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RAAIJMAKERS & DE MOL 
ADVIES / ALPACAFARM
Overstapweken
Bernheze

HOPPENBROUWERS
Werken bij
Hoppenbrouwers-event
Bernheze

BIKERS
Winterkorting
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
BIJLAGEN DEZE WEEK

Zoggelsestraat 21a, Heesch  
T. 0412 - 45 3113

www.akker-zonwering.nl

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Akker zonwering
rolluiken & buitenleven

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-613386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 

SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen 

en openbaar groen
- Grondwerken woning- 
 en utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen

Nodig ons eens uit een offerte voor 
u te maken. U zult versteld staan!

Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek - 06-13386411 - info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl 0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

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

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

WONING VERKOPEN?

0412-74 53 52  - info@kom-wonen.nl

WWW.KOM-WONEN.NLLees meer op pagina 28

In vijf stappen

eenwebsitenodig.nl

Diepgang, humor en mosterd
DE ZIN VAN BERNHEZE

BERNHEZE - De Bernhezer 
KunstKring (BKK) organiseert 
donderdag 21 november de 
zeventiende Zin van Bernheze! 
‘Poëzie en… er mag gelachen 
worden!’

Wederom krijg je de gelegenheid 
optimaal gebruik te maken van 
jouw ‘vermogen tot beleving 
en waardering’. Te midden van 
prachtige schilderwerken van de 
Loosbroekse kunstenares Hannie 
Roefs, pakt de BKK weer flink uit 
met toppers die niet alleen het 
publiek aan zich weten te bin-
den, maar ook de kunst van het 
vermaken verstaan. Er mag weer 

gelachen worden! Dichters en 
duizendpoten. 
Optredens met diepgang en hu-
mor wisselen elkaar weer ruim-

schoots af deze avond. Net als 
de bitterballen na afloop. Met 
mosterd. Ontdek de Zin van 
Bernheze bij Stanserhorn aan de 

Heibloemsedijk 7 in Heeswijk-
Dinther. De zaal gaat om 19.30 
uur open, aanvang 20.00 uur. 
Entree € 5,-. 

De kunst van schilderen, taal, 
muziek en humor. Deelne-
mers zijn de Brabantse sin-
ger-songwriter en voormalig 
profvoetballer Björn van der 
Doelen, tonprater Andy Marce-
lissen, befaamd dichteres Gerda
Blees en woordkunstenaar 
Frank van Pamelen. Presentator 
Mathieu Bosch verbindt de ver-
halen. 

Björn van de Doelen

Hannie Roefs aan het werk Foto: Wim Roefs

Veldhospitaal te Dinther
pag. 30

Gerda Blees Foto: Keke Keukelaar

Meer info op www.debkk.nl. 
Reserveren via info@debkk.nl.

‘Er mag weer 
gelachen worden’

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

Andy Marcellisen

STIKSTOF, WAT NU?
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Prijswinaar
Het juiste antwoord op de lezersvraag
van week 45 is Hind. 
De prijswinnaar Peter Gijsbers ontvangt
twee vrijkaarten voor de voorstelling ‘Schijtziek’.

ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

Tips van de Eijnderic:
Workshop Hoofdmassage

We maken kennis met een 
massagetechniek waarbĳ  
het hoofd wordt gemasseerd 
en waar schouders en nek 
worden meegenomen, een 
fi jne massage bĳ  hoofdpĳ n 
en stress. Het geeft enerzĳ ds 
ontspanning in de 

stressgevoelige spieren, anderzĳ ds is het ook een fi jne 
manier om even uit het hoofd te komen. Het fi jnste is om 
met tweeën in te schrĳ ven zodat je bĳ  elkaar kunt oefenen.

Nistelrode | 2 lessen | maandag 9 en 16 december
19.30-21.30 uur | € 47,- pp. 

Gerechten uit oma’s keuken
Heb jĳ  ook zulke heerlĳ ke herinneringen aan de gerechten 

die je moeder of oma op 
tafel zette? De heerlĳ ke 
zelfgemaakte kroketten, de 
ouderwetse rĳ stevlaai, of de 
overheerlĳ ke ovenschotels 
en pasteitjes. Onze 
kookdocent Dorien neemt je 
mee terug in de tĳ d en gaat 

samen met jou overheerlĳ ke originele gerechten van 
vroeger bereiden. Dat wordt smullen.

Heesch | maandag 25 november | 19.00-22.00 uur | € 39,50. 

Teken- en schilderles
Vind je tekenen en schilderen heerlĳ k om te doen maar kun 
je nog wel wat tips gebruiken? Dan kun je nog aansluiten bĳ  

een enthousiast groepje op 
de woensdagmiddag. 
Marion van der Schans leert 
je graag de fi jne kneepjes 
van het tekenen en 
schilderen met 
gegarandeerd een mooi 
resultaat.

Heesch | 17 lessen | woensdag 20 november
13.30-16.00 uur | € 255,-.

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant
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Bezorgdag: woensdag/donderdag
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Kom ons nieuwe interieur bekijken!

November voordeel
€ 7,50 korting

dus geen € 29,50 maar slechts € 22,-!
Alleen geldig in november 2019

Mouna Laroussi is choreograaf, 
danseres, tekstschrijver, actrice, 
en theaterproducent. Ze is de 
dochter van een Nederlandse 
moeder en een Marokkaanse va-
der. Die bi-culturele achtergrond 
komt geregeld terug in haar 
werk. Zo ook in de zeer persoon-
lijke voorstelling ‘Schijtziek’, die 
op zaterdag 23 november bij CC 
Nesterlé te zien is.
Ze wordt er schijtziek van: angst, 
argwaan en vreemdelingenhaat. 
En mensen die hun wereld steeds 
kleiner maken. Waarom jezelf 
vrijwillig opsluiten in een klein 
benauwd hokje? Mouna kan uit 
ervaring vertellen: je wordt er 
schijtziek van! Ze gaat geen ta-
boe uit de weg.
In een voorstelling vol dans en 
zelfgeschreven teksten ontkent 

de geestige comédienne niet lan-
ger alle bagger die de multicultu-
rele samenleving heeft voortge-
bracht. IJzersterk is Laroussi als 
ze in een razend tempo reeksen 
typetjes achter elkaar neerzet, al-
len voorzien van een eigen stem-
metje, accent en pose. 

“Het was ontroerend, super 
grappig, kwetsbaar, multidisci-
plinair, geëngageerd; allemaal 
rake thema’s die ze aankaart. 
Ga het zien!”, Nasrdin Dchar.

23 november om 20.15 uur. 
‘Schijtziek’ bij CC Nesterlé. 
Tickets à € 12,50 zijn verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Op het toneel staat een ouderwets houten wc-huis-
je. Hiermee maakt Mouna Laroussi meteen de rode draad in ‘Schijt-
ziek’ duidelijk: drie jaar lang maakte een ernstige darmziekte haar 
het leven onmogelijk. Nu de kwaal onder controle is, danst, praat, 
lacht en schreeuwt ze het uit in deze innemende en overtuigende 
solovoorstelling.

Mouna knalt 
erin met 
uitbundige en virtuose 
dans tijdens ‘Schijtziek’

Excursie Nijmegen

HEESCH - Zaterdag 16 novem-
ber organiseert Heemkunde-
kring De Elf Rotten een dagex-
cursie naar Nijmegen, de oudste 
stad van Nederland. 

De deelnemers maken een 
stadswandeling met een des-
kundige gids en bezoeken onder 
andere Het Valkhof, de Stevens-

kerk, het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis en het Gebroeders 
van Lymborch Huis. Het bezoek 
aan Nijmegen begint om 11.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. 

De deelnemers worden om 
10.00 uur verwacht in De Heem-
schuur aan de Schoonstraat 35 
in Heesch. Om 10.15 uur ver-

trekt het gezelschap met auto’s 
naar Nijmegen. 

De kosten voor deelname be-
dragen € 35,- per persoon inclu-
sief stadswandeling, entrees en 
koffie/thee. De reiskosten, par-
keerkosten en lunch zijn niet in-
begrepen. Houders van een mu-
seumjaarkaart betalen € 22,50. 

Aanmelden
Wie graag wil deelnemen kan 
zich aanmelden bij Hans Pen-
nings of Riky de Jong; dit in 
verband met het vervoer en de 
reserveringen in Nijmegen.
Hans Pennings:
hanspennings.oss@gmail.com 
of 06-10463762, Riky de Jong: 
rikydjong@home.nl of
0412-646380.

je graag de fi jne kneepjes 
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Aflossingsblij
of energievrij?
Je kunt je geld maar 
één keer uitgeven. 
Dus wat is slimmer? Je 
hypotheek aflossen of 
je huis verduurzamen?

Twijfel jij of je extra moet aflossen, 
verduurzamen of een combinatie 
van die twee? Vraag ons om advies. 
We zetten graag de mogelijkheden 
voor je op een rij en rekenen 
alles voor je door, zodat jij een 
weloverwogen keuze kan maken.

Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980 
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
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R

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Aflossingsvrij niet altijd
een probleem
Het is echter niet gezegd dat 
jouw aflossingsvrije hypotheek in 
de toekomst een probleem ver-
oorzaakt. Een en ander hangt on-
der meer af van de waarde van je 
huis, je inkomen en/of pensioen 
en de vraag tot wanneer je de 
hypotheekrente mag aftrekken.

Besparen met een 
energieneutraal huis
Na de hypotheek is energie een 
belangrijke kostenpost. Momen-
teel bedraagt de gemiddelde 
energierekening zo’n € 1.800,- 
per jaar. De kans is groot dat die 
kosten de komende jaren flink 
oplopen. Als je in een energievrij 
huis woont, bespaar je dus flink.
Een energieneutraal huis wordt 

ook wel een 0-op-de-meter wo-
ning genoemd. Over het jaar 
gezien produceert zo’n huis ten-
minste net zoveel (duurzame) 
energie als het verbruikt. Vaak 
wordt er zelfs meer stroom op-
gewekt dan je zelf gebruikt. In 
dat geval kun je zelfs verdienen 
aan jouw energievrije huis! Voor 
een 0-op-de-meter woning mag 
je meer geld lenen. In 2019 is dit 
maximaal € 20.000,-. In veel ge-
vallen is dat niet genoeg om je 
huis helemaal energieneutraal te 
maken. In dat geval kun je een 
deel van je spaargeld gebruiken 
of tegen gunstige condities een 
groene lening afsluiten.

Energiezuinig huis
heeft meerwaarde
Bijkomend voordeel van een 

energiezuinig huis is dat het meer 
waard is. Energielabel A levert 
gemiddeld ruim € 19.000,- meer 
op dan energielabel G. Verder 
staan huizen met een gunstig 
energielabel gemiddeld veertig 
dagen korter in de verkoop.

Beste keuze
Twijfel jij of je extra moet aflossen, 
verduurzamen of een combinatie 
van die twee? Vraag dan eens om 
advies. Van Grunsven & Haerkens 
zet de mogelijkheden graag voor 
je op een rij en rekent alles voor je 
door, zodat jij een weloverwogen 
keuze kunt maken.

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100a
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413-291980

Aflossingsblij of energievrij?
Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dus wat is slimmer?
Je hypotheek aflossen of je huis verduurzamen?
HEESWIJK-DINTHER - Veel Nederlanders hebben een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Een aflossings-
vrije hypotheek kan risico’s met zich meebrengen. Daarom zijn banken in 2018 met de campagne ‘Word 
ook Aflossingsblij’ begonnen. Die moet huiseigenaren stimuleren hun hypotheek alsnog helemaal af 
te lossen.

Prins Porcus XLIX
Porcus XLIX luistert doorgaans 
dus naar de naam Danny van 
Asperen. Danny is geboren op 
12 februari 1980 in Oss, maar is 
wel een echte Krullendonker. In 
2020 gaat hij trouwen met zijn 
Kristel Verstegen. Hij en Kristel 
zijn de trotse vader en moeder 
van Esmee en Tijn. Danny is fran-
chisenemer van Steamz in Den 
Bosch en hopelijk op korte ter-
mijn met een vestiging in Heesch.
Steamz is een werving- en selec-
tiebureau met een unieke visie 
op recruitment. Als trainer van 
het jeugdteam JO9-1 van zoon 
Tijn zie je hem regelmatig op het 
voetbalveld van HVCH staan.
Ook dit jaar staat Porcus er niet 
alleen voor. Danny wordt bijge-

staan door zijn in Nuland gebo-
ren Adjudant Arjan Westerlaken. 
Hij is geboren op 9 oktober 1976. 
Arjan is getrouwd met zijn Maar-
tje en samen zijn ze de ouders 
van hun vier kinderen; Tijn, Jop 
en de tweeling Luuk en Saar. Ar-
jan werkt bij AEC bv in de functie 
van relatiebeheerder/bedrijfs-
adviseur. Ook Arjan zie je regel-
matig op het voetbalveld naast 
Porcus staan, want hij is de leider 
van het team JO9-1. 
Onze hoogheden hebben elkaar 
bij HVCH leren kennen door hun 
zonen. Het ‘XLIXte’ eigenlijk me-
teen tussen hen en met enige 
regelmaat hebben ze de wed-
strijden in de namiddag onder 
het genot van een hapje en een 
drankje geanalyseerd.

KRULLENDONK – Afgelopen zaterdag vond de altijd legendarische 
onthulling van de nieuwe Prins van Krullendonk plaats. Tijdens het 
11-11 bal werd bekend wie komend carnavalsseizoen heersen over 
Krullendonk. Danny van Asperen is Porcus XLIX en Arjan Westerla-
ken is zijn Adjudant. 

Danny van Asperen en Arjan Westerlaken zijn Porcus XLIX en Adjudant

‘Mé dees twee 

veurop, staot

héél Krullendonk 

op zunne kop’

Porcus XLIX en adjudant onthuld

bij Scouting Mira Ceti 
en De Nistel
NISTELRODE - “Het is het jaar 
1290, waar in het noordelijk ge-
legen buurtschap Kleinwijk van 
het dorp Nesterle oftewel Nis-
telrode het eerste kerkje van dit 
dorp werd gebouwd. 

Het kerkje hield vele jaren stand. 
Zo overleefde het oorlogen, sa-
menzweringen en ketterij. Men 
zei dat het kerkje bezeten was 
door een kwade geest, een 
schim, in de vorm van een non. 
Het kerkje raakte verlaten en nie-
mand durfde er meer in de buurt 
te komen. Dit duurde honderden 
jaren voort. Tot in 1889 op een 
stormachtige nacht de bliksem 
in de toren van het kerkje sloeg 
en de kerk volledig uitbrandde. 
Men dacht dat door de brand 
ook de kwade non verdwenen 
was, maar schijn bedriegt want 
iedere 30 jaar laat ze iets van zich 
horen...” 

Zo werden de bezoekers 
van de jaarlijks terugkerende 
spookavond, die dit jaar zater-
dag 9 november op het Scout-
centrum van Mira Ceti plaats-
vond, het bos ingestuurd. Vele 
jeugdleden vanaf 10 jaar zijn, 
samen met de leiding, de hele 
dag bezig geweest met de voor-
bereidingen. Dit om het de be-

zoekers gedurende de tocht zo 
min mogelijk naar de zin te ma-
ken! Dit jaar is de tocht voor de 
eerste keer uitgebreid met een 
angstaanjagende route over het 
terrein van De Nistel, de buren. 
Degenen die terug wisten te ko-
men, konden nog genieten van 
een overheerlijke kop erwten-
soep, een rookworst of gewoon 
een kopje koffie of chocomel te-
gen de schrik. 

Ben je benieuwd naar onze 
spookavond? Deze wordt ieder 
jaar gehouden op de tweede za-
terdag van november. Kom maar 
eens kijken, als je durft...

Griezelen

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT



  
Woensdag 13 november 20194 GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
ONS Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vorssel
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Gildestraat 1, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
Hoogstraat 53, 0412-451971
Gildestraat 1a, 0412-253158
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor 
spoedeisende recepten kunt u naar 
de Regioapotheek in Bernhoven, 
naast de hoofdingang van het 
Ziekenhuis Bernhoven Uden. 
0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vorssel
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
Open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11.00-12.00 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Het kennismakings-
gesprek is gratis!

NIEUW! Workshop Droombaan

 

 

Een-en-al-oor-coaching
Biezenloop 1 - 5384 WB Heesch
06-10470291
oorig@kpnmail.nl
www.eenenaloorcoaching.nlArmanda Schulte-Oor

Voor hulp bij studiekeuze-
en loopbaanvragen

MAAK DIT JAAR NOG
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING
• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338   
Uden 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl

De lessen worden altijd gege-
ven op een maandagavond van 
19.30 tot 22.00 uur. De lessen 
worden verzorgd door een er-
varen en gediplomeerde kader-
instructeur en er wordt gebruik 
gemaakt van Lotusslachtoffers. 
Tijdens de tien cursusavonden 
zul je voorbereid worden voor 
het officiële examen voor het 
EHBO-diploma. 
De kosten voor de cursus, inclu-
sief examen en de benodigde 
leermiddelen, bedragen € 175,-. 
Let op! Vaak vergoedt de ziekte-
kostenverzekering een gedeelte 

of zelfs alle kosten voor de cur-
sus. 

Naast de basiscursus EHBO or-
ganiseert EHBO-vereniging 
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-
langstelling, een aparte cursus 
voor reanimatie/AED en EHBO 
bij kinderen. Deze worden op 
woensdag- of donderdagavond 
gegeven. 

Voor meer informatie en opgave 
kun je terecht bij Martien van de 
Wetering, 06-50876595 of 
secretariaat@ehboheesch.nl.

EHBO cursus in Heesch

HEESCH – Eind dit jaar start EHBO vereniging Joh’s Roncalli weer 
een nieuwe basiscursus EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer en 
eerste hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus. 

BERNHEZE - Dr. F Lamers, reu-
matoloog van het Bernhoven 
Ziekenhuis, zal een lezing geven 
en alles vertellen over de klach-
ten, diagnostiek en behandeling 
van de zieke van Bechterew. 

De ziekte van Bechterew is een 
vorm van ontstekingsreuma. 
Bij de ziekte van Bechterew zijn 
vooral de gewrichten van rug, 
heupen en knieën ontstoken. 
Ook zal er ruim de gelegenheid 
zijn om vragen te stellen. 

Datum: 25 november.
Tijd: 19.45 uur.
Locatie: CC De Pas, de Misse 4 
Heesch. 

Voor leden van de reuma patien-
tenvereniging is de lezing gratis. 

Voor niet-leden is de entree € 3,- 
inclusief koffie/thee.
Voor meer informatie bel of mail 
Ingrid van Waardenburg; 0412-
451683 of info@rpv-oss.nl.

Graag tot dan!

Lezing over leven
met Bechterew/
Spondylartropathie

Thema van deze bijeenkomst is: 
‘Hoe kunt u zelf de regie houden 
als u prostaatkanker heeft?’ Als 
je wordt geconfronteerd met 
een ernstige ziekte komt er veel 
op je af. Het is desondanks be-
langrijk dat je zelf de baas blijft. 
Uiteraard in overleg met je be-
handelend arts(en), maar hoe 
houd je de regie in eigen hand? 
Daarover gaat het tijdens deze 
bijeenkomst. 

ProstaatKankerStichting.nl is een 
patiëntenorganisatie door en 
voor mannen met prostaatkan-

ker. De organisatie informeert en 
steunt mannen (en hun naasten) 
die worden geconfronteerd met 
de diagnose prostaatkanker. De 
bijeenkomst begint om 10.00 
uur in vergaderruimte 1 van 
Bernhoven in Uden. 

Je bent van harte welkom. Voor-
af aanmelden is niet nodig.

Lotgenotenbijeenkomst 
voor patiënten met 
prostaatkanker
UDEN - ProstaatKankerStichting.nl is dinsdag 19 november weer 
gastheer in ziekenhuis Bernhoven voor mannen met prostaatkanker 
voor een lotgenotenbijeenkomst. 

HEESWIJK-DINTHER - Volgen-
de week start EHBO vereniging 
Augustinus een reanimatie- en 
AED cursus. 

Bij de reanimatie- en AED cursus 
leer je onder andere beademen, 
reanimeren, bedienen van de 
AED en je leert waarom, hoe en 
wanneer te reanimeren. Zo weet 
je wat je moet doen bij een hart-
stilstand en kun je levens redden. 
Deze cursus zal twee lesavonden 
van twee uur duren en de kosten 
hiervoor zijn € 45,- per persoon 
(inclusief lesboek). De eerste les-
avond is op donderdag 21 no-
vember, de tweede lesavond op 
donderdag 28 november. Voor 

deze cursus hoef je geen EHBO 
diploma te hebben, iedereen kan 
hier aan deelnemen. Als je inte-
resse hebt, kun je je aanmelden 
bij Monique Vos (secretariaat) 
via 0413-294801 of
ehbo@ehboaugustinus.nl.

Reanimatie- en AED 
cursus bij EHBO
vereniging Augustinus
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Kunst in Beeld bij Galerie De Meesters

De van oudsher voormalige jon-
gensschool werd door Henk en 
Wilma van Lieshout en Peter en 
Leonie Dekker omgetoverd tot 
een ruimtelijke, lichte en sfeer-
volle galerie. Eentje die jaarlijks in 
minimaal twee exposities ruimte 
biedt aan kunstenaars in allerlei 
disciplines. Aan creatievelingen 
en toptalenten met bovenge-
middeld goed en onderscheidend 
werk. 

Genoemde dames zijn kunstken-
ners en in het geval van Leonie 
is zij ook een vervaardiger ervan. 
Zij weten waar ze het over heb-
ben, kunnen buigen op een aan-
zienlijk netwerk en hebben oog 
voor kwaliteit. Het is, zo claimen 
ze, veel werk maar het geeft ge-
lijktijdig ook voldoening om een 
expositie zo in te richten dat er 
allerlei verschillende disciplines te 
bewonderen zijn. Daarbij wordt 

ook beginnende kunstenaars een 
podium geboden. Kunstenaars 
die tekort wordt gedaan bij ge-
bruik van het woord amateur. 
“De kwaliteit van een werk be-
paalt of je professioneel bent”, 
zeggen Wilma en Leonie reso-
luut. 

‘Kunst in Beeld’ laat een verza-
meling zien van werken met ge-
bruik van allerlei materialen, in 

verschillende genres en stijlen. 
Groot en klein. Van beeldhouw-
werken en schilderijen tot scrap 
art. Realistisch, figuratief, ab-
stract, impressionistisch en meer. 
Van vrolijk, uitbundig en levendig 
tot ingetogen en klein. 

Maar liefst vijftien kunstenaars 
brengen hun Kunst in Beeld 
waarbij er zeker ook ruimte is 
voor lokaal talent zoals fotograaf 
Wim Roefs, scrap art van Jan van 
Daal, glasfusing van Rein van der 
Eerden, schilders Ans van Aar 
en Leonie Dekker en voorma-
lig inwoner Frans Goossens met 
muziekbeeld van kunstglas. Niet 
alles komt echter van eigen bo-
dem. Naast genoemden zijn er 
ook werken van Yvonne Berben, 
Ellie van der Wijst, Ruud Musela-
ers, Lei Hannen, Carola Michiels, 
Carla de Haas, Myrthe Bergboer, 
Will van Gemert, Sybilla Tonissen. 
Op zaterdag 16 en 30 november 
en op donderdag 12 en zaterdag 
14 december verzorgt Rein van 
der Eerden een workshop glas-
fusing. Deelname is mogelijk na 
aanmelding via onderstaande 
website. 

Hoewel al geopend op vrijdag 15 
november volgt zondag 17 no-
vember om 13.00 uur de officiële 
opening. Iedereen is uitgenodigd 
om erbij te zijn of op een ander 
moment een kijkje te komen ne-
men want: “Wij vinden het leuk 
om kunst dichtbij mensen te 
brengen. Wij heten iedereen wel-
kom. Ook mensen die dénken 
niets om kunst te geven wacht 
een positieve verrassing”, clai-
men Wilma en Leonie. Naast de 
al genoemde openingstijden is de 
galerie extra geopend op Twee-
de Kerstdag en van maandag 30 
december tot en met donderdag  
2 januari van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor deelname aan de workshop 
en/of informatie over galerie en 
kunstenaars zie 
www.galeriedemeesters.com.

HEESWIJK-DINTHER - Een zeer diverse en mooi ingerichte expositie met bijzondere en onderscheidende werken 
van beginnende, maar ook zeer ervaren kunstenaars waarmee ‘Kunst in Beeld’ wordt gebracht. Laatstgenoemde is 
de titel én wat te zien is tijdens de najaarsexpositie van Galerie De Meesters aan de Hoofdstraat 100b in Heeswijk-
Dinther. Deze is van vrijdag 15 november tot en met zondag 5 januari tijdens weekenden van 13.00 tot 17.00 uur 
en is gratis toegankelijk voor jong en oud. 

