINa 19

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kerstshow
Locatie: De Rank Heesch
PaGINa 9

startpunt slipjacht
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Informatiebijeenkomst: 
Wereldjongerendagen
Locatie: Bisschop Bekkersplein 1 
St.- Oedenrode

mAAnDAG 
23 noVember

start ms Collecteweek
Locatie: Nistelrode

Yoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

Parochie presenteert 
best bewaard geheim
Locatie: Kerk St. Petrus banden 
Heesch
PaGINa 6

DInsDAG 
24 noVember 

Dokter op Dinsdag@bernho-
ven: CVA en hersentrauma
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Inloopochtend voor mensen 
met een stoma
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

ondernemerssessie oovb
Locatie: Clubhuis van The Duke 
Nistelrode

In eigen kracht
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Lezing: Diaken Hans Kocken
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

WoensDAG 
25 noVember 

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

Glamour night
Locatie: Life & Garden Heesch
PaGINa 34

Labyrint lopen volle maan 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

5a Helma van de rakt: 
frisse neus wandeling
Locatie: St. Annastraat Schaijk

I-meet: Zwarte Piet bingo
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Workshop bewustwording
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

themamiddag 
Welzijn en Zorg
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 8

DonDerDAG
26 noVember

filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Waizennutmar bij 
Kbo nistelrode
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 8

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

filmavond samsara
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PaGINa 2

Whiskyproeverij
Locatie: CC De Pas Heesch
PaGINa 7

VrIJDAG 
27 noVember 

reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 13

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

teenage 12+ party
Locatie: Lunenburg Loosbroek

Lezing: Het kerstverhaal 
in de beeldende kunst
Locatie: De Eijnderic Heesch
PaGINa 28

Pubquiz
Locatie: CC De Pas Heesch

Kinderyoga / Yoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

film: Groeten uit 
Heeswijk-Dinther
Locatie: Willibrordcentrum en 
café De Zwaan Heeswijk-Dinther
PaGINa 9

ZAterDAG 
28 noVember

Winter decoratieshow
Locatie: ‘t Sfeerhuys Slabroek/
Uden

Workshop: uit je evenwicht
Locatie: Teugenaarstraat 1 te Oss
PaGINa 14

Kiki schippers: Wie kijkt?
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PaGINa 13

oud ijzer fanfare Aurora
Locatie: Heesch

nacht van Heesch 2015
Locatie: CC De Pas Heesch
PaGINa 18

sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 20

ZonDAG 
29 noVember 

Hullie Pietentoneel
Locatie: Hullie Uden

sunday funday bij 
Dressup-Instyle
Locatie: ‘t Dorp 86a Heesch

Aadje Piraatje
Locatie: CC De Pas Heesch

sinterklaas in het kasteel
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 20

film: Groeten uit 
Heeswijk-Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 9