Wilma en Leonie nodigen je graag uit om te komen kijken  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

“Positieve 
verrassing
voor mensen 
die dénken 
niets om kunst 
te geven
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Nieuwe duofiets 
voorzien van 
KBO sticker

HEESCH - In mei van dit jaar 
nam KBO Heesch een nieuwe 
duofiets in gebruik. De aanschaf 
was mede mogelijk gemaakt 
door de TVM Foundation en Pre-
mieplan van KBO Brabant. 

Inmiddels is de fiets voorzien 
van een aluminium opbergkoffer 
voor allerlei materialen en baga-
ge van de deelnemer en vrijwilli-
ger. Het idee ontstond om op de 
opbergkoffer een reflectiestrook 
te plakken voor de veiligheid en 
een sticker van KBO Heesch. Dus 
werd er een passende afbeelding 
gemaakt en vervolgens is van de 
afbeelding een sticker gemaakt, 
gesponsord door Henny van 
Herpen.

Heesch en omstreken kan nu 
zien dat KBO Heesch volop actief 
is met duofietsen. Het is de be-
doeling dat in de nabije toekomst 
alle duofietsen van zo’n koffer 
worden voorzien. En dan natuur-
lijk ook met de reflectiestrook en 
sticker erop. Helaas kan dit nu bij 
sommige fietsen niet vanwege 
de plaats van de accu. 

Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers 
van het kluscafé zijn zaterdag 
16 november weer aanwezig bij 
Harrie en Rien van Zoggel in de 
Achterdonksestraat 7. 

Ze staan weer voor je klaar van 
9.30 tot 11.30 uur om de aan-
geboden spullen te repareren. Als 
er nieuwe onderdelen nodig zijn 
helpen zij hierbij.

We kunnen je tuingereedschap 
slijpen, of denk ook eens aan een 

koffiezetapparaat, stofzuiger of 
ventilator. Problemen met je fiets 
proberen de vrijwilligers ook op 
te lossen. Weggooien is zonde 
voor het milieu én voor je porte-
monnee. Het kluscafé is er voor 
alle inwoners van Bernheze. 

Elke derde zaterdag van de 
maand staan ze voor je klaar. Alle 
data van het kluscafé voor 2019 
worden vermeld op de evene-
mentenkalender op de achterzij-
de van DeMooiBernhezeKrant en 
op www.loosbroek.nu.

Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij Henk de 
Mol (0413-229619), Jan van 
Eerd (0412-480658), of bij Betsie 
van Zutphen (0413-229692). 

Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Lezing groeien in 
ouder worden

BERNHEZE - Ouder worden is 
een gunst, maar ouder zijn een 
kunst. Ieder van ons probeert 
dat op zijn eigen manier zo goed 
mogelijk te doen. De eigen le-
venservaringen en levensvisie 
spelen daarbij een grote rol. Zij 
bepalen in belangrijke mate wat 
wij willen en waardevol vinden. 

Op donderdagmiddag 21 no-
vember houdt Martien van 
Duijnhoven daarover een lezing 
in CC De Pas in Heesch. Martien 
was geestelijk verzorger en is lid 
van de Werkgroep Identiteit en 
Zingeving van KBO Brabant. Aan 
de hand van een diapresentatie 
laat hij zien hoe onze levenserva-
ringen en levensvisie kleur geven 

aan ons leven en in het bijzonder 
aan onze manier van ouder wor-
den. Met die vraag gaan we ook 
actief aan de slag. Daarom wordt 
iedereen verzocht om pen en pa-
pier mee te brengen. 

De lezing wordt georganiseerd 
door de Werkgroep Identiteit 
en Zingeving van de KBO Kring 
Bernheze. De lezing begint om 
14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de 
zaal al open. De toegang en de 
koffie zijn gratis.

Klavertje Vier bij 
KBO Nistelrode

NISTELRODE - KBO Nistelrode 
ontvangt vrijdag 22 november 
Sinterklaas tijdens een speciale 
ontspanningsmiddag in CC Nes-
terlé. Tijdens deze middag kun je 
genieten van een optreden van 
Klavertje Vier uit Den Dungen.

Vanaf 13.00 uur word je welkom 
geheten in de foyer met koffie 
met wat lekkers. Ook kun je dan 
loten kopen voor de loterij, waar-
van de trekking tijdens de pauze 
plaatsvindt. Het programma in 
de zaal begint om 13.30 uur met 

de ontvangst van Sint en Piet, 
waarna aansluitend het optre-
den van Klavertje Vier begint. De 
middag duurt tot circa 16.30 uur.
Muziekformatie Klavertje Vier 
bestaat al 20 jaar. Het repertoire 
bestaat uit gezellige en herken-
bare nummers, die zij omschrij-
ven als ‘Hollandse nieuwe en 
gouwe ouwe’. 

Tot 15 november kun je je aan-
melden door de strook in te leve-
ren bij het secretariaat op Hoog-
straat 14 of in de brievenbus van 
CC Nesterlé. Je kunt ook mailen 
naar kbonistelrode@gmail.com 
met vermelding van naam, adres 
en telefoonnummer. Leden beta-
len bij binnenkomst € 2,-, intro-
ducés € 10,-.

KBO Bernheze

KBO KRING BERNHEZE
Groeien in 
ouder worden

De bijeenkomst zal worden 
verzorgd door Jonker Speciaal 
Schoeisel VOF uit Wadenoijen. 
Deze firma levert al ruim vijftien 
jaar schoenen en pantoffels, zo-
wel voor dames als heren, in veel 

verschillende lengte- en wijd-
tematen. De ideale oplossing 
voor mensen met gevoelige of 
opgezwollen voeten of enkels, 
steunkousen, zwachtels, beugels, 
steunzolen, knobbels, likdoorns, 
eksterogen, hamertenen, diabe-
tes en reumatische aandoenin-
gen. 

Nieuw is een bijzondere stretch- 

schoen die in z’n geheel bestaat 
uit zacht elastisch materiaal, spe-
ciaal bedoeld voor mensen met 
(erg) gevoelige voeten. Men 
heeft zich toegelegd op brede 
en zelfs extra brede schoenen en 
pantoffels voor mensen met bre-
de of opgezwollen voeten, maar 
daarnaast levert Jonker Speciaal 
Schoeisel ook de meer courante 
wijdtematen. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. De toe-
gang is gratis en pinnen is mo-
gelijk.      

Moeilijke voeten?
HEESWIJK-DINTHER - In Laverhof wordt vrijdag 15 november een 
bijeenkomst gehouden, speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke 
voeten. In de centrale hal van Laverhof, gevestigd aan de Zijlstraat 1, 
wordt dan van 10.00 tot 12.00 uur een verkoopmorgen gehouden.

Speciale collectie 
stretchschoenen

Een speciale 
ontspanningsmiddag

Bedankt!
VORSTENBOSCH - Bij deze een 
grote dank aan de deelnemers 
en bezoekers voor de geslaagde 
rommelmarkt van EHBO vereni-
ging Sint Lucas!

Dubbel jubileum

LOOSBROEK - Wederom heb-
ben we met ons koor de jaarlijk-
se Ceciliadag gevierd. Traditie-
getrouw werd er begonnen met 
een eucharistieviering, met Car-
la van Helvoort als dirigent en 
Dan Loredan als organist.

Na de mis ging het koor naar CC 
De Wis waar men gastvrij werd 
ontvangen. Nadat de voorzitter 
de opening had verricht kwam 
de vicevoorzitter aan het woord. 
Die gaf ook aan dat het steeds 
moeilijker wordt om koren in 
stand te houden. De bovenkant 
wordt automatisch afgeroomd 
door ouderdom en er komen 
geen nieuwe leden meer bij. 
Daarom is het heel belangrijk om 
dat wat er is, samen te behou-
den.

Het was wel een heel bijzon-
dere Ceciliadag want wederom 
waren er twee jubilarissen. Jan 
Bosch die 70 jaar lid is en Nel-
lie Langens vierde het feit dat ze 
40 jaar lid is. Een mooie presta-
tie! Zij werden in het zonnetje 
gezet door Joost Jansen die hen 
een mooie oorkonde overhan-
digde met een insigne in goud 
voor Nellie en een draagspeld 
voor Jan met het getal 70 erop 
voor bewezen diensten. De ju-
bilarissen werden toegezongen 
met speciaal voor hen geschre-
ven liederen. De middag werd 
voortgezet met een rijk gevulde 
koffietafel. Er werd nog gezellig 
nageborreld, iedereen kan te-
rugkijken op een mooie middag 
en we zien uit naar de Ceciliadag 
van volgend jaar.

Nellie Langens en Jan Bosch Foto: Jan Gabriëls
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
14 tot en met 20 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Kipfilet

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5351 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Kophaasjes
100 gr. € 1,15 100 gr. € 1,10

Anijskrollen 
4+2 GRATIS
Heerlijk met speculaas
uit eigen bakkerij

Weekendknaller!

10% korting
op Sinterklaassnitte
& Pietentaart
Alleen geldig op 
vrijdag  en zaterdag

4+2 GRATIS
Heerlijk met speculaas

Welkom Sinterklaas!

Taai Taai
4+2 GRATIS
Alle soorten

Eigengemaakte achterham
100 gr. € 1,60

Van MookVan Mook
op Sinterklaassnitte

Van Mook
op Sinterklaassnitte

Voor ieder kind:
een wortel voor het paard van Sint

GESNEDEN CHINESE KOOL 500 gram € 0.95
COURGETTE per stuk € 0.75
STOOFPEREN KANT EN KLAAR
   500 gram € 2.50

www.bonfromage.nl

Combineer
uw pakket

met een leuke 

Informeer bij onze medewerkers

cadeaubon

Presentatie Dance Team Nistelrode 
‘Het blijft altijd spannend hoe het dansseizoen zal verlopen’

“Tijdens de presentatie komen er 
maar liefst 21 dansen op het po-
dium waaronder de dansen van 
twee nieuwe solo danseressen, 
Evi van der Ploeg (7) en Lieke
van Grunsven (8), die beiden 
drie jaar lid zijn van Dance Team 
Nistelrode. 
Dit jaar hebben we gelukkig ook 
weer drie groepen in de jeugd-
klasse zodat we nu weer in alle 
leeftijdsklassen vertegenwoor-
digd zijn!”, vertelt Rose-Marie 
van Heumen, die meteen ver-
volgt: “Dit is ons 23ste seizoen, 
al bijna een jubileum, maar het 
blijft natuurlijk altijd spannend 
hoe het dansseizoen zal verlo-
pen.”

Wensflesje
Voor de bezoekers van deze 
avond is er ook dit jaar weer 
de mogelijkheid om met leuke 
prijsjes naar huis te gaan door 
middel van het kopen van een 

wensflesje. Allemaal weer door 
lokale ondernemers aangebo-
den. Wederom krijgen sponso-
ren en vrienden van Dance Team 
Nistelrode de uitnodiging om te 
komen kijken.
Ook heeft Dance Team Nistel-

rode leden binnen de vereniging 
die een jubileum te vieren heb-
ben en die deze avond in het 
zonnetje gezet gaan worden. 

De entree is voor volwassen 
€ 5,- en voor kinderen tot 12 jaar 
€ 2,50. We hopen veel familie, 
vrienden, buren en kennissen 
van de dansers op deze avond te 
mogen begroeten. Voorafgaand 
aan de voorstelling is er de mo-
gelijkheid om te genieten van 
een drankje. De zaal gaat open 
om 19.15 uur, waarna om 19.30 
uur de presenatie start. 

Tot zaterdag 30 november!
www.danceteamnistelrode.nl

BERNHEZE - Hierbij nodigen wij je graag uit voor wederom een mooie presentatie van Dance Team Nis-
telrode in CC De Pas in Heesch op zaterdag 30 november. Tijdens deze presentatie laten onze leden de 
nieuwe dansen voor het komende seizoen zien en worden de leden die 5, 10 of 15 jaar bij ons dansen 
gehuldigd.

Bestuur Dance Team Nistelrode

De presentatie van Dance Team Nistelrode is in CC De Pas

ook online
Nistelrode

www.facebook.com/wereldwinkelnistelrode

www.instagram.com/wereldwinkelnistelrode

Volg
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

RELIGIE

Voor u, naast u, met u

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Themaviering Werelddag van de Armen

Vanuit de diaconie bezoeken 
parochianen sinds 2016 met re-
gelmaat tbs-patiënten op de af-
deling voor langdurig verblijf in 
Zeeland. Dit doen ze vanuit de 
Bijbelse opdracht: “Ik was in de 
gevangenis en u bent bij Mij ge-
komen” uit Mattheüs 25. Ieder 
mens is een schepsel van God 
en ieder mens krijgt een nieuwe 
kans. 
Ook de hoop voor deze patiën-
ten moet niet voor altijd verloren 
zijn. Als christenen blijven wij ge-
loven in herstel en sluiten graag 

aan waar God al aan het werk 
is, met begrip en tijd én met een 
lange adem en een trouw hart. 

Op zijn reizen naar het buiten-
land bezoekt de paus ook gere-
geld gevangenissen en dan om 
geestelijke verzorging te bieden 
aan gedetineerden. In Zeeland 
doet Quang Nguyen dat als pas-
toraal werker voor deze tbs-pa-

tiënten in de longstay. Omdat 
het doel van de Werelddag óók 
het groeien is in betrokkenheid 
op nood van concrete personen, 
zal pastor Nguyen in boven-
genoemde woord- en commu-
niedienst mee voorgaan en de 
overweging verzorgen. Het Fa-
miliekoor, dat ook geregeld zingt 
in Zeeland, zal de samenzang 
verzorgen.

Voor meer informatie bel
0412-451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

HEESCH - In zijn afsluitend schrijven voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus 
in 2016 de Werelddag van de Armen ingesteld. Het thema is dit jaar ‘De hoop van de armen is niet 
voor altijd verloren’. De paus ontleent het thema aan psalm 9. In de parochie De Goede Herder zal deze 
dag extra aandacht krijgen in een themaviering op zaterdag 16 november om 19.00 uur in de kerk van 
Heesch. 

De hoop moet niet 
voor altijd verloren zijn

In het kader van Wereldlichtjesdag organiseert Claassen Uitvaartzorg
op zondag 8 december een bijeenkomst ter nagedachtenis aan overleden 
kinderen. Iedereen die zich betrokken voelt is welkom in de kapel van de 
Zusters Franciscanessen, Deken van Miertstraat 8 te Veghel. 
Ontvangst vanaf 18.00 uur, aanvang 18.30 uur. 
Aanmelden kan via wld@claassen.eu of bel met 085 744 10 24.

‘Als de zon 
ondergaat,
komen de 
sterren op’
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Presentatie Positief Leiderschap
tijdens algemene ledenvergadering

Dinsdag 19 november: Algemene Ledenvergadering Ondernemersvereniging Nistelrode
met een bijzondere presentatie over Positief Leiderschap. Alle leden zijn van harte welkom!

Positief Leiderschap
Als leidinggevende komt er nogal 
wat op je af. Je hebt de verant-
woording over jouw team, over 
jouw medewerkers of over jouw 
afdeling. Je wilt het beste halen 
uit je mensen, en je wilt dat zij 
het beste halen uit zichzelf. Dus 
doe je ontzettend je best om 
jouw motivatie over te brengen 
op hen. Om dat wat jou drijft 
zichtbaar te maken op de werk-
vloer. Zodat jouw mensen net zo 
gemotiveerd hun werk doen als 
jij dat doet. Tenslotte ga je sámen 
op weg voor dat beste resultaat. 
Je werkt er keihard voor. Immers: 
goed voorbeeld doet goed vol-
gen. Toch?

Nou, nee. Zo werkt het niet al-
tijd. Je kunt als leidinggevende 
nog zo’n rolmodel zijn in hoe je 
de zaken aanpakt, dat wil niet 
automatisch zeggen dat jouw 

mensen precies aanvoelen wat 
er van hen wordt verwacht. Posi-
tief Leiderschap betekent vooral 
ook anticiperen aan de voorkant. 
Als jij wilt groeien met je be-
drijf en een meer autonoom en 
zelfstandig team wilt, is positief 
leiderschap heel effectief. Juist 
het proces van meer loslaten en 
ruimte geven aan medewerkers 
is iets waar veel leidinggevenden 
mee worstelen en waarin Positief 
Leiderschap je helpt.

Als organisatiepsycholoog bij de 
Arbodienst kreeg Linda Loeffen 
veel inkijkjes in bedrijven en or-
ganisaties. Ze zag hoe leidingge-
venden zichzelf helemaal gaven 
en toch niet de resultaten be-
reikten die ze voor ogen hadden. 
Ze sprak ook de mensen van de 
werkvloer. Linda ontdekte dat Po-
sitief Leiderschap helpt voor een 
goede werksfeer, drive en mooie 

prestaties. Ze verdiepte zich in 
de materie en startte haar eigen 
bedrijf in Positief Leiderschap. Ze 
coacht leidinggevenden en leert 
hen anders te kijken. Om dit te 
ondersteunen heeft Linda haar 
eigen methode ontwikkeld met 
een compleet laagdrempelig pro-
gramma dat gericht is op resul-
taat. Daar hoort een hele flow bij 
van intake, inspirerende mails en 
video’s met theorie, challenges, 
skypegesprekken en een rollen-
spel waarbij Linda haar eigen ac-
teurs inzet. Je gaat actief zelf aan 
de slag, waarbij Linda de onder-
steuning en reflectie biedt in dat 
wat jij nodig hebt.

Kom jij ook?
Ben je lid van de ondernemers-
vereniging en wil je deze interes-
sante avond bijwonen? Meld je 
snel aan, je bent van harte wel-
kom!

NISTELRODE - Het belooft een inspirerende avond te worden. De avond start met de opening door 
voorzitter Peter van Tilburg en de officiële berichtgevingen. Vanuit de gemeente zijn deze avond twee 
wethouders te gast, te weten Rien Wijdeven en Peter van Boekel. Ook zal de nieuwe bedrijvencontact-
functionaris Willem van den Brand zichzelf voorstellen. Daarnaast verzorgt Linda Loeffen een verhelde-
rende presentatie over Positief Leiderschap. Ontdek wat dit voor jou kan betekenen!

Linda Loeffen Tekst: Anita van de Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Algemene ledenvergadering OVN
Locatie: MG Services
Canadabaan 2, Nistelrode
Aanvang: 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
Aanmelden voor 16 november 
op info@ovnistelrode.nl
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Zondag 24 november,
19.00 uur, € 6,-. 

ROCKETMAN
ROCKETMAN is een openharti-
ge film over de opkomst en bijna 
ondergang van Elton John die in 
de jaren zeventig ’s werelds best 
verkopende popster was. 

Zondag 1 december,
19.00 uur, € 6,-. 

YESTERDAY 
Wat als The Beatles nooit hadden 
bestaan en jij de enige persoon 
bent die hun nummers kent?

Zie www.de-pas.nl

FILMHUIS DE PAS 
Verwacht: muziekfilms

Meer? Vooraf een lekkere maaltijd
in het filmthema van die avond voor € 12,50.

Landschap: Spiegel van de men-
selijke ziel en uitdrukking van 
spirituele waarden.
Eeuwenlang werd het landschap 
zo gezien en geschilderd: van de 
middeleeuwen tot de Gouden 
Eeuw met haar beroemde Hol-
landse landschappen, tot vooral 
de romantiek en het symbolis-
me. Hoe laat God of het godde-
lijke zich zien in landschapsschil-
derijen? Kick Bras leert je kijken!

Kick Bras becommentarieert 
landschappen van William Tur-
ner tot Georgia O’Keeffe, van 
Vincent van Gogh tot Anselm 
Kiefer. 
Maak een onvergetelijke reis 
langs de mooiste kunstwerken 
van de landschapsschilderkunst 
door de eeuwen heen, de be-
langrijkste stromingen en hun 

vertegenwoordigers en sta stil 
bij vele prachtige bekende en 
minder bekende schilderijen aan 
de hand van thema’s. Kick Bras 

(1949) is theoloog en kenner van 
kunst en mystiek. Zijn bekendste 
boek is ‘Oog in oog. Christelijke 
mystiek in woord en beeld’.

Datum: Zaterdag 23 november.
Aanvang: 14.30 uur. 
Plaats: Abdij van Berne aan 
de Abdijstraat 49 in Hees-
wijk-Dinther.
Entree € 15,- 
(inclusief consumptie).

Plaatsen dienen gereserveerd te 
worden via 
activiteiten@bernemedia.com.
Aanmelding is definitief na ont-
vangst van € 15,- (per persoon) 
op bankrekening NL19 INGB 
0000 825536 ten name van 
Boekhandel Berne onder vermel-
ding van Kick Bras 23 november 
en je naam.

Lezing door Kick Bras over 
Spiritualiteit in de schilderkunst
HEESWIJK-DINTHER - Boekhandel Berne organiseert zaterdag 23 november een lezing door Kick Bras 
over spiritualiteit in de schilderkunst. Dit naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Het beziel-
de landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst’.

Kick Bras

‘Artiestische’ creativiteit
Van den Burg

Hoe mooier de uitvoering, hoe 
groter de kans dat de punchli-
ne neerkomt op een grapje over 
poepen. Een melancholische 
bossanova, of zijn liedje op een 
avond voor mensen die lijden 
aan de aandoening ‘singer-song-
writer’, ze gaan er allebei over. 
Maar altijd zo opgebouwd dat 
het het platte ontstijgt: onwil-
lig, beschaamd om de flauwheid 
van de inhoud, gecombineerd 
met een professionele parodie 
op het gekozen muziekgenre.

Van den Burg onderscheidt zich 
met zijn uitstekende imitaties, 
zowel in muziek als in perso-
nages. Van rijdende rechter tot 
dispuutsmeisje en van Rotter-
damse parkeerwacht tot ome 
Gerrit ‘trek eens aan mijn vinger’ 
uit zijn eigen Eindhovense fami-
lie, hij weet haarfijn allerlei ka-
rakters vorm te geven. 

Hij is net vader geworden en 
daardoor komen al die stukjes 
uit tien jaar cabaret misschien 
in een iets ander licht te staan. 
Toch is het materiaal secuur 
opgebouwd, en alle middelen 
worden optimaal benut om een 
afwisselende en kleurrijke avond 
te maken. 

Een simpele spot op een cactus, 
rood licht en zijn bossanova, en 
je bent op slag in een Braziliaans 
restaurant. En met precies de 
juiste timing start de muziek van 
een volslagen onverwachte Bol-
lywood-ode. Wie naar Van den 
Burg heeft gekeken, krijgt veel 
fantasievolle en ‘artiestische’ 
creativiteit.

NISTELRODE - Max van den Burg viert zijn tienjarig jubileum als podiumbeest met de voorstelling 
‘Paasbest’, die afgelopen weekend ook in CC Nesterlé te zien was. Hij trekt zijn beste typetjes en sket-
ches uit de kast, en dat levert een veelzijdig en geestig programma op. Opvallend hoe Van den Burg aan 
platgetreden onderwerpen een originele draai kan geven.

Tekst: Noortje Peek Foto’s: Ad Ploegmakers

Op deze avond zien we de maan 
hoog aan de hemel staan. Je kunt 
door de grote telescoop zijn ber-
gen, kraters en maanzeeën goed 
bekijken. Ook kun je sterren-

beelden en heldere sterren leren 
kennen, zoals Grote- en Kleine 
Beer, Cassiopeia, Stier, Pegasus, 
Capella, Aldebaran, het Zeven-

gesternte en Poolster. Het moet 
wel onbewolkt zijn om de maan, 
Saturnus en sterren te kunnen 
waarnemen. In het auditorium 
en het planetarium verzorgen 
Halleyleden presentaties over de 
sterrenhemel en ons zonnestel-
sel. De entree op de publieks-
avond vrijdag 15 november is 
€ 6,-, kinderen tot en met 12 jaar 
betalen € 4,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH - Komende vrijdagavond is sterrenwacht Halley voor pu-
bliek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt tot 
ongeveer 23.00 uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. 
Kom op tijd, want het kan druk worden.

KRULLENDONK - Net als vorig 
jaar worden de pronkzittings-
kaarten van Stichting De Rooie 
Tesneuzik online aangeboden. 
In 2020 is de pronkzitting ge-
pland op 10, 11, 16, 17 en 18 
januari.

Op 20 november is er vanaf 
19.00 uur de mogelijkheid om 
via een paar drukken op de knop 
kaarten te bestellen voor één van 
de avonden. Op basis van het 
‘Visitor Control platform’ heeft 
Weerdenburg Web Works een 
gebruiksvriendelijk programma 

ontwikkeld. Dit betekent dat het 
thuis kan worden geregeld ach-
ter de eigen computer. Gemak 
dient de mens!
Er zal een link beschikbaar zijn 
op de homepage van 
www.rooietesneuzik.nl. Je kunt 
maximaal vier kaarten per per-
soon bestellen voor een avond 
naar keuze. Na het bestellen 

moet direct worden betaald via 
iDEAL. Hierna ontvang je een 
mail om de kaarten uit te printen 
of te downloaden op je telefoon. 
Bij binnenkomst op de pronkzit-
tingavond worden de kaarten 
gescand. Er is geen andere ma-
nier om kaarten te kopen. 

Stichting De Rooie Tesneuzik 
heeft geen mogelijkheid om 
kaarten om te ruilen voor een 
andere datum, dus als dit ge-
wenst is zal het zelf onderling 
geregeld moeten worden, bij-
voorbeeld via Facebook.

Kaartverkoop pronkzit-
ting De Rooie Tesneuzik

Gemak dient de mens

Bergen, kraters
en maanzeeën
goed bekijken

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl/albums
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Primera Heesch heeft met haar ruime
assortiment voor elk wat wils

Naast tijdschriften, cadeaukaar-
ten, wenskaarten, boeken en kan-
toorartikelen kun je bij Primera 
terecht voor rookwaren, cadeau- 
artikelen, kansspelen en telecom- 
artikelen. Daarbij is er een pas-
fotoservice, een PostNL-pakket-
punt en een stomerijservice aan-
wezig. Kortom, een veelzijdige 
winkel waar klanten voor van 
alles terecht kunnen. De pas- 
foto’s worden met een fotoca-
mera gemaakt en zijn voor alle 
officiële documenten geschikt. 

Decembermaand
Angélique Veld, bedrijfsleidster 

van de winkel, vindt het vooral 
belangrijk dat naar alle wensen 
van de klanten geluisterd wordt. 
“We pakken alles mooi in, zodat 
het écht leuk is om een cadeautje 
te krijgen. 
Ook met de december feest-
maand in het vooruitzicht, 
pakken we flink uit. Zo zijn er 
natuurlijk weer de krasloten, de-
cemberkalender en oudejaarslo-
ten.” 

Primera keuzecadeaukaart
Met zo’n 150 verschillende ca-
deaukaarten kan iedereen slagen 
bij Primera. “Maar, we begrijpen 

dat er ook mensen zijn die het 
lastig vinden om voor een ander 
te kiezen en daarvoor hebben we 
de Primera keuzecadeaukaart.” 
Die kaart is voor elk gewenst be-
drag te kopen en kan de ontvan-
ger van de kaart zélf omruilen in 
een cadeaukaart die bij hem of 
haar past. 

Toevoeging in Heesch
Volgens Angélique is de ruime, 
lichte en open winkel echt een 
toevoeging in Heesch én een 
unieke winkel. De winkel heeft 

namelijk naast een reguliere in-
gang, ook een ingang via buur-
winkel HEMA. 
Het enthousiaste team vindt 
klantvriendelijkheid en extra 
service heel belangrijk. “We zijn 
heel trots om met ons team te 
mogen werken en de klanten te 
mogen verwelkomen.” 

Primera spaarpas
Als je vaker bij Primera komt, is 
de Primera spaarpas erg handig. 
De pas is gratis aan te vragen en 
zorgt voor vele kortingen. 

Ook ontvang je op je verjaardag 
een cadeautje en spaar je auto-
matisch voor een gratis 1/5de 
Staatslot.

HEESCH – Van cadeaukaarten tot kantoorartikelen en van pasfoto’s 
tot een stomerijservice; Primera Heesch is van alle markten thuis. In 
februari 2019 opende de winkel haar deuren. Het enthousiaste team 
van vijf medewerkers is pas tevreden als de klant dat is. Naast een 
rijkelijk gevulde winkel, gaat het hen ook om de extra service, zoals 
het feestelijk inpakken van cadeautjes. En dat komt toevallig goed 
uit met de decembermaand in het vooruitzicht! 

V.l.n.r.: Yasmina, Monique, Angélique, Mary, Lindi Tekst: Carlijn van de Ven Foto’s: Marcel van der Steen

Schoonstraat 2A-01, Heesch 
(naast de Hema)
088-007 8393
www.primera.nl

Een aantrekkelijker en gezonder bos via de bodem
MAASHORST - Komende win-
ter vinden er werkzaamheden 
plaats in De Maashorst met als 
doel de natuur (nog) robuuster 
te maken. 

De activiteiten zorgen op den 
duur voor herstel van het na-
tuurlijke watersysteem, een aan-
eengesloten natuurlijk gebied en 
bodemherstel om effecten van 
verzuring te verminderen. Naast 
aanplanten van nieuwe bomen 
en struiken, is een opvallende 
maatregel het verspreiden van 

mineraalrijk gemalen gesteente. 
Dit gebeurt eind november met 
behulp van een helikopter. Het 
gebied zal op bepaalde plekken 
voor een dag voor het publiek 
afgesloten zijn. 

Bij spottersplekken is het werk 
van de helikopter te volgen. De 
opdrachtgevers voor de verschil-
lende maatregelen zijn de vier 
Maashorstgemeenten en Staats-
bosbeheer. Bosgroep Zuid Ne-
derland organiseert en begeleidt 
de maatregelen.

Meer informatie over
de werkzaamheden
Informatie over de locaties en de 
exacte dagen van het versprei-
den van het steenmeel zijn bin-
nenkort bekend. In het gebied 
hangen op de dag zelf informa-
tieborden. Daarnaast informeren 
verkeersregelaars bezoekers op 
de dag dat de helikopter steen-
meel gaat verspreiden. 
Uitgebreidere informatie en het 
laatste nieuws over de maatre-
gelen is te volgen via 
www.allemaalmaashorst.nl.

Inzet helikopter voor effectief en 
met minimale milieubelasting 
verspreiden van steenmeel

“Bij spotters-
plekken is 
het werk 
van de
helikopter 
te volgen
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Cultureel Centrum De Wis heeft een huiskamerfunctie voor Loosbroek
waar verbinden voor alle inwoners van Loosbroek centraal staat.

In het Cultureel Centrum vindt een mix van sociale, culturele, maatschappelijke en 
commerciële activiteiten plaats. Dit moet leiden tot het verder verbinden van de 
inwoners van Loosbroek onderling en bijdragen aan de leefbaarheid in de kern. 

Het multifunctionele centrum beschikt over diverse zalen met diverse faciliteiten en 
mogelijkheden. Het centrum biedt onderdak aan verenigingen, maatschappelijke 

instellingen en organisaties, maar is ook geschikt voor het organiseren van 
workshops, beurzen, lezingen, ko�  etafels, et cetera.

Wil jij het middelpunt zijn in een kleine kern? 
Dan ben jij misschien wel degene die wij zoeken!

Het bestuur van Cultureel Centrum De Wis is op zoek naar een enthousiaste parttime (± 24 uur) beheerder, 
die samen met een team van vrijwilligers het Cultureel Centrum gaat runnen.

VACATURE BEHEERDER 
Cultureel Centrum De Wis

Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 1 december a.s. mailen aan het Bestuur van Cultureel Centrum De Wis
bestuur@de-wis.nl. Voor meer informatie omtrent deze vacature kun je contact op nemen

met Miriam van Dijk, 06-45117625.

De persoon die wij in gedachten hebben, beschikt over een aantal vaardigheden, zoals:
• goed kunnen plannen en organiseren;
• overzicht houden;
• gestructureerd werken;
• computervaardigheden (ervaring met Excel en Word is een pré).

Ben jij:
• klantvriendelijk;
• representatief;
• � exibel;
• zorgvuldig;
• communicatief vaardig;
• creatief;
• ondernemend;
• stressbestendig; en
• heb jij een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een dienstverlenende instelling?

Dan bieden wij jou: 
• een leuke, zelfstandige, afwisselende baan;
• werken in een enthousiast team; en
• een prettige werkomgeving.

Vijf tips voor een goede eerste
indruk sollicitatiegesprek 
Een eerste indruk maak je maar één keer. Zorg dat deze dus positief is. Hierbij vijf 
tips voor een goede eerste indruk tijdens je sollicitatiegesprek:

1. Kom op tijd
Goed uit te voeren. Maar vaak gaat de tijd snel en opeens heb je stress. 
Zeer ongemakkelijk als je zwetend binnenkomt omdat je moest rennen voor de trein.

2. Kleed je passend
Een advocatenkantoor is heel anders dan een startup. Kleed je passend. 
Weet je de dresscode niet? Dan is de regel: kleed je altijd netjes.

3. Een verzorgd uiterlijk
Zou bij punt 2 kunnen horen, maar is net wat anders. Een pak aan en niet 
geschoren? Is nog steeds een minnetje achter je naam.

4. De kracht van de glimlach
Wetenschappelijke studies naar de effecten van de glimlach:
72% zien anderen die vaak lachen als zelfverzekerd en succesvol.
86% van de mensen praten sneller tegen een vreemde wanneer deze lacht.
Mensen die veel lachen promoveren gemiddeld 12% sneller.
De kern is dat een glimlach een positieve werking heeft wanneer deze oprecht is. 
Let op: echt is. Dus probeer het niet teveel te faken of te overdrijven - dit werkt weer 
averechts.

5. Een goede handdruk
De beste manier is je hand recht uitsteken met aangesloten vingers. Niet: een open 
of gesloten hand uitsteken. Het is de kunst je knijpkracht af te stemmen op de 
persoon voor je. Bij een beer van een kerel knijp je steviger en bij een klein (oud) 
vrouwtje wat zachter. Als je te kort knijpt, kan dat een nerveuze en contactschuwe 
indruk maken. Als je te lang vasthoudt, kan dat dominant overkomen. Ook hier 
geldt weer dat de beste knijpduur in balans is met de ander.

bron: sollicitatieinfo.nl

AAN HET WERK
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Bus Whisky gebruikt een eigen bron met 
wijstwater. Wanneer wijstwater aan het 
oppervlak komt gaat het roesten en ont-
staat er ijzeroer. 

Vanaf de 19de eeuw werd ijzeroer indus-
trieel toegepast als ijzeraarde en bij deze 
toepassing ontstond Pruisisch blauw, een 
van de eerste synthetische pigmenten. 
Pruisisch blauw is ook de kleur die ontwik-
kelt bij cyanotypie, een oud fotografisch 
proces waarbij een cyaanblauwe afdruk 
ontstaat.

“Deze historische gegevens maakten het 
tot een mooie experimentele opdracht”, 
vertelt de kunstenaar. “Vooral de linken 
met cyanotypie en de oorsprong van het 

Pruisisch blauw vond ik hele bijzondere 
details om mee aan de slag te gaan.” San-
ne heeft deze oude fotografische techniek 
gebruikt om de Peelrandbreuk te visuali-
seren. 

Daarmee gaat Sanne terug naar de oor-
sprong van haar kunstvorm fotografie en 
terug naar haar eigen roots op het buurt-
schap Bus, waar ze is opgegroeid. Haar 
handgemaakte cyanotypie is de basis ge-
worden voor het etiket van Bus Whisky. 

Deze nieuwe Nederlandse whisky wordt 
15 november gelanceerd op het Interna-
tional Whisky Festival in Den Haag. Meer 
informatie over Bus Whisky Distillers BV 
vind je op www.buswhisky.com.

Kunstenaar Sanne van den Elzen
maakt etiket voor Bus Whisky
AMSTERDAM/NISTELRODE - Kunstenaar Sanne van den Elzen uit Amsterdam heeft 
het etiket ontworpen voor Bus Whisky. Sanne maakte daarvoor een cyaandruk van de 
aardlagen van de Peelrandbreuk.

Sanne aan het werk

Onze kinderen zijn steeds minder buiten, 
zitten dagenlang te gamen en kijken elke 
dag uren dichtbij op schermpjes. Bijziend-
heid, dus veraf slecht zien, is een groeiend 
probleem onder kinderen. Op dit moment 
is al een kwart van de 13-jarigen in Ne-
derland bijziend. En een bril is niet de op-
lossing: die helpt niet op de lange termijn. 
Maar hun ogen hebben ze nog wél hun 
hele leven nodig. Toch? 
Zorg ook voor de ogen van je kind. Tijd 
voor actie. Te beginnen met een bezoek 
aan www.ikkijkverder.nl, daarna een oog-
check bij Hoogstede Optiek: gecertifi-
ceerd Myopia Control Expert.

Openingstijden
’s Maandags gesloten. Dinsdag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 
van 13.30 tot 18.00 uur. Vrijdagavond tot 
20.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur.

Aan alle ouders van Nederland
Hoogstede Optiek levert zorg aan de ogen van uw kinderen

NISTELRODE - Wat doen we het toch goed hè, voor onze kinderen? We geven ze lief-
de, gezond eten en aandacht. We zorgen voor ze: wekelijks naar sport- of muziekles 
en twee keer per jaar naar de tandarts. Maar… hoe zorgen we, in een tijd van steeds 
meer kijken op schermpjes, voor hun ogen?

Tramstraat 23 Nistelrode
0412-614052
info@kijkmij.info - www.kijkmij.info

Ga voor een oogcheck naar Hoogstede Optiek

TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 | 5384 VX Heesch | 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur
Zondag 12.00-17.00 uur

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 november en zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

RESERVEER DE DATUM:

3 dagen sf� rproeven v� r jong en oud 
15, 16 en 17 november
Diverse demonstraties:
• o.a. krans maken
• Sfeerstuk maken 
• Bloembollen mand/schaal maken
• Informatie over (najaars) bemesting enz.

• Ponyrijden voor de kinderen zaterdag 16 november
• Vogeltraktatie maken door de jeugd 
• Optreden van de Sluiszangers op
 zondag 17 november
• Gratis ko�  e/thee met iets
 lekkers
• Hele weekend 20% korting op
 alle sfeer- en kerstartikelen.

vanaf
€ 0,70

Beukenhaag
Voor een lage of hoge afscheiding, 
lang bladhoudend  per stuk

Berberis
Rood bladig, vormt een 
ondoordringbare haag per stuk

Liguster
Half groenblijvend, vormt een dichte 
haag per stuk

Eigen fruit, rechtstreeks uit uw tuin per stuk
Struik, halfstam en hoogstam 
Appel, peer, pruim , kers, perzik
enzovoort                                    Per stuk

Dakbomen 
voor een natuurlijke 
parasol onder andere:
Dakeik met en prachtige 
herfstverkleuring.
Dakmoerbei met en 
zonder vruchten.

Leibomen geschikt voor 
privacy onder andere:
Leilinde de meest bekende 
leiboom.
Leieik geeft een dicht 
scherm en een prachtige 
herfstverkleuring

HAGEN

vanaf
€ 1,25

vanaf
€ 0,60

vanaf
€ 11,95

FRUITBOMEN
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THEATERVOORSTELLING: 
JOCHEM NOOYEN
AANVANG: 20.15 UUR
Brein-jongleur en acteur Jochem Nooyen 
leest schijnbaar moeiteloos je gedachten 
en achterhaalt zo wat je dacht te kunnen 
verbergen. Maar kan Jochem zijn eigen 
geheimen bewaren? Is privacy misschien een 

illusie?  “Als je graag wilt dat iets geheim blijft, dan kun je beter 
geen gebruik maken van internet”, zei voormalig Google-CEO 
Eric Schmidt. Alles wat je online doet is te achterhalen. Maar je 
gedachten zijn veilig. Toch? In ‘Privacy’ zoekt Jochem met veel 
humor en magie uit of dit klopt... Kaarten voor deze voorstelling 
kosten € 16,-.

PUBQUIZ
AANVANG: 20.00 UUR
Strijdtoneel is het café. Een quiz met wis-
selende categorieën, met open- en meer-
keuzevragen, een finaleronde en uiteindelijk 
een winnaar. Teams bestaan uit maximaal vijf 
personen en meedoen blijft belangrijker dan 
winnen. Aanmelden kan via: info@de-pas.nl 
en is gratis.

NICKY’S PRIDE
AANVANG: 21.30 UUR
Op zaterdag 16 november 2019 staat Nicky’s 
Pride in het Theatercafé van De Pas. Nicky’s 
Pride is al jaren DE feestband van Oss en 
omstreken. De ene na de andere hit knalt op 
hoog niveau de zaal in. 
Het begint om 21.30 uur en de entree is gra-

tis. Vanaf 20.30 uur is het café geopend. 

FILMHUIS DE PAS:
ROCKETMAN
AANVANG: 19.00 UUR
‘Rocketman’ vertelt het waargebeurde verhaal 
van Elton John. Elton besluit als jonge jongen 
naar het beroemde conservatorium Royal 
Academy of Music te gaan, waarna hij vervol-
gens een muzikale samenwerking met Bernie 
Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien 

tot een wereldberoemde superster. 
Kaarten voor deze film kosten € 6,-.

FILM: TEENBEAT
AANVANG: 19.30 UUR
De film vertelt het verhaal van Hans. Hij is 
voorbestemd om de plantenkwekerij van zijn 
vader over te nemen. Maar als zanger van 
beatband The Supertones gaat hij zich meer 
vrijheid verschaffen, waarbij het bedrijf van 
thuis steeds verder uit beeld raakt. Als dan 

ook nog een meisje zijn weg kruist waar ze thuis niet zo gek 
op zijn, neemt het verhaal een heel andere wending dan zijn 
ouders hadden gehoopt. Kaarten voor deze film kosten € 6,-.

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

DO. 14
NOVEMBER

ACTIVITEITENAGENDA

VRIJ. 15
NOVEMBER

ZA. 16
NOVEMBER

ZO.  24
NOVEMBER

Kaarten voor de theatervoorstellingen en films zijn te 
koop via www.de-pas.nl en onze theaterkassa. 

DO. 28
NOVEMBER

‘Jullie gaan zelf de hoofdrol 
spelen in het avontuur...’

Open het boek, stap in de fan-
tasie en beleef het leesavontuur 
waarin iedereen zelf de hoofd-
rolspeler is. “Maak je klaar voor 
een noodlanding met onze ra-
ket! Iemand ruimtestof-intole-
rant? Trek jouw ruimtepak maar 
voor de zekerheid aan. Hoe ziet 
dat van jou eruit? Het mijne is 
gemaakt van blikjes…”

Lieve Lieven is een interactief 
avontuur over vriendschap van 
A tot Z. Via speciale Silent Disco 
koptelefoons beleven en spelen 
kinderen samen een verhaal over 
vriendschap en een reis door de 
taal. Opgeslokt in een avontuur 
waar zij zelf aan meedoen. Niet 
alleen de kinderen, maar ook 
hun ouders vonden het erg leuk 
om de hoofdrol te spelen.
Daan maakt al jaren voorstellin-

gen op theaterfestival de Parade 
en is specialist in het maken van 
Silent Disco voorstellingen waar-

in hij muziek, interactief theater 
en vertelkunst samenbrengt. Een 
aanrader!

NISTELRODE - Wat als een boek echt tot leven komt? “Zet je onzichtbare Fantasy Reality helm op en 
doe het riempje vast.” Daan Draait brengt je met zijn voorstelling ‘Lieve Lieven’ naar werelden die je 
niet voor mogelijk had gehouden. Een feestelijke mee-doe-voorstelling voor kinderen en hun ouders in 
CC Nesterlé, afgelopen zondag.

Kinderen en ouders doen mee Tekst: Noortje Peek Foto: Ad Ploegmakers

Kom kennismaken
tijdens de Informatieavonden 
van het Elde College 

Voor de leerlingen van groep 7 
en 8 zijn er speciale lessen waar-
bij op een leuke manier kennis 
wordt gemaakt met de school 
en het voorgezet onderwijs. De 
avonden worden twee keer ge-
organiseerd en zijn identiek. Dat 
betekent dat één bezoek vol-
staat. De avond start om 18.30 
uur en eindigt om 20.15 uur en 
vindt plaats op het Elde College 
in Schijndel. Aanmelden voor de 
avond gaat via www.eldecolle-
ge.nl/infoavond. 

Voor de leerlingen uit groep 8 
die de smaak te pakken hebben, 
heeft het Elde College ook Mi-
nilessen op de agenda staan. In 
Schijndel op woensdagmiddag 
11 december en op 5 februari. 
In Sint-Michielsgestel op woens-
dagmiddag 12 en 19 februari. 
Tijdens een speciaal middagpro-
gramma wonen kinderen lessen 
bij. 

Leerlingen die mogelijkerwijs 
tweetalig vwo willen gaan doen, 

zijn welkom tijdens Cool Cam-
pus in Schijndel, ook op 11 de-
cember en op 5 februari. Aan de 
hand van uitdagende workshops 
die een link hebben met de An-
gelsaksische cultuur, maken de 
groep 8 leerlingen kennis met 
het tweetalig vwo. 

Uiteraard staan de open dagen 
ook op de planning. Deze vin-
den plaats op vrijdag 24 en zon-
dag 26 januari in Schijndel en op 
2 februari in Sint-Michielsgestel. 

SCHIJNDEL - Op donderdagavond 21 november en dinsdagavond 26 november zijn leerlingen van 
groep 7 en 8 en hun ouders welkom op de informatieavonden van het Elde College in Schijndel. Ouders 
krijgen voorlichting over het voortgezet onderwijs en de verschillende brugklastypen. 
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Het Dorp 58, 

5384 MC  Heesch

T: 0412 - 202849

info@hanegraafkeukens.nl

www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten

9583,-

heel subtiel...
smal 20 mm kader

werkblad met stijlvol
marmerdecor

zwarte metalen steunen
voor panelen

inclusief inbouwapparatuur

NEW!

Trend: MARMER
Bijzonder front uit het programma

Karo. Een kunststof front met smal

20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

kleuren. Een stoer element in deze

keuken is de wandplank met zwarte

metalen steunen. De praktische

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte kleur Terragrey. Een echte

eyecatcher is de marmerlook wand

achter de kraan, die weer helemaal

past bij het werkblad. Het marmer en

het mooie front geven deze keuken

een luxe uitstraling.

Het zijn vaak de kleine details
die het grote verschil maken!

STOER: MAT ZWART
Extreem mat zwart front met een reflectie-

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem robuust, sterk met hoge 

belastbaarheid en krasbestendig. Voorzien

van anti-fingerprint-technologie en is een-

voudig te reinigen. 

7815,-
inclusief inbouwapparatuur

Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:
Maandag: op afspraak. 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30-17.00 uur. 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.

Uw droom is onze ambitie

Perfectie 
tot in detail

HEERKENS VERS
Want wat je vers haalt is lekker

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

GROEI
In die twintig jaar is de zaak 
enorm gegroeid. Niet alleen in 
bedrijfsoppervlakte - er kwa-
men maar liefst twee enorme 
bedrijfsruimtes bij - maar ook in 

personeel en logistiek. Inmid-
dels beschikt het bedrijf over 
een grote verwerkingskeuken, 
gekoelde opslag en een effici-
ent distributiesysteem. Met een 
professioneel team van zo’n 90 

medewerkers en een wagenpark 
van dertien vrachtwagens voor-
ziet Heerkens een groot aantal 
horecazaken dagelijks van verse 
groenten en fruit. Landelijk wordt 
het vervoer verzorgd via derden. 

Dus waar je ook eet in Neder-
land: grote kans dat de groenten 
en fruit op je bord afkomstig zijn 
van Heerkens. 

KWALITEIT
Die horecaklant bestelt elke dag 
zijn gewenste verse producten. 
Heerkens zorgt ervoor dat alle 
producten voorradig zijn. Altijd 
vers. Elke dag komen honder-
den kilo’s groenten en fruit vers 
binnen, en worden meteen de 
volgende ochtend in alle vroeg-
te verwerkt. Ongeveer de helft 
wordt gewassen en gesneden; 
de andere helft gaat onbewerkt 
de deur uit. Heerkens gaat voor 
kwaliteit, die moet gewoon heel 
goed zijn. Wie voor Heerkens 
kiest, kiest voor vers én voor 
goed. Dat ze goed bezig zijn be-
wijst ook wel de erkenning die zij 
kregen met de titel Ondernemer 
van het jaar in Bernheze in 2014. 

NIEUWE HUISSTIJL
Bij hun missie van vers en goed, 
hoort ook een eigentijds, helder 
en strak logo. De huisstijl heeft 
onlangs dan ook een opfrisbeurt 

ondergaan, met een logo in frisse 
kleuren en met de naam Heer-
kens Vers als prominent uitgangs-
punt. Want vers is wat het bedrijf 
vooral wil uitstralen. En dus is de 
naam Heerkens Vers niet langer 
een naam van de mensen erach-
ter, maar draagt die vooral een 
merk uit. Een ijzersterk merk, 
waarbij hun motto ‘Wat je vers 
haalt is lekker’ honderd procent 
gewaarborgd wordt. 

NISTELRODE - Al sinds 1965, toen Harry Heerkens als venter van groente en fruit in Nistelrode begon, 
is Heerkens groente en fruit een begrip in de regio. Twintig jaar geleden startte zoon Gert-Jan met 
echtgenote Mariëlle hun groothandel in groente en fruit voor de horeca. Aanvankelijk voor restaurants 
waar vader Harry ook al aan leverde, maar al snel groeide het bedrijf uit tot een leverancier van verse 
groenten en fruit voor horecazaken in de wijde omtrek en dieper landinwaarts. 

Waardsestraat 15, Nistelrode
0412-611383
info@heerkensvers.nl
www.heerkensvers.nl

Voor de grootste groep verzekerden wordt 
de vergoeding voor hoortoestellen op 1 
januari 2020 verlaagd. De vergoeding van 
75 procent geldt voor een basisoplossing. 
Concreet betekent dit dat er een beperkt 
aantal hoortoestellen via de zorgverzeke-
raar verkrijgbaar is. Veel zorgverzekeraars 
gaan op basis van kosten een contract aan 
met slechts enkele aanbieders; kwaliteit, 
vorm en kleur van het toestel zijn min-
der relevant. De nieuwste en modernste 
hooroplossingen zijn niet verkrijgbaar met 
een vergoeding van de zorgverzekeraar. 

Het zijn juist de nieuwe, geavanceerde en 
volautomatische technieken in hoortoe-
stellen die ervoor zorgen dat een slecht-
horende beter functioneert in alle voorko-
mende situaties. “Wij gaan altijd voor de 
meest passende oplossing; eentje die per-
fect aansluit bij de wensen en behoeften 

van onze klanten. Dat kan inderdaad een 
toestel zijn waarop je minder vergoeding 
krijgt, maar maatwerk is ons veel meer 
waard. En de klant ook”, zegt Van Schijn-
del Hoortechniek. 

U bent van harte welkom voor een gratis 
gehooronderzoek, informatie over hoor-
oplossingen en de allernieuwste ontwik-
kelingen op hoorgebied. Er is iedere dag 
een gediplomeerd audicien aanwezig. 
Door onze kennis en jarenlange ervaring 
is een bezoek aan KNO-arts en audiolo-
gisch centrum in de meeste situaties niet 
meer nodig. Op deze manier besparen we 
nog wat extra op de zorgkosten en kun-
nen we u sneller helpen.

Maak dit jaar nog gebruik van uw vergoe-
ding en maak direct een afspraak bij Van 
Schijndel Hoortechniek.

Zorgverzekeraar verlaagt
vergoeding hoortoestellen
in 2020
HEESCH – Vanaf 2020 gaat er wederom een bezuinigingsmaatregel in op de vergoe-
ding voor hoortoestellen. Advies van Van Schijndel Hoortechniek: “Wanneer u dit jaar 
nog langskomt, kunt u van de huidige, gunstige vergoedingsregeling gebruikmaken.”

‘t Dorp 29 - 5384 MB Heesch - 0412-475959
www.vanschijndelhoortechniek.nl - heesch@vanschijndelhoortechniek.nl

Mariëlle en Gert-Jan Heerkens
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Sinterklaas

Om 13.00 uur wordt Sinterklaas 
bij ‘t Oude Raadhuis welkom ge-
heten. Rond de klok van 13.45 
uur vertrekken Sinterklaas en alle 
Pieten naar CC De Pas. 
Daar gaat het programma ver-
der en de Sint zal bovendien 
de uitslag van de kleurwedstrijd 
bekend maken en alle kinderen 
kunnen in de ‘liefdeshoek’ hun 
stickervel inleveren voor een 
klein presentje.

Rond de klok van 15.00 uur ein-
digt het officiële programma. 
Sinterklaas blijft nog wel even in 
de zaal om te dansen en uiter-
aard gaat hij met alle kinderen 
op de foto. 
De oudere gasten mogen bij hun 
kinderen in de zaal blijven of aan 

de bar van het café gezellig na-
kletsen.

Glutenvrije Piet
Ook dit jaar loopt er tijdens de 
intocht een Glutenvrije Piet 
mee. De Glutenvrije Piet is een 
initiatief van de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging en voor-
ziet kinderen met een gluten-
intolerantie van glutenvrije pe-
pernoten. De Glutenvrije Piet 
is te herkennen aan een wit 
bakschort met het logo van de 
Glutenvrije Piet erop. Kinderen 
met een glutenintolerantie kun-
nen op www.intochtheesch.nl
of www.glutenvrij.nl een teke-
ning downloaden om een vlag 
te maken zodat Glutenvrije Piet 
ze kan herkennen.

sinterklaasintocht
Heesch 
HEESCH - Een dag na de landelijke intocht in Apeldoorn zal Sinter-
klaas op zondag 17 november zijn traditionele bezoekje brengen 
aan Heesch. Net als voorgaande jaren begint de feestelijke intocht 
rond de klok van 12.30 uur bij Huize Heelwijk. Alle kinderen zijn 
van harte welkom om samen met Sinterklaas en de Pieten naar
‘t Oude Raadhuis te lopen. Sinterklaas zal via de Mozartlaan, Hoog-
straat en Grenadiersstraat richting ’t Dorp gaan.

Sinterklaas naar Nistelrode 

De route is als volgt: Tramplein, 
Kromstraat, Over den Dries, 
Hoef, Laar oversteken, Den Hof, 
Heuvelstraat, Kerkhoflaan, Park-
straat en CC Nesterlé is het eind-
punt van de route. 
Trappedoelie heeft dit jaar de 
glutenvrije pepernoten bij zich 
en na afloop van de intocht zal 
in CC Nesterlé de Sint door de 
wethouder ontvangen worden 
en vervolgens willen de Sint en 
zijn Pieten er een gezellige mid-
dag van maken, samen met alle 
kinderen en hun ouders. Sin-
terklaas vraagt de kinderen een 
(oude) schoen mee te nemen 
naar CC Nesterlé.
Ook dit jaar zal de Sint weer zijn 
intrek nemen in zijn slaapwagen 
op het Raadhuisplein. Wanneer 
hij in de nacht op pad is geweest, 
kan hij hier lekker even uitrusten. 
De Sint ontvangt graag post en 
dat kan in de brievenbus die aan 
de wagen hangt. Als je je naam 
en mailadres op de mooie teke-
ning zet, dan belooft Sinterklaas 
om er op te reageren. 

Ook kun je Sinterklaas een mail 
sturen met al je vragen en of op-
merkingen; 
sinterklaas-nistelrode@outlook.com. 

NISTELRODE - De Sint heeft laten weten dat hij zijn intocht in Nistelrode zal maken op zaterdag 16 
november. We verwachten de Sint en zijn Pieten om 14.30 uur bij ‘t Tramplein waar de intocht van start 
zal gaan. De Sint en zijn Pieten zouden het leuk vinden als de route versierd is en er weer veel kinderen 
langs de weg staan. 

Nog even een bericht van de Hoofdpiet: 

Altijd willen weten wat de Pieten voor ontbijt eten?
Gebruik voor de kleurplaat de mooiste kleuren, 
want dan gaat het op 24 november gebeuren. 

30 kinderen mogen bij het ontbijt met één ouder aanwezig zijn. 
Er liggen dan boterhammen klaar voor groot en klein.  

Lever de kleurplaat in bij de postpiet die je tijdens de intocht ziet,
of breng de ingekleurde kleurplaat mee naar het huis van de Sint. 
Graag voor 18 november zodat hij hem op tijd vindt. 

Dan gaat hij de 30 allermooiste kleurplaten uitzoeken. 
En wie er gewonnen heeft doet hij 21 november uit de doeken. 

Dus de 21ste laat hij het jullie weten,
Wie er op het pietenontbijt mee mogen eten. 

Het pietenontbijt wordt mogelijk gemaakt door Eetcafé ’t Pumpke.

Sinterklaas en zijn Pieten heb-
ben dit jaar een nieuwe route 
en vertrekken deze zondag om 
14.00 uur vanaf het kerkplein 
in Dinther. Vanaf daar vervolgt 
de Sint zijn route langs de To-
renstraat, Julianastraat, Donke-
ren Dijk, Zijlstraat (rechtdoor), 
Abdijstraat en de Hoofdstraat 
richting het kerkplein in Hees-
wijk. Hier wordt de Sint feestelijk 
ontvangen door de kinderen van 
Heeswijk-Dinther. 

We gaan er ook dit jaar van-
uit dat er veel kinderen langs 
de route staan om de Sint een 
warm welkom te heten! Na de 
ontvangst op het kerkplein zijn 
alle kinderen welkom in het Wil-
librordcentrum naast de Hees-
wijkse kerk. Binnen is er voor ie-
dereen de mogelijkheid om met 

de Sint en zijn Pieten op de foto 
te gaan. Daarnaast zullen de Pie-
ten samen met de kinderen een 
mooi feestje bouwen. 

Wij hopen jullie zondag 17 no-
vember allemaal te mogen be-
groeten! 
De intocht van Sinterklaas wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Jumbo, Ondernemersbelang 
HD en het Oranjecomité Hees-
wijk-Dinther. Voor eventuele 
wijzigingen in het programma 
kun je www.oranjecomite-hees-
wijkdinther.nl of de Facebook-
pagina van het Oranjecomité 
raadplegen. 

Wanneer noodzakelijk, beroept 
de organisatie zich op het recht 
om van de geplande route af te 
wijken.

Sinterklaasintocht 
Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Hij komt, hij komt! Het is bijna zover; Sinter-
klaas komt weer naar Nederland. Natuurlijk brengt de Goedheilig-
man dit jaar weer een bezoek aan Heeswijk-Dinther, samen met zijn 
Pieten. Dit bezoek vindt plaats op zondag 17 november. 

Sint en Piet en de gemene piraat in Loosbroek
Het Oranjecomité organiseert zaterdag 23 november in CC De Wis een interactieve voorstelling voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. 

De ontmoetingen met de kinderen, het lezen uit het grote boek en op de foto gaan met de Sint staan 
centraal tijdens het bezoek en zorgen voor een mooie wisselwerking met de kinderen die tijdens de 
voorstelling echt mee kunnen doen op het toneel. De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. Gratis entree voor iedereen. 

Sint logeert op Kasteel Heeswijk

Kom in de feeststemming met de 
mooiste Sinterklaasliedjes van DJ 

Pïësto en show je beste moves! 
Laat je mooiste foto maken en 

als ware surprise: ontvang een 
blijvende herinnering als ‘BFF’ 
van Sint en Piet! Maar voordat 
je dit in ontvangst kunt nemen 
hebben die klunzige Pieten heel 
veel helpende handjes nodig. 
Met jullie hulp komt alles vast 
goed.

Ben je erbij? 
Ga naar www.kasteelheeswijk.com
voor de voorverkoop. Tarief in 
de voorverkoop: € 7,- voor alle 
bezoekers vanaf 2 jaar. 

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 23 en zondag 24 november logeert Sint weer op het kasteel. En hoe! 
Het belooft een hele beleving te worden! Graaf Almericus verwelkomt alle kinderen op de brug. Zijn je 
handen schoon en je schoenen goed gepoetst voor je Meet & Greet met Sint?
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Sinterklaas slaapt in de bedstee
Knus, gezellig en kleinschalig 

Overal liggen ingepakte cadeau-
tjes. Jij mag Sinterklaas wakker 
zingen en helpen met aankleden. 
Zijn mantel, zijn ring, de staf en 
de mijter. Als de Sint zijn ont-
bijtje op heeft en zijn ochtend-
gymnastiek heeft gedaan, ga je 
naar een ander gebouw om een 
‘Pietendiploma’ te halen. Als je 
alle spelletjes gedaan hebt, krijg 
je dat mooie diploma. Je krijgt 
ook een snoepzak en ranja, de 
volwassenen krijgen koffie/thee 
met speculaas.

De museumbakkers bakken on-
dertussen in de bakoven van de 
boerderij heerlijk speciaal peper-
notenbrood. Die broden zijn te 
koop, net als de heerlijke boer-
derij pannenkoeken.

Sint heeft ook nog een tip voor 
de opa’s en oma’s: “Dit feest-
je is uitstekend te combineren 
met het ‘uithalen van de klomp’ 
bij jullie! Kom eerst naar mij en 
neem de kleinkinderen daarna 

gezellig mee; ik ben nu toch in 
de buurt...”
De entree is gratis voor kinderen 
tot 2 jaar. Vanaf 2 jaar kost het 
voor iedereen (ook de begelei-
ders) € 4,-.

Omdat we het kleinschalig wil-
len houden is reserveren vooraf 
via info@museumboerderij.nl 
verplicht. Wees er snel bij, want 

vol = echt vol!
De wektijden zijn om 10.00 uur, 
10.25 uur, 10.50 uur, 11.15 uur, 
11.40 uur, 12.05 uur, 12.50 uur, 
13.15 uur en 13.40 uur.

Hoe je je kunt inschrijven lees je 
op de speciale Sinterklaaspagina 
van www.museumboerderij.nl. 
Tot ziens en alvast een high five 
van alle Pieten.

HEESWIJK-DINTHER - Je bent zondag 1 december van harte welkom in de Meierijsche Museumboer-
derij aan de Meerstraat 28. Daar slapen Sinterklaas, de Pieten en Amerigo. Amerigo, die op stal staat, 
mag geknuffeld en verwend worden met wortels. Sinterklaas ligt te snurken in de bedstee en de Pieten 
slapen bij het brandende vuur in den herd.

Sinterklaasintocht Vorstenbosch 
VORSTENBOSCH - Als Sinter-
klaas in het land is, brengt hij 
ook altijd een bezoekje aan Vor-
stenbosch. Dit jaar komt hij op 
zondag 17 november om 12.30 
uur aan bij het Gilde Bergske. 
Samen met alle kinderen, vaders 
en moeders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden lopen 
we in optocht achter de Fanfa-
re, het Gilde en de pony’s van 
Ruitersport Vereniging Vorsten-
bosch aan naar MFA De Stuik.

Daar is er een gezellig samenzijn 
met Sinterklaas en zijn Pieten. 
Aan de kleurwedstrijd doen altijd 
veel kinderen mee en de prijs-
winnaars worden deze middag 
bekendgemaakt. Het zou leuk 
zijn als de kinderen een feestelij-
ke muts willen maken met hun 
naam erop. 

Bij slecht weer graag de web-
site van Stichting Jeugdbelangen 
Vorstenbosch in de gaten hou-
den!

Leuk als kinderen een 
feestelijke muts maken 
met hun naam erop

BERNHEZE - Kom je ook iets 
moois maken voor Sinterklaas in 
de bibliotheek? Het is eindelijk 
weer zover: Sinterklaas komt!

Daarom maken ze er op woens-
dagmiddag 20 november in de 
bibliotheek een gezellige Sinter-
klaasmiddag van. Alle kinderen 

mogen die middag komen knut-
selen en kleuren. Natuurlijk lezen 
ze ook voor uit een mooi Sinter-
klaasboek.
Kom je ook? Je bent van harte 
welkom tussen 14.30 en 16.00 
uur in één van de bibliotheken 
in Heesch, Heeswijk-Dinther of 
Nistelrode.

Een gezellige
Sinterklaasmiddag in 
jouw bibliotheek

Na afloop van Hullie Pieten-
show, die ongeveer 45 minuten 
duurt, mogen de aanwezige 
kinderen mee het Hullie Pieten-
huys in om samen met Hullie 
Pieten te chillen, dansen, pakjes 
in schoorsteen te gooien, enzo-
voort. Kortom; genoeg spanning 
en sensatie voor iedereen. 

Hullie Tejater wordt weer voor-
zien van een tribune en wordt 
uiteraard sfeervol aangekleed. Er 
zijn geen extra kosten verbon-
den aan Hullie Pietenshows.

Kom jij tijdens de Sinterklaasperi-
ode als Pietje verkleed? Dan ligt 
er een lekkere versnapering voor 
je klaar!

Data en tijden Hullie
Pietenshow:
Zondag 17 november
om 11.30 en 14.30 uur.
Zondag 24 november
om 12.00 en 15.00 uur.
Zondag 1 december
om 11.30 en 14.30 uur.

www.hullie.nl

Interactieve show: Hullie 
Piet is de sleutel kwijt!

UDEN - De komende drie zondagen staan bij Hullie weer bol van 
Hullie Pietenshows en alles wat eromheen draait. Hullie Pieten-
show van dit jaar heet ‘Hullie Piet is de sleutel kwijt!’ Tijdens deze 
interactieve show raken Hullie Pieten de sleutel van Hullie Pieten-
huys kwijt. Hoe kunnen ze dit oplossen? Kom het allemaal bekijken 
en beleven!

SINTERKLAAS
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• Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
 (11.800 stuks)

A5 nu voor € 499,- (exclusief btw)
Normaal € 685,-.

A4 nu voor € 599,- (exclusief btw)
Normaal € 785,-.

Geldig voor verspreiding in oktober 
en november 2019

Let wel, minimale reservering zeven dagen 
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

FLYERACTIE

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

(exclusief btw)

• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant

(exclusief btw)(exclusief btw)

Geldig voor verspreiding
in november 2019

Laatsteweek!

‘Samen met Sieb en Ruben 
aan de macht gaat het
Weversrijk op volle kracht’

Jeugdprins Sieb is 11 jaar oud, hij 
woont op de Oude Torenweg en 
zit in groep 8 van basisschool De 
Beekgraaf. Hij heeft twee zus-
sen, Noor en Sam. Zijn moeder 
is Astrid Smits en zij komt uit het 
Weversrijk. Zijn vader is Patrick 
van der Doelen, hij komt uit Sne-
velbokkenland. 

Sieb voetbalt Bij Prinses Irene in 
de JO-13-1, houdt van spelen 
op het middenveld en PSV is zijn 
favoriete club. Zijn favoriete spe-
ler is Ihattaren. Samen met zijn 

Adjudant Ruben en alle Wevers 
en Weverinnekes willen ze er dit 
jaar een mooi ‘fiske’ van maken. 
Sieb heeft er ‘kei veul’ zin in.

Jeugdadjudant Ruben Schoen-
makers is 12 jaar oud en zit 
ook op De Beekgraaf. Daar zit 
hij samen met Sieb in groep 8. 
Hij houdt van motorcross en 
voetbal, hij is keeper en speelt 
bij Prinses Irene JO-12-1. Ru-
ben heeft een zus Quin en een 
broer Tristan en zijn ouders he-
ten Dorinne Swinkels en Alex-

ander Schoenmakers. Ook heeft 
hij twee lieve oma’s, dit zijn oma 
Annie en oma Nelie. Muziek 
vindt hij ‘kei skon’ vooral hard-
core en carnavalsmuziek. 
Hij luistert vooral naar RadioNL 
tijdens het werk in de varkens-
stallen van zijn ouders. Samen 
met Jeugdprins Sieb en de We-
vers en Weverinnekes gaan ze er 
een topcarnaval van maken.

Hun leus dit jaar is: ‘Samen met 
Sieb en Ruben aan de macht gaat 
het Weversrijk op volle kracht.’

WEVERSRIJK - In jongerencentrum BOBz is afgelopen vrijdag het nieuwe jeugdpaar van Carnavalsstich-
ting de Wevers onthuld. Er werd een kwis ‘Ren je rot’ gespeeld en bij de vijftiende vraag was het erg 
spannend, want óf elf kinderen hadden de vraag goed of maar één kind. En dat was Sieb van der Doelen. 
En nu wil het ‘toeval’ dat hij de nieuwe Jeugdprins van het Weversrijk is. Sieb vertelde meteen wie zijn 
Adjudant zou zijn en dit is Ruben Schoenmakers. Maar wie zijn Sieb en Ruben?

Jeugdprins Sieb en Adjudant Ruben

Het nieuwe 11-11 bal comité, bestaan-
de uit Ivo Kanters, Teun Sigmans, Mendy 
Bosch en Kevin Buermans, was er na zo’n 
uurtje of wat al uit: Bossche Carnaval! Dat 
moest het worden. “Veel jeugd trekt met 
11-11 of carnaval naar Den Bosch en nu 
halen wij die Bossche gezelligheid gewoon 
hierheen!”, vertellen ze enthousiast. Gui-
do, voorzitter van de Kreuge, vult aan: 
“We waren op zoek naar nieuwe, frisse 
ideeën en hoewel we onszelf ook nog 
verrekes jong vinden, leek het ons tóch 
een goed idee om wat jongere mensen 
te vragen om mee te denken. Leuk om te 
zien dat dit direct tot vernieuwende idee-
en leidt.” 

Biercantus
Onderdeel van het 11-11 bal is dit jaar 
de Biercantus, een uit het studentenleven 
overgewaaide trend. Zoals de naam al 
doet vermoeden speelt bier een belang-
rijke rol. “Of Hugo voor de liefhebbers”, 
zegt Ivo lachend. Minstens zo belangrijk 
zijn de liedjes, die door alle deelnemers 
luidkeels meegezongen moeten worden 
én natuurlijk de opdrachten die je krijgt als 
je verzuimt. “Het aantal plaatsen voor de 
Biercantus is beperkt,” geeft Ivo aan, “en 
we zitten al voor meer dan 85 procent vol, 
dus stuur snel een mailtje als je mee wilt 
doen naar: info@dekreuge.nl.”

Bossche gezelligheid
Behalve de Biercantus is er nog veel meer 
te beleven op 15 november. “De Biercan-
tus duurt ongeveer een uurtje”, legt Ivo 
uit, “en is ook voor degenen die niet zelf 
deelnemen supergezellig.” Guido vult aan: 
“We ontvangen onze gasten vanaf 20.11 
uur met een borreltje en gadget en tijdens 
de hele avond vliegen de meest herken-
bare nummers je om de oren, worden de 
lekkerste meezingers ingezet door de 
DJ-Crew en staan de woorden ‘Feest’ en 
‘Bossche gezelligheid’ centraal!”

Praktische informatie
Vrijdag 15 november 20.11 uur.
Café-Zaal Kerkzicht
11-11 bal 2019: Dè’s écht Bosch!
Voorverkoop: € 10,-, aan de deur: € 12,50.
Tickets: Dagwinkel Schouten in Loosbroek,
Paperpoint in Heeswijk-Dinther en Café 
Kerkzicht.

Dè’s écht Bosch
Bossche Carnaval in Loosbroek tijdens het 11-11 bal

ZANDKRUIERS - Dat gaat naar Den Bosch toe… of nee, eigenlijk net andersom. Stichting 
De Kreuge haalt Den Bosch juist naar Loosbroek tijdens het 11-11 bal, met het thema 
‘Dè’s écht Bosch’. DJ Crew On Tour zal café-zaal Kerkzicht omtoveren tot een party-wal-
halla en zorgt ook voor de bevlogen presentatie van het Biercantus-uurtje! Wat de gasten 
verder mogen verwachten op 15 november? Vooral ‘heul veul Bossche gezelligheid’. 

Jim van Uden (11) is Jeugdprins 
Porcellus XLIII. Hij is de zoon van 
Peter (Porcus XLV) en Joyce van 
Uden en hij is de broer van Lieke. 
Jim zit op basisschool Emmaus in 
groep 8, bij meester Maarten. 
Hij beoefent basketbal en wil 
graag een handtekening hebben 
van LeBron James. Later wil Jim 
graag architect worden en als hij 
een miljoen wint koopt hij graag 
een Porsche. Voor hem wordt dit 
de coolste carnaval ooit, omdat 
hij precies weet hoe je carnaval 
viert.

Naast Jim staat dit jaar zijn Ad-
judant, Tjerk Wijnen (11). Tjerk 
is de zoon van Ton en Gea Wij-
nen en hij is de broer van Douwe 
en Ids. Tjerk zit ook op basis-
school Emmaus, ook in groep 8 
bij meester Maarten. Zijn sport is 
ponyrijden en dan vooral sprin-

gen, daarnaast is zijn hobby gi-
taar spelen. Tjerk wil graag die-
renarts worden. In Heesch wil hij 
graag een ding veranderen en 
dat is dat carnaval een dag lan-
ger mag duren.

De hoogheden hebben zeer veel 
zin in carnaval en hebben een 
mooi motto bedacht voor dit 
jaar: Mé Carnaval is ût mé ons 
altijd RAAK!

Ze gaan er een geweldig carna-
val van maken en lopen natuur-
lijk graag voorop in de polonaise 
met alle Krullendonkse biggen.

Jim en Tjerk zijn Jeugd-
prins Porcellus XLIII en 
Adjudant in Krullendonk
KRULLENDONK – Na een spannende Porcellus Battle, zaterdag-
avond 9 november, zijn Jeugdprins Porcellus XLIII en zijn Adjudant 
onthuld: Jim van Uden en Tjerk Wijnen. Met deze twee hoogheden 
is het altijd Raak!

Adjudant Tjerk en Jeugdprins Jim

Mé Carnaval is 
ût mé ons altijd 

RAAK!
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PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 0412-45 88 88
(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 afspraak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 0412-45 88 88
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 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

19 november 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Vorstenbosch

Tot 25 november 2019
Aanmelden snoeihout buiten 
de bebouwde kom

18 december 2019
10.00 uur
Mantelzorgwandeling + lunch
Bij Menzel en Bus (Nistelrode)

Meer info:
www.bernheze.org
www.facebook.com/
gembernheze

AGENDA

GEMEENTEBERICHTEN

We zijn op zoek naar:

- Medewerker Klantcontact-
centrum (28 uur, tijdelijk)

Meer info en solliciteren op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl

VACATURE

In de hele maand oktober zijn in 
de regio maar liefst 730 regen-
tonnen met een kortingsbon van 
€ 20 verkocht! 88 in Bernheze. 
Vorig jaar waren dat er 659 (re-
gionaal) en 45 (Bernheze). 

Dit betekent dat tijdens natte 
perioden zo’n 60.000 liter re-
genwater (bij een gemiddelde 
ton van 80 liter) door inwoners 
van de gemeente Bernheze, 
Boekel, Landerd, Meierijstad, 
Oss en Uden kan worden opge-
vangen voor hergebruik in plaats 
van weg te stromen via het riool. 

Jaarlijks gebruiken we per huis-
houden gemiddeld zo’n 2.000 
liter schoon drinkwater voor de 
tuin. Met de droogte van af-
gelopen zomer nog in ons ach-
terhoofd kan dat ook anders. 
Regenwater – ook al is het on-
regelmatig – valt gewoon gratis 
uit de lucht. Daarnaast bevat 
regenwater geen kalk, waarvoor 
het veel beter is voor plant en 
dier. Bovendien komt het water 
dat je opvangt niet in het riool 
terecht en hoeft het dus niet 
meer onnodig gezuiverd te wor-

den. Bedenk ook dat met minder 
tegels en meer groen in de tuin, 
het regenwater tijdens een hoos-
bui veel makkelijker in de grond 
kan zakken. Bovendien zorgt 
een groene omgeving voor koel-
te tijdens warme dagen en voor 
meer vlinders, bijen en vogels in 
de tuin. 

Samen kunnen we het verschil 
maken en zorgen voor een kli-
maatbestendige, gezonde maar 
vooral een groene samenleving.
Blijf op de hoogte van alle acties 
rondom Operatie Steenbreek via 
www.bernheze.org of volg ons 
op facebook, www.facebook.
com/gembernheze.

Regentonactie groot succes

2019 Was en is een sportief jaar 
met veel Bernhezer kampioe-
nen. Wij waarderen de inzet en 
passie van al deze sporters en 
willen daarom graag de jeugd-
kampioenen in het zonnetje zet-
ten.

De informatie die je nodig hebt 
voor het aanmelden van sport-
kampioenen en de nominaties 
voor sportvrouw, sportman, 

sportploeg en sportvrijwilliger 
van het jaar vind je op
www.bernheze.org 
(zoekterm: sportkampioenen). 

Huldiging 26 januari 2020
De huldiging is op zondag 26 ja-
nuari 2020 in Uitgaanscentrum 
Lunenburg in Loosbroek vanaf 
14.30 uur. We maken dan ook 
de sportman, sportvrouw, sport-
ploeg en sportvrijwilliger van 
2019 bekend.

We hebben alle Bernhezer sport-
verenigingen per e-mail geïnfor-
meerd. Als je geen mail hebt ge-
kregen, neem dan even contact 
op met de gemeente.

Aanmelden voor 2 december 
2019
Stuur je formulier vóór maandag 
2 december 2019 op. Sporters 
die na deze datum nog kampi-
oen worden, kunnen zich na-
tuurlijk daarna nog aanmelden.
Heb je vragen, neem dan con-
tact op met Laura van Herpen, 
telefoon 0412 – 45 88 88, e-mail 
l.van.herpen@bernheze.org

Aanmelden sportkampioenen
jeugd 2019

Saneringsregeling varkenshouderijen

Daarmee helpt de landelijke 
overheid varkenshouders die 
willen stoppen, dat op een ver-
antwoorde manier te kunnen 
doen. De regeling wordt daarom 
ook wel ‘warme sanering var-
kenshouderijen’ genoemd.

De gemeente Bernheze ligt in 
een veedicht gebied. Dit bete-
kent dat varkenshouders in onze 
gemeente mee kunnen doen aan 
deze subsidieregeling. Van 25 
november 2019 tot 15 januari 
2020 is het voor varkenshouders 
mogelijk zich aan te melden. 
De aanmelding na openstelling 

verloopt via de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.
nl). Als er meer varkenshouders 
mee willen doen dan er budget 
is, krijgen varkensbedrijven die 
de meeste geuroverlast veroor-
zaken voor omwonenden, voor-
rang. 
Deze overlast wordt uitgedrukt 
in een geurscore. Varkenshou-
ders die meedoen aan de stop-
persregeling van het Actieplan 
Ammoniak Veehouderij zijn ove-
rigens uitgesloten van deelname. 
Die varkenshouderijen moeten 
namelijk per 1 januari 2020 al 
gestopt zijn.

Vergoeding
Als u als varkenshouder mee-
doet, ontvangt u een vergoe-
ding voor het doorhalen van 
het varkensrecht en voor het 
waardeverlies van de stallen. U 
moet dan uw bedrijf binnen acht 
maanden beëindigen, inclusief 
het afvoeren van vee en mest. 
Daarnaast moet u binnen 14 
maanden alle stallen slopen. Als 
laatste moet u de bestemming 
laten wijzigen zodat er nooit 
meer een intensieve veehouderij 
kan ontstaan op die plek. 

Gesprek
Net na de zomer hebben alle 
varkenshouders in de gemeente 
waarvan duidelijk is dat ze mo-
gelijkerwijs in aanmerking kun-
nen komen, een brief van ons 

ontvangen over deze regeling. 
Daarbij hebben wij ook gewezen 
op de mogelijkheid om met ons 
en een ZLTO-adviseur in gesprek 
te gaan als u overweegt om mee 
te doen. Een aantal varkenshou-
ders heeft hiervan al gebruik ge-
maakt. 

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben 
over mogelijke deelname aan 
de subsidieregeling, dan kunt u 
-naast met uw eigen bedrijfsad-
viseur- contact opnemen met de 
gemeente Bernheze via gemeen-
te@bernheze.org onder vermel-
ding van ‘saneringsregeling var-
kenshouderij’. Indien nodig of 
als u dat wenst kan er een (ver-
trouwelijk) gesprek op uw bedrijf 
plaatsvinden. 

Het kabinet heeft 180 miljoen euro gereserveerd voor het Program-
ma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Deze saneringsrege-
ling is vooral opgezet om belangrijke geurknelpunten op te lossen 
in gebieden met veel vee (‘veedichte gebieden’). 

Huldiging zondag
26 januari 2020

Gemeente Bernheze

De gemeente op social media

Maak altijd een afspraak

Naar de gemeente?

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Openbare bekendmaking

Op woensdag 20 november 
2019 komt de Commissie Be-
zwaarschriften Bernheze bij el-
kaar in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch. De commissie 
behandelt dan de volgende be-
zwaarschriften:
19.00 uur: Behandeling van het 
bezwaarschrift dat door en na-
mens een inwoner is ingediend. 
Het bezwaarschrift richt zich te-
gen het besluit van het college 

van burgemeester en wethou-
ders van 6 augustus 2019, waar-
bij het verzoek om handhavend 
op te treden tegen de slechte 
luchtkwaliteit en stank rondom 
perceel Turfweg 9 in Loosbroek, 
is afgewezen. 
19.45 uur: Behandeling van het 
bezwaarschrift dat door Ach-
mea Rechtsbijstand is ingediend 
namens een vennootschap on-
der fi rma. Het bezwaarschrift 
is gericht tegen het besluit van 
het college van burgemeester 

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U hoeft al-
leen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen. 
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en wethouders van 22 augustus 
2019 waarbij een maatwerk-
voorschrift is gesteld voor de 
inrichting aan Laverdonk 9c in 
Heeswijk-Dinther. 
20.30 uur: Behandeling van het 
bezwaarschrift dat door een in-
woner is ingediend tegen het 
besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van 27 
augustus 2019, waarbij een om-
gevingsvergunning is verleend 
voor het herbouwen van een 
woning op het perceel Donkeren 
Dijk 18 in Heeswijk-Dinther. 

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens

Uit onderzoek is gebleken dat de 
volgende personen niet meer wo-
nen op het adres in de gemeen-
te Bernheze waar zij volgens de 
Wet basisregistratie personen 
staan ingeschreven. Het onder-
zoek van de afdeling Burgerza-
ken leverde geen resultaat op. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze is van plan het bijhou-
den van hun persoonsgegevens 
ambtshalve te beëindigen. Dit 
kan voor hen grote persoon-
lijke en/of financiële gevolgen 
hebben. Het formele besluit tot 
uitschrijving wordt gepubliceerd 
op de gemeentepagina’s in deze 
krant.
- Matusik, Patryk Jan,
 geboren 23-06-1997
- Hristova, Nedelina Georgieva, 

geboren 12-06-1995
Heeft u informatie over de ver-
blijfplaats van deze personen 
of heeft u vragen, neem dan 
contact op met het de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente 
Bernheze via 0412-45 88 88 of 
gemeente@bernheze.org. 

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens

De volgende personen wonen 
niet meer op het adres waar zij 

volgens de Wet basisregistratie 
personen staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek 
van de afdeling Burgerzaken. 
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Bernheze heeft daarom besloten 
om hun persoonsgegevens niet 
meer bij te houden en hen uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop 
volgt een inschrijving in het RNI 
(Registratie Niet Ingezetenen) 
met onbekende verblijfplaats.
- Tódor, Nikoletta, 
 geboren 04-11-1971
 Besluitdatum: 02-10-2019
- Lovrics, Petra Erzsébet,
 geboren 07-07-1999 
 Besluitdatum: 19-09-2019
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.
Met vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Burgerza-
ken van de gemeente Bernheze, 
telefoon 0412-45 88 88 of ge-
meente@bernheze.org.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
- Carnavalsstichting De Wevers 

voor het organiseren van de 
Pronkzittingen op 25 januari 
en 1 februari 2020 van 19.00 
tot 02.00 uur en 26 januari 
2020 van 13.00 tot 19.00 uur 
in sporthal De Overbeek, De 
Hoef 23a in Nistelrode. De be-
schikkingen zijn verzonden op 
11 november 2019.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Schaapsdijk Loosbroek
Burgemeester en wethouders 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening 
de ter-inzage-legging bekend 

van het ontwerpbestemmings-
plan ’Schaapsdijk, Loosbroek’, te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl met IDN-code NL.IM-
RO.1721.BPSchaapsdijk-ow01.
Inhoud: Het plangebied ligt in-
geklemd tussen Schaapsdijk, 
Krommedelseweg en Pastoor de 
Groot-straat. Tevens is voor twee 
bouwkavels aan de Schaapsdijk 
een wijzigingsbevoegdheid op-
genomen. Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van ca 30 wo-
ningen mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel
van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
Nistelrode
- Grote Heide 8
 Veranderen veehouderij
- Achterstraat 44
 Veranderen rundveehouderij
Heesch
- Vergaertweg 4
 Het hobbymatig houden van 

dieren

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
- Zevenbergen 5-7
 Realisatie grondwal t.b.v. af-

scherming bedrijfslocatie en 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

 Datum ontvangst: 01-11-2019 
- Canadabaan 14 en 6
 Aanbrengen gevelreclame
 Datum ontvangst: 07-11-2019
- Kantje 16
 Herbouw schuur t.b.v. bedrijfs-

ruimte en inwoning

 Datum ontvangst: 06-11-2019
- Dintherseweg 27
 Oprichten werktuigenloods en 

milieuneutraal veranderen
 Datum ontvangst: 08-11-2019
Heesch
- Bosschebaan 62
 Oprichten 3 aaneengeschakel-

de loodsen
 Datum ontvangst: 05-11-2019
Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluit
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hoge Broekstraat 1
 Plaatsen permanente teelton-

dersteunende tunnels en wa-
terbassin

 Verzenddatum: 06-11-2019
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 uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Het besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
- Kameren 3
 Herbouw boerderij en voorma-

lige stal wordt kas en schuur 
wordt omgebouwd tot berging

 Verzenddatum: 07-11-2019

De volgende omgevingsvergun-
ning is ingetrokken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Nistelrode
- De Oude Ros 1a
 Bouwen loods met woning
 Verzenddatum: 5 november 

2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Onderstaande tijdelijke ver-
gunning is verleend. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Nistelrode
- Kerkveld 18
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

van een woonunit
 Verzenddatum: 04-11-2019
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.
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De jeugdzorg, luchtkwaliteit, 
duurzame energie, natuur in 
Noord-Brabant en ook Bernheze 
hebben nog flink wat problemen. 
Dit zijn allemaal complexe pro-
blemen en ik ben er zeker van 
dat er geen simpele oplossingen 
voor zijn. Maar misschien dat ze 
in Oss of Den Bosch wat beter 

hun best kunnen doen, of mis-
schien dat de Provincie of de Ne-
derlandse staat bij kan springen. 
Of gewoon minder hard rijden 
en minder vee. Zullen we met z’n 
allen achterover leunen en wach-
ten tot ‘ze’ met die ene geweldi-
ge oplossing gaan komen?
Nee beste mensen. Om zaken 

zoals de luchtkwaliteit te ver-
beteren zullen we met z’n allen 
aan de slag moeten gaan. Of we 
moeten accepteren dat we ge-
middeld wat minder oud worden 
en wat meer ziekteleed te verdu-
ren hebben. 
D66-Bernheze streeft in ieder ge-
val naar vooruitgang!

Continu streven naar vooruitgang

Het valt me op dat we met z’n allen vaak op zoek zijn naar die ene geweldige 
oplossing voor complexe problemen. Energietransitie? Prima! Stop met die-
sel! Allemaal een elektrische auto! Of nee wacht, waterstof is de toekomst. 
En laten we van het gas af gaan. Stop met vlees eten. Stop met vakantie. 
CO2, NO2. En het meest frappante: iedereen vindt dat de oplossing bij een 
ander ligt. Dit geldt trouwens ook voor zeer eenvoudige problemen. 

Luuk Verstegen, raadslid D66-Bernheze

Maar bij de VVD-Bernheze we-
ten wij niet alles zo zeker. Wij zijn 
ervan overtuigd dat ‘de mens’, 
door zijn gedrag en aantallen, 
een belangrijke factor is in de 
klimaatverandering, maar wij 
zijn er niet zo zeker van dat ‘de 
mens’, de klimaatverandering 
kan stoppen. 
Wij moeten van het aardgas af, 
maar Duitsland schakelt juist 
massaal over op aardgas.
Wij moeten warmtepompen 
aanschaffen, maar die zijn duur, 
maken herrie en warmen je huis 
minder snel op.
Wij moeten biomassa gaan ver-
branden, maar dat leidt juist tot 
meer CO2-uitstoot dan kolen 
en gas. Wij moeten windmo-
lens plaatsen, maar die dingen 
schijnen extreem schadelijk gas 

te lekken. De minst slechte op-
tie lijkt kernenergie, maar het 
bouwen van kerncentrales duurt 
minstens tien jaar. 

Kortom, wij weten eigenlijk niet 
wat op dit moment de beste 
keuzes zijn. Maar de regering, de 
provincie en de gemeente Bern-
heze schijnen het allemaal wél 
te weten en doen hun best om 
voorop te lopen. En dus worden 
er miljarden uitgetrokken voor 
subsidies, belastingvoordelen 
en het wegkopen van (boeren)- 
bedrijven. 
En wat als over tien jaar de con-
clusie is ‘We hadden het toch an-
ders moeten doen’? 
Niets doen is geen optie, maar 
misschien iets langer nadenken? 
Reageren: info@vvdbernheze.nl

Zeker weten?

Soms moet je bekennen dat je iets niet 
weet of in ieder geval niet zeker weet. 
Maar in de politiek lijkt het wel bijna een 
doodzonde om aan te geven dat je iets niet 
zeker weet. Politici lijken alles te weten en 
zijn vaak heilig overtuigd van hun gelijk.

Paul Kremers, burgerlid Commissie Bestuur 
& Strategie 

Bernheze beweegt!

Bernheze heeft een bloeiend ver-
enigingsleven. 35,3 procent van 
de Bernhezenaren is lid van een 
sportvereniging. Dat lijkt weinig, 
maar dat is het niet. Gemiddeld 
is namelijk 25 procent van de 
Nederlanders lid van een sport-
vereniging. Daarnaast sport 57 
procent van Bernheze wekelijks. 
Ook dit is hoger dan het lande-
lijke gemiddelde van 51 procent. 
Bernheze beweegt dus! Sporten 
en bewegen helpt je om fit te 
blijven, geeft je een goed gevoel 
en brengt je onder de mensen. 
Maar er zijn uitdagingen die 

het sporten en bewegen onder 
druk kunnen zetten. De inwo-
ners worden ouder en het wordt 
moeilijker om vrijwilligers te 
vinden en te binden. Daarnaast 
worden veel maatschappelijke 
vraagstukken bij verenigingen 
gelegd. Daarom gaan we samen 
aan de slag met een lokaal sport- 
akkoord. 
Er gebeuren al veel goede dingen 
die inspelen op de uitdagingen. 
Denk aan ‘walking football’, ge-
zonde sportkantines, rookvrije 
sportparken en ‘Trim je fit’. Met 
het lokaal sportakkoord denken 

we samen verder na, over hoe 
we sport en bewegen in Bern-
heze kunnen verbeteren. Samen 
zorgen we ervoor dat Bernheze 
blijft bewegen. 

Vorige week stelden we de begroting voor 2020 vast. Onderdeel 
van de begroting is dat we in 2020 een lokaal sportakkoord op-
stellen. In zo’n sportakkoord maken lokale partijen afspraken over 
hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en bewegen in 
Bernheze willen bereiken. 

Ruud Leeijen, raadslid CDA Bernheze

CDA Bernheze: altijd in de Buurt!

Gevolg is dat veel van hen nood-
gedwongen in andere gemeen-
ten een woning kopen of huren. 
Voor de leefbaarheid van onze 
dorpen is het echter heel be-
langrijk dat jongeren en jonge 
gezinnen hier blijven wonen. Een 
starterslening kan er voor zorgen 
dat dit financieel ook mogelijk 
is. Politieke Partij Blanco heeft 
daarom vorig jaar een voorstel 

ingediend om de starterlening 
(of een variant daarop) opnieuw 
in te voeren. Het heeft even ge-
duurd, maar het ziet ernaar uit 
dat de starterslening weer terug-
komt. De definitieve uitvoering is 
nog niet helemaal klaar, maar het 
college is wel druk bezig om ons 
voorstel uit te voeren.
Politieke Partij Blanco hoopt dat 
de regeling snel weer opgestart 

wordt, zodat onze eigen starters 
op de woningmarkt ook echt een 
plekje kunnen vinden in hun ei-
gen dorp. 
Fijn voor de mensen en fijn ook 
voor de dorpen. Want jonge 
gezinnen zijn broodnodig om 
scholen en verenigingen gezond 
te houden op de lange termijn, 
vooral in kleine kernen als Loos-
broek en Vorstenbosch. 

Herinnert u zich deze nog?

In 2015 werd tot groot ongenoegen van Politieke Partij Blanco de startersle-
ning afgeschaft. Met een starterslening konden jongeren die voor het eerst 
een huis wilden kopen een financiële ondersteuning krijgen van de gemeen-
te. Wij hebben daarna verschillende voorstellen gedaan om deze weer terug 
te krijgen en nu gaat dat hoogstwaarschijnlijk dan ook eindelijk gebeuren.
Met de stijgende huizenprijzen wordt het steeds moelijker voor jongeren om 
een huis te kopen in hun eigen dorp. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Ook voor
PASFOTO’S

...even naar Primera Heesch

Schoonstraat 2A-01 - 5384 AN Heesch (naast de Hema)

‘Natuurlijk Samen’ is een digitaal 
platform waarmee de patiënt 
stapsgewijs toegang krijgt tot 
de eigen gezondheidsgegevens, 
zoals het medisch dossier, medi-
catie en behandelingen. Na het 
aan laten maken van een per-
soonlijk account, zijn deze ge-
gevens in te zien op pc, laptop, 
mobiele telefoon of tablet. 

Met ‘Natuurlijk Samen’ is de pa-
tiënt in staat medische gegevens 
te verzamelen, beheren en delen 
met andere behandelaars. 

Ook het maken van afspraken 
wordt mogelijk vanaf begin 
2020. Met deze en toekomstige 
functies krijgt de patiënt meer 
regie over zijn eigen gezondheid.

Patiënten krijgen toegang 
tot medisch dossier
Met PGO ‘Natuurlijk Samen’

UDEN - Met de officiële start van de Persoonlijke Gezondheids- 
omgeving ‘Natuurlijk Samen’ op maandag 11 november om 16.00 uur 
krijgen alle patiënten van Bernhoven in de regio Oss-Uden-Meierij- 
stad toegang tot hun medisch dossier. Zij kunnen vanaf die datum 
een account aan laten maken in de @Lounge in de hal van Bernho-
ven. Een uniek regioplatform dat is ontwikkeld in samenwerking 
met de huisartsen.
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Haast, haast...  

INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Nieuwe btw-nummers
per 1 januari 2020
Vanaf wanneer moet het nieuwe btw-id worden gebruikt?
Het btw-id moeten ondernemers vanaf 1 januari 2020 op facturen, website en 
in het contact met klanten en leveranciers gebruiken.

Blijf je het huidige btw-nummer ook gebruiken?
Ja. Het huidige BSN-gerelateerde omzetbelastingnummer (ob-nummer) blijft u gebruiken voor contact 
met de Belastingdienst rond de afhandeling van de omzetbelasting. Het ob-nummer is terug te zien op 
het portaal waar de btw-aangifte wordt gedaan. En het staat bovendien nog in brieven over de omzet-
belasting die u of uw klant van de Belastingdienst ontvangt. In uw boekhoudpakket hoeft u dus niets te 
wijzigen.

Hoe zit het met facturen in 2020 voor prestaties in 2019?
Als u als eenmanszaak intracommunautair inkoopt en verwerft, dan 
moet vanaf 1 januari 2020 de buitenlandse leverancier uw btw-id op 
zijn factuur vermelden. Krijgt u in 2020 een factuur voor prestaties die 
de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht? En staat op deze factuur 
toch het ob-nummer? Dan hoeft u de leverancier niet te vragen om 
een factuur met het nieuwe btw-id.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Anita Fransen

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086

info@faara.nl - www.faara.nl

Vrijstelling tot 150 procent
sociaal minimum
Het sociale hart klopt sterk in 
Bernheze. Met dank aan een ini-
tiatief van de SP Bernheze, ge-
steund door 19 van de 23 raads-
leden. De SP stelt de brede steun 
van de collega politieke partijen 
zeer op prijs. Op die manier is 

Bernheze namelijk een sociaal ei-
land in Noordoost Brabant. Ner-
gens in de regio worden mensen, 
die een Wmo-voorziening nodig 
hebben, zo tegemoet gekomen. 
Op deze manier helpen we in 
Bernheze ruim 660 inwoners die 
met weinig geld rond moeten 
komen. Iets om trots op te zijn. 

Zeker in deze gure tijden, waar-
in de kosten alsmaar stijgen en 
de inkomens achterblijven. Op 1 
januari 2020 gaat de regeling in. 
Zo vlak voor de jaarwisseling een 
mooi gebaar naar onze inwoners, 
die het toch al moeilijk genoeg 
hebben om de eindjes aan elkaar 
te knopen. 

Bernheze een sociale gemeente

Indien u hulp vanuit de Wmo nodig heeft, dan treft u in Bernheze een so-
ciale gemeente. Op donderdag 31 oktober nam de meerderheid van de ge-
meenteraad (19 van de 23 raadsleden) een besluit. Het besluit dat nu ook 
alleenstaanden en huishoudens bestaande uit twee AOW’ers met een inko-
men tot 150 procent van het sociaal minimum vrijgesteld worden van een 
eigen bijdrage Wmo. Momenteel betalen zij nog € 228,- per jaar als ze een 
Wmo-voorziening nodig hebben. Deze inwoners met een kleine beurs wor-
den ontzien vanaf 1 januari 2020. Sociaal en solidair zoals de SP dat graag 
ziet. 

Jan Prinsen, SP Bernheze

En dat is nogal wat, zo hebben 
we afgelopen donderdag kun-
nen vaststellen. Er is werk aan de 
winkel...

Zo gaan we volgend jaar af-
spraken maken met de woning-
bouwvereniging zodat er meer 
betaalbare woningen gebouwd 
gaan worden. Voor Heesch-West 
wordt een ontwerpbestem-
mingsplan gemaakt en wordt 
duidelijk wat voor soort bedrij-
ven er komen. We gaan in het 
voorjaar een besluit nemen over 
de toekomst van CC De Pas en 
over de voortgang van de Maas-
horst. 
We gaan bespreken of en hoe 
we de Global Goals in onze ge-
meente een plek kunnen geven. 
We gaan één loket (integrale 
toegang) maken voor de vragen 

over zorg. Én we gaan (eindelijk) 
een uitvoeringsagenda maken 
voor onze duurzaamheidsambi-
tie: energieneutraal in 2030.
En bij al die onderwerpen gaan 
we meer aandacht geven aan 
communicatie en samenwerking 
met inwoners. Als het aan ons 
ligt, gaan we dit anders doen dan 
het afgelopen jaar. Beter luiste-
ren, goed overleg en de échte 
dialoog opzoeken.

Wij van Progressief Bernheze zijn 
er blij mee. Het zijn allemaal on-
derwerpen die wij erg belangrijk 
vinden. We gaan onze stinkende 
best doen om het allemaal ook 
waar te maken, want het is nogal 
wat. Dat realiseren we ons. Werk 
aan de winkel dus!

reactie@progressiefbernheze.nl

Werk aan de
winkel!

Vorige week donderdag is de gemeentebe-
groting goedgekeurd. Progressief Bernheze 
heeft hier de afgelopen weken in DeMooi-
BernhezeKrant al veel aandacht aan be-
steed. En terecht, want het is voor onze ge-
meente een belangrijk document. Er staat 
in wat we de komende jaren gaan doen. 

Ellen Neelen, raadslid Progressief Bernheze 

Ouderen die op een fiets met 
elektrische ondersteuning het 
liefst de maximale snelheid op-
zoeken. Weer anderen die een 
elektrische ondersteuning tot 
45 kilometer nodig vinden. Jon-
geren die met een 25 kilometer 
scooter rijden (zonder helm) en 
de wettelijke snelheid van 25 ki-
lometer veel te traag vinden; zij 
razen voorbij over de fietspaden 
met gevaarlijk hoge snelheid. 

Automobilisten die voorbijrazen 
om één minuutje eerder op de 
plaats van bestemming aan te 
komen. Wat is er met ons aan de 
hand?

Waarom denken velen van ons 
sneller dan snel te moeten gaan?

Ik houd mijn hart vast voor de 
gevaarlijke situaties die her en der 
ontstaan door de onverantwoord 
hoge snelheden. Is Oss moest de 
nieuwe kruising op de Raadhuis- 

laan na korte tijd weer aange-
past worden, omdat de meesten 
van ons vinden dat ‘haast’ ge-
boden is. De nieuwe fietsstraat 
Nistelrode-Uden zal ook breder 
moeten worden gemaakt dan tot 
nu gebruikelijk was. Jammer dat 
zoiets, door onze haast, nodig is 
voor de veiligheid.

Al laat de zon zich wat minder zien, toch 
stappen we stoer op de fiets. Heerlijk is het 
om met de fiets tochten te maken en te ge-
nieten van de prachtige kleuren en geuren 
van de herfst. Je ziet nog eens iets, ten-
minste als je niet te hard gaat. Het valt mij 
echter op dat bijna iedereen gehaast lijkt. 

Frans van de Ven, raadslid Lokaal

www.mooibernheze.nl
INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

‘Gevaarlijke situaties die 
her en der ontstaan’

‘In uw boekhoudpakket
hoeft u dus niets te veranderen’

Jan: ‘Het sociale hart klopt sterk in Bernheze’
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Tekst?
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WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer. Geboorteadvertentie € 10,-.

info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

MOOIBERNHEZERTJES
TE KOOP

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

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. Grote 
voorraad, scherpe meeneemprijs. 
Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Ma-wo-do-vrij-za open. 
Di- en za-middag op afspraak 
en zondag gesloten. 

WEGENS VERHUIZING: 
Wasdroger, Koelkast, 
Keukentafel met vier stoelen, 
zes kamerstoelen, 
éénpersoonsbed 200 x 90 cm 
met kastje, schommelstoel, 
krantenbak riet en diverse 
lampen. 06-15400552.
Menzel 28, Nistelrode. 

DE ALLERLEKKERSTE KIP
BIJ KIPSALON BERNHEZE
Voor al uw kipproducten.
Nieuw, vers uit de grill: 
kipdrumsticks, -bouten 
en vleugeltjes
Open woensdag van 14.00 tot
18.00 uur of op afspraak.
06-120 33 685.
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

RUIME VOORRAAD 
IN CORRIGEREND 
ONDERGOED EN 
DIVERSE LINGERIE 
Winkelverkoopwaarde 
voorraad ± € 10.000,-. Wegens 
beëindiging webshop mag deze 
voorraad weg voor € 4.000,- of 
een goed tegenbod. Contact via: 
verkoopvoorraad@gmail.com.

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,

Dorpsstraat 1, 06-21994642,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com. 

TE KOOP 
GEVRAAGD

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

TE HUUR

OPSLAGUNITS IN 
NISTELRODE
Afmeting 24, 40 of 48 m2

Geïsoleerd en verwarmd.
Eigen toegang door batch.
Informatie: 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

WINKELRUIMTE IN 
DINTHER
100m2 winkelruimte met opslag-
zolder. Inclusief vergunning voor 
detailhandel en 100m2 
parkeerplaats. Informatie:
06-26659778.

AANGEBODEN

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

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, kan ook 
aan huis: 0413-293260. 

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

DIVERSE SOORTEN 
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

GEVRAAGD

KERKELIJKE BEELDEN, 
ROZENKRANSEN EN 
DEVOTIEPRENTJES ENZ.
Albert Dominicus, Vorstenbosch
0413-362343.

ANSICHTKAARTEN VAN 
HEESWIJK-DINTHER EN 
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.

JEU DE BOULES BALLEN 
LIGGEN DIE NIET GEBRUIKT 
WORDEN?
Heb je er één, twee of vier,
we komen ze graag ophalen.
We gaan deze gebruiken voor 
het jaarlijks strandjeudeboules-
toernooi in Nistelrode. 
Laat het ons weten via:
strandjeudeboules@gmail.com

OUDE/KAPOTTE MOBIELTJES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.
Of Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

LEGE TONERS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode.
Steun hiermee het goede doel 
Hulphond.
Tijdens kantooruren geopend.
Vrijdagmiddag gesloten.

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

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

le
n

Oplossing
vorige week:

Hugo Bosmans uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Jitka Brugmans

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

OOGcontact

Spreekuur Locatie Heesch:
Individuele Belangen 
Behartiging
’t Dorp 142, 
5384 ME Heesch
0412-763700 

Inloopspreekuur:
Maandag- en 
woensdagavond:     19.00-
20.00 uur
1e woensdagochtend van 
de maand: 11.00-12.00 uur.

FNV spreekuur op afspraak:
Maandag- en woensdagavond: 19.00-20.00 uur.
1e woensdagochtend van de maand: 
11.00-12.00 uur.

Belastingservice: 1e en 3e dinsdagavond van de 
maand: 19.00-20.00 uur. 

Bel of mail voor een afspraak: 088-3680368, 
spreekuurheesch@vereniging.fnv.nl

Maasland
’t Dorp 142 - 5384 ME Heesch
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Najaar en wintersfeer
bij Tuincentrum Meijs

Vrijdag 15 november om 15.00 uur start 
het festijn met diverse demonstraties. Elk 
uur is er weer een andere presentatie. Zo 
laten medewerkers zien hoe met eenvou-
dige middelen er juist in deze periode al 
kan worden gewerkt aan een kleurrijk 
voorjaar met een combinatie van bollen 
en bijvoorbeeld violen. 

Ook wordt voorgedaan hoe een mooi 
sfeerstuk voor binnen of buiten een wel-
kome aanvulling kan zijn om de leefom-
geving fleurig te maken. Tevens wordt er 
aandacht gegeven aan het op orde bren-
gen van de tuin in het najaar, waarbij zal 
worden uitgelegd wat de juiste bemesting 
is voor het gazon en de planten, zodat die 
een flitsende start hebben in het voorjaar. 

Zaterdag 16 november, als het weer het 
toelaat, is er ponyrijden voor de jeugd. 
Tevens mogen de kinderen tijdens deze 

dagen gratis een vogelvoederklok maken. 
Voor de bezoekers staat de koffie of thee 
met iets lekkers klaar en zullen er stand-
jes zijn die de bezoekers producten laten 
zien. Zondag 17 november komen de 
Sluiszangers de sfeerdagen opluisteren 
met de voor hen zo kenmerkende vrolijke 
liederen.

Natuurlijk zijn deze sfeerdagen uitermate 
geschikt om al in de kerstsfeer te komen. 
De kerstshow is in die dagen dan natuur-
lijk ook een van de blikvangers in de win-
kel.

Tijdens deze drie dagen is er
20% korting op alle sfeer-
en kerstartikelen. 
Vrijdag 15 november:
15.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 16 november:
9.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 17 november:
12.00 tot 17.00 uur.

HEESCH - Met het korter worden van de dagen is het de tijd om extra aandacht te 
geven aan een prettige leefomgeving in en om het huis. Daarom organiseert Tuincen-
trum Meijs op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november drie dagen waarbij jong 
en oud kan beleven hoe het beste een sfeervolle omgeving kan worden gecreëerd. 

TUINCENTRUMMEIJS✿
Bosschebaan 23 Heesch - 0412-407030
www.tuincentrummeijs.nl 
info@tuincentrummeijs.nl

Wel personeel maar geen personeelsadviseur?
Kies dan voor Xtra P&O met kortere of langere P&O-ondersteuning in precies dat wat jij nodig hebt

Ervaringsdeskundige
Esther weet waarover ze praat. 
Ze heeft ruim twintig jaar erva-
ring in het P&O-vak, jarenlang 
als adviseur in vaste dienst en 
sinds anderhalf jaar met succes 
in haar eigen onderneming Xtra 
P&O. Esther biedt begeleiding 
en ondersteuning wanneer jij dat 
als werkgever even nodig hebt. 
Bijvoorbeeld bij werving- en se-
lectievraagstukken, loopbaan-
begeleiding, ontslagprocedures, 
coaching, ziekteverzuim, re-inte-
gratie, opleidingen en coaching, 
arbozaken, reorganisatie of ju-
ridische ondersteuning. Hierbij 
gaat Esther niet over één nacht 
ijs: zij kent de ins en outs van 
wet- en regelgevingen en on-
derzoekt daarmee glashelder alle 
opties en mogelijkheden bij welk 
traject of proces dan ook.

Opzetten van systemen
Xtra P&O kan je helpen bij gro-
tere struikelblokken binnen je 
personeelsbeleid, maar ook met 

meer elementaire zaken als het 
opstellen van een deugdelijk per-
soneelsbestand of een goed wer-
kend beoordelings- en functione-
ringssysteem. Zaken die - als ze 

eenmaal goed zijn opgezet - door 
jou of een van je medewerkers 
eenvoudig bij te houden zijn.

Goed geregeld
Esther werkt zowel op locatie, 
bij jou op je werkplek, als vanuit 
haar eigen kantoor. Soms is het 

wenselijk dichtbij de klant en het 
personeel te zitten en wordt ge-
kozen voor een plek binnen het 
bedrijf, voor zolang dit nodig of 
wenselijk is. Esther is allround 
P&O-adviseur, wat betekent dat 
zij van alle markten thuis is. 

Ze is breed inzetbaar en je hebt 
dus geen andere expertise meer 
nodig om al je personeelszaken 
honderd procent in orde te heb-

ben én te houden. Want zoals Es-
ther het verwoordt: “Personeel is 
de belangrijkste voorwaarde voor 
succes!” 
En dus kun je maar beter zorgen 
dat alles rondom je personeel 
goed geregeld is. Met Esther als 
verbindende factor zit je dan al-
tijd goed.

Heb je vragen of wil je meer we-
ten? Neem gerust contact op!

NISTELRODE - Of je nu veel of weinig personeel hebt: 
als werkgever krijg je te maken met allerlei zaken die om 
begeleiding, ondersteuning of gewoon om een oplossing 
vragen. Gelukkig hoef je die handschoen niet altijd zelf 
op te pakken. Het wiel is immers al uitgevonden: Esther 
Kaales helpt je graag bij al die zaken die te maken hebben 
met je personeel, zodat jij je gewoon kunt bezighouden 
met je business. Alles binnen je bedrijf goed en kundig 
geregeld, wel zo prettig.

Xtra P&O
Noorderbaan 10, Nistelrode
0412-782501 of 06-53370560
www.Xtrapo.nl

Esther Kaales  Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

“Personeel
is de
belangrijkste
voorwaarde 
voor succes!
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HEESCH - Gezond eten en be-
wegen is voor iedereen belang-
rijk. Maar is het een opgave of 
kan het ook een uitdaging zijn?

Samen met diëtiste Caroline van 
de Wetering en fysiotherapeut 
Rudo Romijnders gaan we deze 
middag uitzoeken hoe dit voor 
iedereen haalbaar kan zijn. We 
gaan dit doen op een interactie-
ve manier met behulp van een 
quiz, filmpjes en praktijkvoor-
beelden. Wil jij hier meer van 
weten? Kom dan 22 november 

naar CC De Pas. De middag start 
om 14.00 uur en is om 16.00 uur 
afgelopen.
Graag tot dan!

Wmo middag: 
Kan gezond bewegen en 
gezond eten ook leuk zijn?

HEESCH - MaxZorg staat sinds 
2009 voor persoonlijke en kwa-
litatieve warme thuiszorg en is 
inmiddels geen onbekende zorg-
aanbieder in Oss en omgeving. 

Vele cliënten hebben de weg 
naar MaxZorg al gevonden. Dit 
kan via het ziekenhuis, huisarts, 
fysiotherapeut, maar het kan 
ook door zelf te bellen. In sep-
tember is er een tevredenheids-
onderzoek gedaan en de cliën-
ten gaven MaxZorg een dikke 8.

Dit heeft MaxZorg te danken 
aan de inzet van haar medewer-
kers van kantoor en zorgverle-

ners in de wijk. Het team is be-
trokken bij haar cliënten en helpt 
waar nodig is.
MaxZorg bestaat dit jaar 10 jaar 
en pakt deze gelegenheid aan 
om haar medewerkers in het 
zonnetje te zetten. Met mede-
werking van familie, mantelzor-
gers van de cliënten en co-col-
lega’s, wordt ervoor gezorgd dat 
alle zorgverleners van MaxZorg 
in de wijk mee kunnen gaan. 
Melany van de Vondervoort van 
Vondervoort Producties heeft 
hét recept bedacht om alle me-
dewerkers van A tot Z een wel-
verdiende dag vol verrassingen 
te bezorgen.

MaxZorg viert 10-jarig 
jubileum!

VORSTENBOSCH - De koffie-
ochtend van Stichting Zorgvoor-
zieningen heeft dit keer als on-
derwerp ‘Rimpelkes’. 

Ton Cruysen komt vertellen over 
rimpelkes, anekdotes met een 
glimlach uit een dorp. Over het 
algemeen kabbelt dat dorpsle-
ven voort volgens bepaalde lij-
nen, maar met een zekere regel-
maat kom je situaties tegen die 
een glimlach oproepen of die je 
de wenkbrauwen doen fronsen. 
In het vlakke water veroorzaken 
ze een rimpelke, een mooi ver-
haaltje of een anekdote. En te-
gelijkertijd vertellen ze ons ook 

over het leven in een dorp en wel 
zo dat er voor iedere plaats wel 
een element van herkenbaarheid 
inzit. Naast bijzondere mensen 
zijn er ook bijzondere situaties.

Rimpelkes zijn korte verhaal-
tjes over bijzondere situaties en 
mensen. Waarom heet de serie 
‘Rimpelkes?’ Omdat het bedoe-
ling is dat elk verhaaltje een her-
kenning en een glimlach ople-
vert. Het zijn foto’s van vroeger 
en nu.

Woensdag 20 november van 
10.00 tot 11.30 uur in MFA De 
Stuik.

Koffieochtend Stichting Zorg-
voorzieningen Vorstenbosch

Dilemma’s bij dementie
BERNHEZE - Als mantelzorger 
van iemand met dementie kun 
je in de loop van het ziektepro-
ces tegen moeilijke situaties 
aanlopen, waarop geen pasklaar 
antwoord is.

Op dinsdag 19 november om 
19.30 uur komt dit onderwerp 
ter sprake in het maandelijk-
se Alzheimercafé in het Pieter-
Brueghelhuis, Middegaal 25 in 
Veghel.

In filmpjes vertellen mantelzor-
gers over dilemma’s waar zij 
voor kwamen te staan en hoe 
zij een keuze maakten. Moet ik 
mijn vrouw dwingen om te dou-
chen, als ze dat niet wil? Is het 

nog verantwoord dat onze va-
der autorijdt of moeten we zijn 
sleutels afpakken? Soms kun je 
deze vragen vooruit schuiven, 
maar er komt een moment dat 
een besluit moet worden ge-
nomen. Het kan als een grote 
verantwoordelijkheid voelen om 
een besluit te moeten nemen 
over het leven van een ander. 
Na afloop kunnen de bezoekers 
in gesprek gaan met elkaar en 
met de aanwezige deskundigen. 
Het Alzheimercafé is vrij toegan-
kelijk voor iedereen die iets met 
dementie heeft.

In verband met de feestdagen is 
het Alzheimercafé in december 
gesloten.

Adoptieproject ‘Jong adop-
teert oud’ van start in Heesch

In onze samenleving krijgen 
steeds meer mensen te maken 
met dementie. Ook kinderen ko-
men vaker met dit ziektebeeld in 
aanraking. Bijvoorbeeld als een 
grootouder aan dementie lijdt of 
als dementie zich bij een ouder 
op jonge leeftijd manifesteert. 
Goede voorlichting is daarbij be-
langrijk. Kinderen zijn doorgaans 
nieuwsgierig naar wat er aan de 
hand is. Bovendien zijn zij, vaak 
beter dan volwassenen, in staat 
om op een onbevangen manier 
de persoon met dementie tege-
moet te treden. 

Reden voor het Alzheimer Cen-
trum Limburg om een adoptie-
project te ontwikkelen, om kin-
deren in contact te brengen met 
ouderen die dementie hebben en 
in een zorgcentrum of verpleeg-
huis verblijven. Zo leren kinde-
ren deze wereld beter begrijpen 
en respecteren. Inmiddels heeft 
Alzheimer Nederland het pro-
ject omarmd en wordt het lan-

delijk uitgezet. Noord-Brabant is 
de eerste provincie die aan bod 
komt.

Het project is begin oktober op 
basisschool De Kiem gestart. Er 
zijn gastlessen over dementie 
gegeven door een voorlichter 
van Alzheimer Nederland, een 
personeelslid van woonzorg-
centrum Heelwijk en een vrij-
williger van de werkgroep De-
mentievriendelijk Bernheze. Het 
bezoek aan Heelwijk is op vrij-

willige basis en zes keer per jaar. 
Per keer kunnen er tien kinderen 
gaan en de frequentie is onge-
veer één keer per maand. 

De eerste reacties zijn over en 
weer enthousiast. Vooroordelen 
en taboes rondom oudere men-
sen en dementie worden door-
broken en door de ongedwon-
gen en spontane contacten gaan 
mensen met dementie steeds 
meer deel uitmaken van onze 
samenleving.

HEESCH - Het taboe rondom dementie doorbreken en kinderen kennis laten maken met de wereld van 
ouderen met dementie. Dat is in het kort het doel van het project ‘Jong adopteert oud’ van het Alzhei-
mer Centrum Limburg en Alzheimer Nederland. In het project werken basisscholen structureel samen 
met zorgcentra.

Uitleg over dementie

Voor Bernheze ontwikkeld:
www.hulpwijzer-bernheze.nl

Voor vragen op maatschappelijk, educatief terrein, zorg en welzijn

www.samsambernheze.nl
Gratis diensten voor en door dorpsgenoten
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DUURZAAM BOUWEN

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928

info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Uw wensen

Uw thuis!

Nieuwe Erven 21 • Heesch • 06-53208815

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

Kies voor duurzame energie 
www.vanbakeleco.nl

Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Haal de
zon in
 huis

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit / 

Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973 het vertrouwde adres voor het vakkundig 
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther 
tel. 0413-291249

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!

Breng eens een bezoek aan onze showroom

HEESWIJK-DINTHER - BECO 
legt de laatste hand aan het ver-
wezenlijken van postcoderoos-
project De Morgenstond 37.

Deelname aan dit project is uit-
sluitend bestemd voor inwoners 
van Bernheze, woonachtig op 
een adres met een postcode be-
ginnend met 5384, 5388, 5471, 
5472, 5473 of 5476. Deze bewo-
ners nodigen we dan ook uit om 
op 28 november om 19.30 naar 
CC De Wis in Loosbroek te ko-
men. BECO geeft dan uitleg over 
de inhoud van dit project en hoe 
je als bewoner van Bernheze mee 
kunt doen. 

Genoeg stroom voor
20 huishoudens
Natuurlijk is het belangrijk om 
eerst je eigen dak vol te leggen. 
Maar als dat niet mogelijk is, dan 
is meedoen aan een postcode-
roosproject een welkome invul-

ling. De eigenaren van Van Zut-
phen Elektro hebben hun dak ter 
beschikking gesteld aan BECO. 
Op dit dak gaan we zonnepane-
len plaatsen met een geschatte 
jaaropbrengst van 43.520 KWh. 
Deze opbrengst is goed voor on-
geveer twintig huishoudens. 

Samen investeren
Iedereen investeert gezamenlijk 
vooraf in de zonnestroominstal-
latie. Alle investeringen bij elkaar 
moeten voldoende zijn om de 
aanschaf te fi nancieren. Je kunt 
deelnemen vanaf 1 ‘BECOdeel’ 
tot maximaal 100. 
Een ‘BECOdeel’ levert ongeveer 
85 kWh per jaar. Als een huishou-
den 2400 kWh per jaar gebruikt, 
dan zijn 24 ‘BECOdelen’ voldoen-
de om dit te dekken. De inves-
tering krijg je uitgesmeerd over 
vijftien jaar terug, inclusief een 
rendement dat hoger is dan een 
bank je kan geven. 

Informatieavond op 28 november
Hoe het allemaal precies werkt 
gaan we op donderdagavond 28 
november in heldere taal, onder-
steund door beelden, uitleggen. 
Stuur een mail naar 
welkom@onsbeco.nl met je aan-
melding, zodat wij weten met 
hoeveel belangstellenden we re-
kening moeten houden. 

Nieuw postcoderoosproject ‘De 
Morgenstond 37’ in Heeswijk-
Dinther. Investeer vanaf € 123,- 
in je eigen BECOdeel. Ruim vijf-
tien anderen gingen je al voor! 

Let op je postcode 

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Hondstraat 3 - 5476 KT  Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl  - www.addonkers.nl

• Kozijnen   Deuren   Ramen
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STIKSTOF, WAT NU? 
U zult in de afgelopen periode 
ongetwijfeld gehoord of gelezen 
hebben over de onrust die in het 
land is ontstaan over stikstof. 
De agrarische wereld, bouwend 
Nederland, de politiek; het 
raakt iedereen. Iedereen is er 
mee bezig. Maar wat is er nu 
eigenlijk aan de hand en wat 
betekent het voor een particulier 
die het initiatief neemt om 
een bestemmingsplan te laten 

wijzigen voor een nieuwe woning? Ik zal het kort proberen 
uit te leggen. Overbelasting van natuurgebieden met 
stikstof vormt al jaren een probleem. In Nederland is in 
het verleden om die reden de PAS ingevoerd. PAS staat 
voor Programma Aanpak Stikstof. Dit programma maakte 
het mogelijk om enerzijds natuurgebieden te beschermen 
tegen stikstof en tegelijkertijd activiteiten mogelijk te 
maken die stikstof veroorzaken. Het principe van het PAS 
was om landelijk maatregelen te nemen die zouden moeten 
leiden tot een afname van stikstof. Deze maatregelen 
zouden dan de ruimte moeten creëren voor economische 
ontwikkelingen. Wat betekende dat voor u als u een 
bestemmingsplan wilde laten wijzigen om een nieuwe 
woning mogelijk te maken? In het bestemmingsplan 
werd dan onder verwijzing naar de PAS gemotiveerd, 
dat uw woning geen negatieve invloed zou hebben op 
natuurgebieden in de omgeving van uw locatie. 

Met een berekening toont u aan of uw initiatief stikstof 
uitstoot op een natuurgebied 
De hoogste bestuursrechter van Nederland (de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft echter 
in het begin van dit jaar beslist dat de PAS niet gebruikt 
mag worden als basis om toestemming te verlenen 
voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename op 
natuurgebieden (die gevoelig zijn voor stikstof). Reden 
hiervan is dat de rechter heeft geoordeeld dat de PAS niet 
voldoet aan de strenge eisen die gesteld zijn in de Europese 
richtlijnen (de Habitatrichtlijn). Gevolg hiervan was dat - 
onder andere - heel veel woningbouwontwikkelingen niet 
door konden gaan, omdat in de bestemmingsplannen die 
daarvoor waren opgesteld, de PAS was gebruikt om aan te 
tonen dat stikstof geen probleem was. En dat mocht dus niet 
van de rechter. 

Wat betekent dit nu voor nieuwe en lopende 
bestemmingsplannen?
Stikstof is één van de aspecten waarop een plan moet 
worden getoetst (naast bijvoorbeeld bodem, geluid, 
archeologie, flora en fauna, luchtkwaliteit et cetera). Nu 
de PAS hier niet meer voor gebruikt mag worden, is het 
nodig dat op een andere manier aangetoond wordt dat 
het project geen schadelijk effect heeft op natuurgebieden 
die gevoelig zijn voor stikstof. Dat geldt dus ook voor 
één enkele woning. Want een toename van stikstof kan 
het gevolg zijn van de aanvoer van bouwmaterialen naar 
de bouwlocatie. Ook grondverzet op de bouwplaats kan 
leiden tot een toename van stikstof op een in de omgeving 
gelegen natuurgebied. En bij het gebruik van de nieuwe 
woning kunnen de extra verkeersbewegingen leiden tot 
een toename van stikstof op een dergelijk natuurgebied. 
Om te bepalen of een ontwikkeling leidt tot een toename 
van stikstof op een natuurgebied, is een nieuwe 
berekeningsmodule ontwikkeld. Bij de voorbereiding van 
het bestemmingsplan zal daarom deze berekening gemaakt 
moeten worden. Dat geldt ook voor bestemmingsplannen 
die al in procedure zijn. 
Laat u goed adviseren!

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

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

BERNHEZE BOUWT

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Palmenweg 6 - 5388 SG Nistelrode - 0412-613960

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking

Vinkelsestraat 22 - 5384 SG  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN

PRIJSOPGAVE AAN

Bedrijvenweg 16,

5388 PN Nistelrode

T. 0412 612594 

MEER INFO

info@beeten.nl 
www.beeten.nl

Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl  
www.vanderheijdendakkapellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 

open op zaterdag van 
10.00 - 14.00 uur

* Trespa-keralit-houten 
dakkapellen

Binnen 
1 dag 

geplaatst!

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Opslagruimte voor bedrijven en zzp’ers

Te huur

Nieuw te realiseren
in Nistelrode
Beschikbaar vanaf eind 2019.
50m2 - 100m2 - 150m2

170m2  - 255m2

Meer informatie: 06-46111667
www.opslagunit.eu 
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Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10 

E info@vanschijndeltegels.nl
 www.vanschijndeltegels.nl Regelmatig te zien bij RTL 4

PIETBOON by 
DOUGLES
& JONES

Raaijmakers Riooltechniek;
jouw specialist op het gebied van rioleringen
Dankzij jarenlange ervaring kent Bas Raaijmakers de kneepjes van het vak 

Na de opleiding Grond-, Weg- en 
Waterbouw aan het Koning Wil-
lem I College in Den Bosch met 
succes te hebben afgerond, heeft 
Bas een jaartje voor een baas ge-
werkt maar is daarna al snel als 
zelfstandig stratenmaker aan de 
slag gegaan. Nu is hij al bijna drie 
jaar eigenaar van zijn eenmanszaak 
Raaijmakers Riooltechniek, dat bij 
drukkere periodes mensen inhuurt. 

Eerlijk advies
“Ik heb klanttevredenheid en 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staan en probeer mijn klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. 

Ik geef graag een eerlijk advies, 
ook over de prijzen. In sommige 
gevallen kan een klant name-
lijk beter een loodgieter laten 
komen, dat scheelt ‘m best wat 

geld. Maar mensen die mij bellen 
willen natuurlijk snel geholpen 
worden en doen dan toch vaak 
een beroep op mij”, vertelt Bas.

Specialist 
Raaijmakers Riooltechniek is dé 
specialist in het oplossen van 
verstoppingen in de keuken, 
douche, wc, wasbak of hemel-
waterafvoer en is tevens zeer 
bekwaam in het opsporen van 
stank, het vervangen van oude 
riolering én het aanleggen van 
nieuwe. Daarnaast heeft Bas ook 
alle know how in huis op het ge-
bied van camera-inspectie. Bas: 

“Met een camera-inspectie kan 
ik problemen in het riool consta-
teren of ik breng daarmee het ri-
ool in kaart.“ Zowel particulieren, 
bedrijven, gemeenten, zorgin-
stellingen als woningbouwver-
enigingen en VVE’s, weten Bas 
inmiddels te vinden en niet alleen 
die in de directe omgeving van 
Nistelrode. 

“De meeste verstoppingen heb 
ik binnen een uurtje of anderhalf 
opgelost, maar soms heb je te 
maken met lastige verstoppin-
gen. Maar ook die weet ik altijd 
weer op te lossen.”

Tot slot nog een tip van Bas: 
“Vochtige doekjes, groentesoep, 
gel, scheerschuim, tandpasta, 
wattenstaafjes, vet en zeep- 
resten; dit zorgt allemaal voor ver-
stoppingen. Probeer een beetje 
te letten op wat je allemaal door 
de wc of gootsteen spoelt!” 

NISTELRODE – Bas Raaijmakers (38) heeft jarenlang als stratenmaker gewerkt, vanaf 2002 als zelf-
standige, maar is zes jaar geleden min of meer toevallig de riooltechniek ingerold. Begin 2017 heeft hij 
ontstoppingsapparatuur gekocht en is verder gegaan met het ontstoppen en aanleggen van rioleringen. 
Hij levert daarbij goed werk af want: “Ik word regelmatig aangeraden door klanten, waar ik al geweest 
ben, om bij een buur of kennis te komen kijken bij een verstopping.”

BERNHEZE BOUWT

Bas aan het werk met zijn camera-rioolinspectiesyteem

Kerkhoflaan 29, Nistelrode
06-14283985
info@raaijmakersriool.nl
www.raaijmakersriool.nl.

Bas met zijn werkbus Tekst: Milène Putters Foto’s: Marcel van der Steen

“Ik geef graag 
een eerlijk 
advies,
ook over
de prijzen
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De situatie in Dinther
Het veldhospitaal in Dinther werd in de 
laatste week van september 1944 op-
gezet aan de zandweg van Dinther naar 
Vorstenbosch, direct rechts naast en enige 
meters achter de boerderij van de familie 
Govert Buijs. Het was een grote tentcon-
structie met twee meter hoge verticale 
zijwanden en een vloerafmeting van naar 
schatting acht bij vijfentwintig meter. 
Diverse militaire voertuigen brachten bijna 
iedere dag gewonden aan in het veldhos-
pitaal. De meeste gewonden werden na 
de eerste verzorging naar een ziekenhuis 
gebracht. De gesneuvelden in ’t veld wer-
den vrij vlug na hun dood ter plaatse be-
graven. 

We waren getuigen
Vanaf 24 september tot eind oktober 
woonde ons gezin op ons vluchtadres, 
tweehonderd meter recht tegenover het 
veldhospitaal, zonder zichtobstakels. Het 
was de boerderij van Gerardus van der 
Leest-Cleerdin, het laatste huis in de Post-
straat.

De gewonden werden aangevoerd vanuit 
de frontlinie op vier tot acht kilometer af-
stand. 
In een periode van twee weken werden 
er bij het noodhospitaal met Rode Kruis-
tekens in totaal negen Britse en vier Duitse 
soldaten begraven, nadat zij daar waren 
gestorven. 

Het tijdelijke grafveld
Op een morgen werden weer enige gra-
ven door militairen gedolven in het bijzijn 
van een jonge aalmoezenier. Jan van der 
Leest (G.zn.), de onderduiker Wim Bus-
kermolen uit Aalsmeer, de Bossche (En-
gelssprekende) onderduiker Peter van der 
Heijden en ik gingen naar de werkzaam-
heden kijken. Bij die gelegenheid vroeg 
de aalmoezenier ons met nadruk om die 
namiddag om drie uur aanwezig te willen 
zijn bij een begrafenis. Dat hebben we ge-
daan en twee Engelse en een Duitse sol-

daat werden gewikkeld in een asgrauwe 
militaire deken daar in de Dintherse aarde 
begraven. De teraardebestelling was sober 
en vrij kort van duur. De aalmoezenier las 
voor uit een gebedenboek. Alle aanwezi-
gen hebben gebeden voor de soldaten die 
hun leven gaven. We hebben ter plaatse 
gewacht tot de rustplaatsen gesloten wa-
ren. Enkele vragen speelden nadien door 
mijn hoofd: 
‘Werden we gevraagd om aanwezig te 
zijn om later van deze gebeurtenissen te 
kunnen getuigen?’
‘Werden we door de aalmoezenier toege-
laten tot de ingang van de hospitaaltent 
om dezelfde redenen?’
‘Moesten wij dit alles zien en horen om 
het later na te kunnen vertellen?’

De graven werden gedolven in een hoek 
van het weiland nabij de straat zuide-
lijk van de boerderij van Buijs. De plaats 
werd na enige weken eenvoudig afgeras-
terd met prikkeldraad, zoals het overige 
weiland. De Engelse soldaten werden na 
enige maanden, en de Duitse soldaten na 
ruim vier jaar, herbegraven op een groot 
militair kerkhof elders in het land. Het 
kerkhofje werd nauwelijks onderhouden. 
De naamloze houten kruisen stonden ja-
renlang in een grond met wilde planten.  

Het gevechtsgebied
De dagelijks wisselende frontlijn liep van 
de grens Heeswijk-Berlicum naar Vin-
kel-Heesch. Deze lijn lag hemelsbreed 
gemiddeld ongeveer zeven kilometer van 
het Dintherse veldhospitaal verwijderd. 
Gezien de frontomstandigheden en de 
afstand is het onwaarschijnlijk dat korter 
bij de toenmalige frontlijn nog een veld-
hospitaal heeft gestaan. De sfeer in het 
voorliggende gebied was onrustig. Er wer-
den regelmatig schoten en doffe inslagen 
gehoord, waarbij ook slachtoffers vielen. 

Jan van Gemert, Heeswijk-Dinther,
augustus 2019 

N.B.: Dit verslag is een verkorte versie van 
een eerdere publicatie in De Kroniek, het 
blad van Heemkundekring De Wojstap in 
Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Het uit-
gebreide verslag is te vinden in de heem-
kamerbibliotheek, geopend iedere woens-
dag van 14.00 tot 16.00 uur.

ONDERSTAANDE VERHALEN 
WORDEN NAAR AANLEIDING VAN 
HERDENKING 75 JAAR BERNHEZE 
GEPUBLICEERD
D-Day (5 juni)
We Remember (14 augustus)
Piet Hanegraaf I (28 augustus)
16-18 September (11 september)
Een oorlogsmisdaad (18 september)
Ochtend 19 september (25 september)
Middaguur 19 september (2 oktober)
Zuivering Laverdonk (16 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ I
(23 oktober)
Driedaagse ‘Slag om Heesch’ II
(6 november)
Het veldhospitaal (13 november)

1 oktober
Ramp op Den Dolvert
Piet Hanegraaf II
Flight Sergeant George Thompson, V.C.
Koeien begraven
Schietoefening Franse Soldaten
Mijn tante I
Langs de Aa
In verkeerde handen
Mijn tante II
Broer van Gestel
Piet Hanegraaf III
Bernard v.d. Heijden 
Burgerslachtoffers

Het veldhospitaal te Dinther
‘Het veldhospitaal stond aan de Vorstenbosseweg’

BERNHEZE - Een veldhospitaal is een eenvoudige inrichting voor hulp aan gewonde militairen. Zo’n hospitaal 
is mobiel en verkast naar gelang het gevechtsfront verschuift. Het bevindt zich gewoonlijk enige kilometers 
achter het front om niet direct in het gevechtsgebied te komen liggen. In zo’n veldhospitaal, met beperkte 
mogelijkheden tot verzorging en operatie, is het stervensgetal hoog in vergelijking met behandeling in een 
ziekenhuis. In 1944 was het niet verwonderlijk dat menig ernstig gewonde soldaat aan de Vorstenbosseweg 
zijn levenseinde vond. 

75 JAAR
BERNHEZE

HERDENKING

“De naamloze 
houten kruisen 
stonden jarenlang 
in een grond met 
wilde planten

Verzorgende Rode Kruissodaten aan het werk in een bermEen hospitaalsoldaat verzorgt een gewonde

De locatie van het veldhospitaal in 1944 in Dinther
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Kaylee Rijkers Anne-Marie Traa Katja BrooijmansRon de Visser

The Taste of Drums &
Dinner en Beats & Bites

Tekst en foto’s: Jos Nijssen

Ton van de Veerdonk

Slagwerkgroep Koninklijke Fanfare St.Willibrord

bedankt de gemeente Bernheze, Stichting Vrienden van

de Koninklijke Fanfare, Gebr. Dijkhoff en De Toren Eten

en Drinken

voor hun bijdrage bij het
60-jarig jubileum

René Habraken
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HEESWIJK-DINTHER - De Slag-
werkgroep van Koninklijke 
Fanfare St. Willibrord vierde 
haar 60-jarig jubileum met een 
groots feestweekend dat startte 
op donderdagavond 7 novem-
ber. Gedurende twee avonden 
toverde De Toren, Eten en Drin-
ken, een smakelijk vijfgangen 
menu dat werd gelardeerd met 
topmuziek van de slagwerk-
groep. 

Terwijl publiek, meer dan 200 
mensen gedurende deze twee 
avonden, smulde van lekke-
re beef tataki, romige mos-
terdsoep, kabeljauwfilet in frisse 
groene kruidensaus, een mals di-
amanthaasje met maderasausje 
en een lekkere chocolademous-
se, zorgde de 22 man sterke 
slagwerkgroep onder leiding van 
Wim van Zutphen voor een mu-
zikale omlijsting met nummers 
van: Phil Collins, Santana, Toto, 
Kensington, Marco Borsato, U2, 
Queen en vele anderen. 
Ondersteund door een combo, 
een blazerssectie van het fanfa-
rekorps en maar liefst zes zan-
gers, toverde dirigent Wim van 
Zutphen met zijn 22 slagwerkers 
een aangename muzikale uitvoe-
ring uit zijn inmiddels vermaarde 
dirigeerstokje. Hoogstaand slag-
werk, gebruikmakend van een 
grote variatie aan slagwerk, liet 
het publiek niet alleen smullen 
van het lekkere eten, maar ook 
van goede muziek. 

Beats and Bites
Tijdens de Beats and Bites op 
zaterdagavond werden de fes-
tiviteiten afgesloten met een 
blitse feestavond. De muziek 
van de Dinneravonden werd vol 
overgave ten gehore gebracht 
op een waar muziekpodium. 
Omdat er nu geen luxe gerech-
ten werden geserveerd, lag het 
tempo van de uitvoering hoger, 
waardoor het publiek al snel in 
een gezellige feeststemming 
werd gebracht. De beats van de 
muziek verhoogden de sfeer en 
de smakelijke bites van De Toren 
verzorgden de magen. De feest-
avond werd door het optreden 
van RUM op gepaste wijze, laat 
op de avond afgesloten, met een 
echt feestje.

De slagwerkgroep, al jarenlang 
bekend vanwege de vele kam-

pioenen die hier zijn opgebloeid, 
blijkt ook te beschikken over een 
kweekvijver aan organisatieta-
lent en muzikale vaardigheden. 
Eigenlijk mag deze groep voor- 
taan wel ‘het Wim van Zutphen 
Slagwerkorkest’ genoemd wor-
den.

Experts tillen de festiviteiten 
naar een hoger plan
Een goede uitvoering is moge-
lijk als de deelnemers goed zijn 
voorbereid. 
Belangrijk hierbij zijn natuurlijk 
ook de gastmuzikanten: Com-

bospelers Peer van Vreede, Ton 
v.d. Veerdonk, Rico van Hooren 
en Huub Sperber. Daarnaast de 
oud-fanfareleden Christ Dekker 
en Teun van Zoggel. Bovendien 
leverde het fanfarekorps een 
zestal blazers, Martijn v.d. Heu-
vel, Marga van Zutphen, Hein 
Mous, John v.d. Voort, Rene v.d. 
Pas en Andrea Dortmans.
Maar minstens zo belangrijk is 
de entourage waarin de uitvoe-
ringen plaatsvinden. Daarom is 
extra aandacht voor deze wer-
kers achter de schermen, aan-
gestuurd door Paul van Lokven, 

net zo belangrijk: het licht en ge-
luid door Bart Pouwels en Adco 
van Oss, de stagemanager Olaf 
Otjens en natuurlijk het perso-
neel van De Toren, versterkt met 
de vele vrijwilligers. Dankzij hun 
inbreng zijn de feestdagen su-
per geslaagd en is het muzikaal 
blauwe najaar succesvol afge-
sloten. 
Opnieuw is gebleken dat een 
vereniging, waar muziek cen-
traal staat, maar elkaar helpen 
en ondersteunen net zo belang-
rijk gevonden wordt, in staat is 
tot grote prestaties.

Slagwerkgroep transformeert
naar Slagwerkorkest

Percussie & Popcorn
Zaterdagmiddag 9 november barstte 
de muziekruimte bij Dijkhoff uit haar 
voegen tijdens de jeugdmiddag. 
De jubilerende slagwerkers orga-
niseerden in de tot muziekpodium 
verbouwde loods een dijk van een 
slagwerkmiddag voor de jeugd.
De jeugdslagwerkgroepen uit Bern-
heze toonden hun kunnen en de 
massaal aanwezige basisschooljeugd 
genoot zichtbaar. Zeker toen de kinde-
ren, op gang gebracht door de jeugd van 
BS het Mozaiek, sámen met de inmiddels vermaarde Teun van 
Zoggel (slagwerker bij Duncan Laurence) de middag gingen af-
sluiten. De middag toonde aan dat muziek nog altijd trekt en dat 
jeugd enorm geïnspireerd kan worden als het programma hen 
voldoende uitdaagt. De hof van Dijkhoff blijkt een dijk van een 
locatie te zijn voor een aansprekend muziekpodium.

Teun van Zoggel
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ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

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

Nu ook op

DONDERDAG

Uurtje Klassiek: Mi Canto 

Enrico van Schaik richtte Mi 
Canto op in 1990 en nog altijd 
staat het koor onder zijn bezie-
lende leiding. Mi Canto is uit-
gegroeid tot een gewaardeerd 
regionaal kamerkoor met een in-
drukwekkende staat van dienst. 
Zo voerden zij de ‘Petite Messe 
Solennelle’ uit van Rossini en het 
monumentale werk ‘Dido en Ae-
neas’ van Purcell. In het concert 
‘So much to cover’ combineerde 
het koor werken van de Beatles 
en Mozart. Elke twee jaar orga-
niseert Mi Canto het korenfes-
tival ‘Muzikaal vertier met een 
koor of vier’.

Het koor heeft een breed reper-
toire uit alle stijlperioden van de 
klassieke muziek. Aanstaande 
zondag voert het koor vooral 
20ste eeuwse koorwerken uit. 

Enrico van Schaik studeerde aan 
het Tilburgs Conservatorium 
schoolmuziek, blokfluit en koor-
directie. Hij werkt als (counter)
tenor, fluitist, dirigent en com-
ponist. Met Mi Canto won hij 
in 2009 de Oeuvreprijs van het 
Nederlands Festival voor Vocale 
Ensembles. Enrico was jarenlang 
muzikaal leider van Natuurthe-
ater De Kersouwe in Hees-
wijk-Dinther. 

Huub Sperber is de vaste pianist 
van Mi Canto. Hij is een veel 
gevraagd begeleider, onder an-
dere door het Philips Symfonie 
Orkest, het Concertgebouw van 
Amsterdam en het Prinses Chris-
tina Concours. Huub kreeg een 
zilveren onderscheiding van de 
Gregorius Vereniging voor zijn 
verdiensten voor de kerkmuziek.

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 17 november geeft kamerkoor
Mi Canto een concert in de interne kapel van zorginstelling Laver-
hof. Mi Canto staat onder leiding van Enrico van Schaik en Huub 
Sperber begeleidt het koor op de vleugel. Aanvang is 15.00 uur en 
de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage. 

HEESCH- Er is binnenkort weer 
een Liederentafel in CC De Pas. 
Nu de klok verzet is en de avon-
den langer worden is dat een 
mooie gelegenheid om er even 
tussenuit te gaan. 

Woensdag 20 november kan er 

weer gedanst en meegezongen 
worden. Tussen 20.00 en 23.00 
uur speelt het orkest de sterren 
van de hemel om de bezoekers 
een fijne avond te bezorgen. Op 
nagenoeg alle nummers kan ge-
danst worden en daar wordt ook 
dankbaar gebruik van gemaakt. 

Een dansvloer wordt vrijgehou-
den en de bediening zorgt des-
gewenst voor een kopje koffie of 
thee en een drankje. 

Zaal De Misse is open vanaf 
19.30 uur. De entree bedraagt
€ 2,-. Iedereen is welkom!

Liederentafel

Het programma bestaat uit 36 
van de mooiste nummers aller 
tijden gezongen door 19 lokale, 
vocale toppers!

Velen zijn regelmatig in HDL en 
omstreken te zien en te horen, 

maar alleen tijdens de TOP2000 
zie je ze allemaal bij elkaar: 
Anouk van Schijndel, Nadja van 
Driel, George Blanken, Joyce v.d. 
Sangen, Heleen v.d. Veerdonk, 
Hans Achterberg, Anne-Ma-
rie Traa, Stefanie Achterberg, 

Heidi v.d. Linden, Joachim van 
Schijndel, Katja Brooijmans, Ron 
de Visser, Kaylee Rijkers, Iris 
Manders, Remco Kuijs, Evie v.d 
Heijden, Sander v.d. Gevel, Ton 
v.d. Veerdonk en Jorine Jansen. 

Een feest voor het publiek, de 
artiesten en de band!

De TOP2000 van HDL, een ons-
kent-ons feest waar je bij moet 
zijn! 

Bestel je kaarten via 
www.lunenburg.nl of haal ze bij 
Paperpoint in Heeswijk-Dinther 
of Restaria Revival in Loosbroek.

Lokale artiesten brengen het 
mooiste uit de TOP2000
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Shaffy, Elvis, Wham!, Tina Turner, Toto, Mr Mister, ABBA; zaterdag 
28 december komen deze, en nog veel meer artiesten, allemaal voorbij tijdens de TOP2000 van Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek.

Een ons-kent-ons feest
waar je bij moet zijn

Bos bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos bloemen 

1. Hoeveel jaar is het jubileum van Fanfare St. Willibrord?

2. Welk evenement laat lokale artiesten van HDL schijnen?

3. Wie in de zorg viert zijn 10-jarig jubileum?

4. Welke belangrijke man komt zaterdag en zondag aan in Bernheze?

5. Wat is de voornaam van Jeugdprins Porcellus XLIII?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 18 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en 
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemensalon.

Winnaar vorige week: 
Anna Dobbelsteen
Het antwoord was:

FABELS

Sint Servatiusstraat 37 - Heeswijk-Dinther
0413 292 117 - www.mirandasbloemensalon.nl
365 dagen open van 8.00 tot 20.00 uur* 
(*zon- en feestdagen van
10.00 tot 17.00 uur) 

6. Wat is de naam van de najaarexpositie in Galerie De Meesters?
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Mede mogelijk gemaakt door:

Een initiatief van:

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Een initiatief van:

TROTS OP JOUW
ONDERNEMERSCHAP!

VRIJDAG 15 NOVEMBER
DAG VAN DE ONDERNEMER

OP VRIJDAG 
15 NOVEMBER 
BEDANKT HEEL 
NEDERLAND 
ONDERNEMERS 
VOOR HUN LEF EN 
DOORZETTINGS-
VERMOGEN

Samenwerkende
Ondernemersverenigingen
Bernheze
www.so-bernheze.nl

Uitwisselingsconcert Fanfare 
Aurora in CC Nesterlé

Het harmonieorkest van Mu-
ziekvereniging TOG bestaat uit 
ruim 65 muzikanten en komt uit 
in de eerste (hoogste) afdeling. 
Sinds januari 2004 staat het or-
kest onder leiding van dirigent 
Jan Gerrit Adema. 

Muziekvereniging TOG streeft 
ernaar om kwalitatief hoog-
staande muziek te maken met 
een gevarieerd programma. 

Fanfare Aurora komt ook uit in 
de eerste afdeling. Het fanfare-
orkest heeft gezelligheid, ambi-
tie, betrokkenheid en muzikali-
teit hoog in het vaandel staan. 

De vereniging staat midden in de 
gemeenschap en beschikt naast 
het fanfareorkest nog over on-
der meer een opleidingsorkest, 

malletband, jeugdorkest en een 
jeugdmalletband. Naast deel-
name aan concertwedstrijden 
speelt Aurora ook vol enthou-
siasme lichtere concerten onder 
andere tijdens carnaval en Kerst. 
Ook muziekspektakel ‘Auro-
ra ontmoet…’ is populair; een 

groots opgezet theaterconcert 
met bekende muziek en mede-
werking van diverse muzikale 
gasten. 

Het uitwisselingsconcert begint 
om 11.00 uur. Alle muzieklief-
hebbers zijn van harte welkom. 
CC Nesterlé vind je aan de Park-
straat 2 in Nistelrode. 

De zaal is open vanaf 10.30 uur. 
De entree is gratis.

NISTELRODE/HEESCH - Het podium van CC Nesterlé vormt zondag 17 november het decor voor een 
bijzonder uitwisselingsconcert tussen Muziekvereniging TOG (Tot Onderling Genoegen) uit Berlicum 
en Fanfare Aurora uit Heesch. Beide orkesten zijn in voorbereiding op deelname aan het bondsconcours 
in Veldhoven op 23 en 24 november, een heuse concertwedstrijd voor blaasorkesten. Het uitwisse-
lingsconcert is een laatste try-out waarin beide orkesten hun concourswerken ten gehore zullen bren-
gen. Dat belooft een spectaculaire muzikale zondagochtend te worden! 

Gezelligheid, ambitie, betrokkenheid 
en muzikaliteit hoog in het vaandel

MKB Nederland verbindt on-
dernemers in het midden- en 
kleinbedrijf (0-250 medewer-
kers). Zij hebben twee soorten 
leden: brancheorganisaties en 
ondernemingen, De onderne-
mersverenigingen van de ker-
nen in Bernheze zijn allemaal 
actief voor hun leden met in-
spirerende bijeenkomsten en 
vallen onder de Samenwer-
kende ondernemersverenigin-
gen in Bernheze (SOB).  De on-
dernemersverenigingen, net 
als de overkoepelende SOB, 
zijn Lokaal Lid van MKB-Eind-
hoven.

Dag van de ondernemer 
Een dag waarop ondernemers 
worden bedankt voor hun durf 
en doorzettingsvermogen. De 
ondernemers van Bernheze 
kunnen kosteloos aanschui-
ven bij een netwerkdiner in 
Eindhoven. Kort maar krachtig 

met twee sprekers; Tonny 
Loorbach stipt online marke-
ting aan en Rob B. Tol is op-
richter van de NetwerkAcade-
mie en geeft voorbeelden van 
hoe online en offline netwer-
ken elkaar versterken.

Aannemende, dat het ook vast 
enkele jaren geduurd heeft 
voor Moederdag niet meer 
vergeten werd, gaan onderne-
mers vast ook aan deze ‘Dag 
van de Ondernemer’ wennen. 
Want ook al wordt deze ‘Dag 
van de Ondernemer’ wereld-
wijd gepromoot, in meer dan 
150 landen, het is nog even 
wennen, deze verwendag. 

Column Ondernemend Bernheze
Rian van Schijndel

Dag van de Ondernemer waarom?
BERNHEZE - Er bestaat voor alles een aparte dag: een Dag van 
de Bouw, Secretaressedag, Moederdag. Sinds kort ook de ‘Dag 
van de Ondernemer’. MKB Nederland vond het nodig om de 
ruim 1,5 miljoen ondernemers in Nederland in de derde week 
van november in het zonnetje te zetten. Ondernemers zijn met 
hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde voor ons land. 
Ondernemers creëren immers groei, banen en welvaart. 

www.bernhezemedia.nl
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Na rust probeerde Vorstenbosch met meer 
inzet te starten, maar het spel bleef slordig 
en ongeconcentreerd. De wedstrijd leek 
meer en meer in balans te komen, maar 
van goed voetbal was nog steeds geen 
sprake. 

In de 78ste minuut wist Vorstenbosch 
voor het eerst een gevaarlijke kans te cre-
eren met een schot van Teun Rijkers. In de 
86ste minuut werd de doorgebroken Mar-
vin van Heeswijk vlak voor het 16 meter 
gebied onderuit gehaald. Vorstenbosch 
kreeg een vrije trap toegekend vanuit een 
gevaarlijke positie met mogelijkheden bij 
de tweede paal. De bal werd echter aan 

de andere kant naast geschoten. Een zeer 
teleurstellende wedstrijd voor Vorsten-
bosch, wat in de competitie alle zeilen zal 
moeten bijzetten nu het in de komende 
weken tegen de top 3 moet spelen.

Teleurstellende
wedstrijd Vorstenbossche Boys 1
ZIJTAART/VORSTENBOSCH - Vorstenbosch begon slap aan de wedstrijd en liet VOW 
al in de tweede minuut gevaarlijk voor de goal komen. De bal werd maar net naast 
gekopt. In de tiende minuut kreeg Vorstenbosch een vrije trap toegekend, maar deze 
werd overgeschoten. Even later kwam Vorstenbosch voor het eerst bij het 16 meter 
gebied van VOW, maar het duurde te lang voordat er op goal werd geschoten. VOW 
had volledig grip op de wedstrijd en dwong in de 29ste minuut een gevaarlijke corner 
af. De bal ging maar net over. Vorstenbosch was gewaarschuwd, echter uit de daarop-
volgende corner viel terecht de 1-0 voor VOW.

voetbal

HEESCH/OSS - Wel complimenten, maar 
niet de punten. Zo kun je de laatste we-
ken van de handballers van Olympia’89/
DOS’80 het beste samenvatten. 

De thuiswedstrijd tegen Quintus, 22-25 
na een ruststand van 12-12, vormde daar 
helaas geen uitzondering op. Op het veld 
was het grote verschil op de ranglijst nau-
welijks merkbaar, maar uiteindelijk won 
de Beneleague-degradant/titelkandidaat/
nummer 2 toch van de hekkensluiter/pro-
movendus. 

Opnieuw
complimenten, maar geen punten 

handbal

NISTELRODE - Prinses Irene en Volhar-
ding deelden afgelopen zondagmiddag, 
onder de uitstekende leiding van de pas 
24-jarige Thierry Schelsema, de punten. 

Na een 2-0 voorsprong kwam Volharding 
sterk terug en achterhaalde de mannen 
van Van Tilburg Mode & Sport. Nadat zo-
wel in de eerste minuut van de eerste als 
de tweede helft Prinses Irene scoorde, via 
Aron van der Rijt en Tim van den Brand, 
was het Tim Brouwer die, zeker gezien het 
spelbeeld in de tweede helft, met twee 
doelpunten een terechte puntendeling op 
het scorebord liet noteren.

Prinses Irene
verspeelt 2-0 voorsprong

voetbal

Strafworpen
Het waren de gasten uit Bergeijk 
die in de openingsminuten het 
felst uit de startblokken kwa-
men. Zij namen direct een 0-3 
voorsprong. Toch lieten de Hee-
sche dames zich niet van de wijs 

brengen en knokten zich terug 
naar een gelijke tussenstand;
4-4. Verdedigend werd er aan 
beide kanten regelmatig aan de 
noodrem getrokken met vele 
strafworpen als gevolg. Het was 
keepster Inge Turlings die maar 

liefst zes van deze buitenkansjes 
wist te keren. De strafworpen die 
DOS’80 kreeg werden wel ver-
zilverd door Sabine van Nistel-
rooij. De teams hielden zich qua 
scores in evenwicht en DOS’80 
ging met een nipte voorsprong 
van 13-12 de kleedkamer in. 

Tussenspurt
Aanvankelijk ging de wedstrijd 
verder zoals die in de eerste helft 
geëindigd was. Over en weer 

werd gescoord, maar het ver-
schil werd nimmer groter dan 
één doelpunt. Het was Bergeijk 
dat halverwege de tweede helft 
een tussenspurt maakte van 16-
16 naar een voorsprong van vier 
doelpunten; 16-20. Het verschil 
was gemaakt en DOS’80 was 
niet meer bij machte deze ach-
terstand weg te werken. Bergeijk 
liet zich de kaas niet meer van 
het brood eten en speelde soe-
verein de wedstrijd uit.

Dames DOS’80/Olympia’89 trekken aan kortste eind
HEESCH - De handbalsters van DOS’80 namen het afgelopen zaterdag-
avond in sporthal ’t Vijfeiken op tegen Bergeijk. Een belangrijke ontmoe-
ting omdat beide teams voorafgaand aan deze wedstrijd op een gelijk 
puntenaantal stonden. Het was DOS’80 dat na een korte mindere fase in 
de tweede helft aan het kortste eind trok. Eindstand 22-27. 

handbal

Sabine van Nistelrooij
 Foto: Ruud Schobbers

Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst
info@demooibernhezekrant.nl
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Na 30 minuten verloor de uit-
ploeg een beetje de controle en 
zette EVVC meer aan, waarbij 
echte kansen uitbleven, tot aan 
de 1-1. Waar de Heeswijkse 
ploeg verzuimde om druk op 
de bal te geven, kreeg EVVC de 
kans om de bal terug te leggen 
op de doorgelopen rechtsback 
die via twee spelers van Heeswijk 
de verre hoek wist te vinden.

Na rust werd er vrijwel niet meer 
gevoetbald door beide ploegen. 
EVVC kreeg eerst nog een goe-
de kans waar na een voorzet de 
poging van dichtbij op het nip-

pertje gekeerd kon worden door 
Ard Groenendijk. Toch trok de 
Heeswijkse ploeg in de eindfa-
se aan het langste eind. In de 
79ste minuut kreeg Danny Aarts 
een schotkans van 18 meter, het 
schot ging goed richting de bo-
venhoek maar de keeper wist 
hem net tegen de dwarslat te 
tikken. Toen de bal terugkwam 
was Max Sluiter het attentst 
en werkte de bal binnen. On-
danks het opportunistische spel 
van EVVC in de laatste minuten 
kwam de uitploeg niet echt meer 
in de problemen en namen ze de 
drie punten mee uit Vinkel.

Heeswijk trekt derby tegen 
EVVC naar zich toe

VINKEL/HEESWIJK-DINTHER - De eerste helft hadden de mannen 
uit Heeswijk wat meer de controle en liet EVVC de uitploeg aan de 
bal. Een vrije trap op de helft van de tegenstander werd kort inge-
speeld en vanuit het middenveld werd rechtsback Joep van Grins-
ven richting achterlijn gestuurd. Die trok de bal strak terug, waar 
Max Sluiter over de bal heen stapte en Jules Heerkens de trekker 
overhaalde en de bal snoeihard onderkant lat binnenschoot. 

voetbal

WHV knokt zich naar overwinning

In de 41ste minuut was het we-
derom Yorick die goed doorging 
op rechts en hij wist Roel Lunen-
burg te bereiken die schitterend 
de 1-2 scoorde. Met deze stand 
werd de rust bereikt.

Na rust kwam de ploeg van 
Marcel Verberkt getergd uit de 
kleedkamer en in de 50ste en 
52ste minuut scoorde Elsendorp 

de 2-2 en 3-2. De geel-zwarten 
leken het onderspit te moeten 
delven maar wederom toonde 
de hele ploeg karakter en in de 
70ste minuut was het Roel Lu-
nenburg die de buitenspelval 
van Elsendorp ontweek en broer 
Thijs vrij voor goal zette: 3-3. 
Hierna was Elsendorp meer be-
zig met de scheidsrechter en zijn 
beslissingen dan met voetbal en 

terwijl iedereen dacht dat het 
3-3 zou blijven, viel dat anders 
uit. In de 90ste minuut was het 
Yorick op aangeven van Roel 
Lunenburg die met een beke-
ken voorzet goalie Kuijpers ver-
schalkte; 3-4. 

Een compliment voor een hard-
werkend WHV dat door deze 
overwinning in de top 3 staat.

ELSENDORP/LOOSBROEK - In de 2de minuut kwam WHV al op een achterstand. Door een fout van 
keeper Glenn Bosch maakte Bruno Freitas Ribeiro 1-0 voor Elsendorp. WHV was niet onder de indruk 
en zocht de aanval om de gelijkmaker te scoren. In de 23ste minuut was het de verdiende gelijkmaker. 
Yorick van de Rakt ging goed door op links en hij wist de 1-1 te scoren.

voetbal

Geurts Mengvoeders en Reaching Internet 
Marketing, bedankt!

De firma Geurts Mengvoeders 
werd benaderd met de vraag of 
ze een team van Prinses Irene 
zou willen sponsoren. Geurts 
Mengvoeders, door menigeen 
wel bekend vanwege de meng-
voederfabriek die 50 jaar lang 
midden in het dorp stond, draagt 
Prinses Irene een warm hart toe. 

Deze keer was het verzoek wel 
heel speciaal omdat kleinzoon 
Mees (van oud-directeur Toine 
Geurts), in JO-7 1/2 speelt. Ge-
lukkig werd de vraag ook dit jaar 
weer gehonoreerd. Een trotse 
opa ziet nu zijn kleinzoon met 

teamgenootjes in een prach-
tig tenue op zaterdagochtend 
voetballen. En hij is, samen met 
Prinses Irene, blij dat degenen 
die van hem het stokje overge-
nomen hebben inzien dat een 
vereniging niet zonder sponso-
ren kan.
Ook de jonge ondernemer en 
fervent voetballiefhebber Cees 
van Schadewijk ziet dit gelukkig 
in en wilde graag voetbaltassen 
sponsoren om het geheel com-
pleet te maken. Deze mooie tas-
sen werden vol enthousiasme 
door Cees uitgereikt en door de 
voetballertjes in ontvangst ge-

nomen. Cees staat zaterdagoch-
tend trouw langs de lijn, want 
zoontje Dex voetbalt ook bij 
JO-7 1/2.

De onderneming van Cees, Rea-
ching Internet Marketing, helpt 
bedrijven om hun online vind-
baarheid en conversies te verbete-
ren. Wil je hier meer over weten? 
Kijk dan op www.reaching.nl.

En zoals je op bijgaande foto 
kunt zien is iedereen van dit jon-
ge team van Prinses Irene, JO-7 
1/2, heel erg trots op de nieuwe 
outfit en prachtige tassen.

NISTELRODE - Een sportvereniging leeft natuurlijk van haar leden. Elk weekend spelen velen hun korf-
bal- of voetbalwedstrijd. Er zijn gelukkig vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt, maar 
ook financiële ondersteuning is nodig. Gelukkig zijn er in de omgeving van Nistelrode veel gulle spon-
soren die hun steentje bijdragen in allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld het sponsoren van een team. Zo 
zijn Geurts Mengvoeders en Reaching Internet Marketing ondernemingen die onze vereniging steunen. 
Onlangs is JO-7 1/2 in het nieuw gestoken!
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NISTELRODE - Vogelvereniging 
Vogelvreugd organiseert in het 
weekend van 16 en 17 novem-
ber een vogeltentoonstelling in 
De Gildenhof aan de Hoge Ak-
kers 1.

Zoals gebruikelijk organiseert 
Vogelvreugd elk jaar een vogel-
tentoonstelling, maar deze keer 
een wel heel bijzondere waar 
liefhebbers van alle erkende vo-
gelbonden aan deel kunnen ne-
men. In totaal zijn er 460 vogels 
ingeschreven. Het merendeel 
van de inzendingen bestaat uit 
kleurkanaries, maar deze keer 
zijn er meer dan andere jaren 
verschillende soorten postuur-
kanaries, parkieten en tropische 
vogels te bewonderen.
De vogelliefhebbers zijn al een 
hele tijd in de weer om hun 
vogels in optimale conditie te 
kunnen presenteren. De vogels 

moeten niet alleen strak in de 
veren zitten, maar worden ook 
afgericht zodat ze rustig in de 
speciale tentoonstellingskooi zit-
ten en zich van hun beste kant 
laten zien. De vogels worden in 
het algemeen als enkeling inge-
zonden, maar in sommige geval-
len ook als stel of stam. In dat 
geval bepaalt het totaal aantal 
punten, al dan niet aangevuld 
met gelijkheidspunten, de score.
De keuring van de vogels wordt 
door een zestal keurmeesters op 
vrijdag 15 november uitgevoerd. 
Zij bepalen welke vogels het 
beste aan de standaardeisen vol-
doen en er met de prijzen van-
door gaan. Ook wordt dan de 
mooiste vogel van de hele ten-
toonstelling aangewezen.
De tentoonstelling wordt zater-
dag 16 november om 15.00 uur 
geopend door voorzitter Jan Da-
nen. Hij maakt dan ook de prijs-

winnaars bekend. Daarna wordt 
de zaal met vogels opengesteld 
voor inzenders en publiek. De 
openingstijden zijn zaterdag 16 
november van 15.00 tot 19.00 
uur en zondag 17 november van 
10.00 tot 16.00 uur. De entree 
is gratis.

Vogeltentoonstelling Vogelvreugd 

Het sportcafé is geopend tijdens 
activiteiten in de sporthal, maar 
ook zijn er in het sportcafé in-
middels al nieuwe verenigingen 
gevestigd.
Op woensdag 20 november 
begint er een nieuwe activi-
teit voor mensen uit Nistelrode 
die ‘s avonds niet graag alleen 

thuis zijn. Vanaf 19.00 uur kun 
je er wekelijks biljarten, kaarten, 
buurten en groepsspelen doen 
om de avond wat leuker te ma-
ken.
Ben jij iemand of ken jij iemand 
die dit leuk zou vinden, wees 
welkom. Voor verdere informa-
tie kun je contact om nemen met 

Harrie van Dijk 06-41308630 of 
Marja Bloks 06-44538883. De 
toegang is gratis en natuurlijk 
een gratis kopje koffie. 

Sportcafé De Overbeek gaat mensen vermaken
NISTELRODE - De bekende kantine bij sporthal De Overbeek aan de Hoef in Nistelrode heeft een nieu-
we naam: Sportcafé De Overbeek. Een nieuwe stichting heeft de voormalige kantine overgenomen van 
Volleybalvereniging Tornado.

HILVARENBEEK/NISTELRODE -
Je kon aan de resultaten van 
Amy van den Berg niet zien dat 
het haar eerste wedstrijd op Age 
1 niveau was. Amy’s doel was 
om gemiddeld 4,4 punten te ha-
len voor elk figuur. 

Als dat zou lukken, zou ze haar 
diploma halen. Voor het eer-
ste figuur, de barracuda, kreeg 
ze gemiddeld 5,00 punten. Een 
heel mooie start van de wed-
strijd. Daarna kwam het gestrekt 
balletbeen, wat haar een 5,30 
opleverde. 
Daarmee nam ze het clubrecord 
uit de vorige wedstrijd over van 
Aike Maytum. De overslag ach-
terover, een lastig figuur, was 
goed voor 4,37 punten. Amy 
wist dat ze toen een flinke mar-
ge had voor het laatste figuur, 
de ballerina. Maar... ze mocht 
geen grote fout maken want dan 
zou ze een score van 0 punten 
krijgen. Gelukkig raakte ze hier-
door niet van de wijs en zwom 
opnieuw een 5. Voldoende voor 

een tweede clubrecord, dat werd 
overgenomen van Fenne van 
Heesch.

Daarmee sloot Amy van den 
Berg de wedstrijd succesvol af 
met 49,0788 punten. Haar doel 
was duidelijk gehaald. Ze mag 
bij de volgende wedstrijd uitko-
men op het Age 2 niveau.

Amy haalt Age 1 diploma 
synchroonzwemmen

synchroomzwemmen

Amy van den Berg
Foto: Annette Beniers

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant
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DE OPLOSSING

Een investering in jezelf die je de rest van 
je leven meeneemt. Hiervoor zijn we een 
samenwerking aangegaan met Yvonne 
van West, psychosomatisch fysiothera-
peute en Mindfulness Trainer. Zij geeft 
deze mooie, leerzame training acht we-
ken lang in de relaxte ruimte bij Just Be. 
Investeer in jezelf en zorg voor meer tijd, 
rust en energie! 
Mindfulness is het vermogen om met aan-
dacht in het hier en nu te zijn. Ook leer 
je fysieke en geestelijke sensaties op te 
merken zonder er een oordeel aan te ver-
binden. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
die mindfulness beoefenen meer geluk 
en tevredenheid ervaren en minder kans 
hebben op stress, angst en somberheid.

De achtweekse training is wetenschap-
pelijk onderbouwd. We doen aandachts- 
oefeningen (meditaties), oefeningen in 
mindful bewegen en je krijgt opdrach-
ten mee naar huis. De cursus is geschikt 
voor iedereen die bewuster in het leven 
wil staan. 

Details 
De cursus start op 29 november en vindt 
op de volgende data plaats: 29 november, 
6 december, 13 december, 20 december, 
10 januari, 17 januari, 24 januari en 31 
januari. Waar: zaal beneden bij TC Telro,
Zwarte Molenweg 11 in Nistelrode.
Groepsgrootte: 6 tot 10 deelnemers.
Kosten investering in jezelf: € 250,-.

Mindfulness Tijd voor jezelf, rust en energie nodig? 

NISTELRODE – Op deze 
vraag zullen veel men-
sen ‘ja’ zeggen, maar 
hoe doe je dat? Omdat 
wij van Just Be bezig 
zijn met body en mind 
door het geven van ac-
tieve sportlessen en 
ook yogalessen, leek 
het ons een mooie aan-
vulling om een work-
shop mindfulness aan 
te bieden. Yvonne van West Joyce Broeren

Aanmelden via info@just-be.nu of via het aanmeldformulier online: www.just-be.nu.
Meer info via www.just-be.nu of www.yvonnevanwest.nl.
06-55977171 (Just Be) of 06-22338392 (Yvonne van West).

VORSTENBOSCH - De JO17-1 speelde al 
vanaf het begin van het seizoen in deze 
shirtjes, maar door verzetten en vervallen 
van wedstrijden kon de officiële overhan-
diging nog niet plaatsvinden. 

Maar afgelopen weekend was het dan zo-
ver. ORINSO, van mede-eigenaar Jos van 
Houtum, kon officieel de shirtjes overhan-
digen aan de JO17-1. De eerste keer dat 
ORINSO shirtjes sponsorde was in 2013 
en dit was voor de F1 waar zijn zoon Gijs 
toendertijd bij speelde. Hetzelfde jaar 
stond er ook een reclamebord langs de 
lijn bij de Vorstenbossche Boys. Jos is geen 
onbekende bij de Vorstenbossche Boys; 
twee dochters van hem, Eef en Lotte, en 
zijn zoon Gijs, voetballen bij deze club. 
Verder is Jos enkele jaren leider geweest 
van teams van zijn dochters en zoon en 
heeft zelf wedstrijdjes gefloten.

ORINSO is een internationaal bedrijf dat 
in Nederland, België, Frankrijk en Duits-
land opereert. ORINSO staat voor Orga-
nic Industrial Solutions en is de expert in 
biomassa en alle organische ongevaarlijke 
reststromen. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in het leveren van totaaloplossingen. 
Dankzij hun knowhow én installaties we-
ten zij alle activiteiten aan elkaar te linken 
tot een zelf voedend systeem. Echt een 
bedrijf wat goed bezig is met de toekomst 
voor mens en milieu. En met deze nieuwe 
shirtjes kunnen de jongens er de komen-
de jaren ook weer goed voor de dag mee 
komen.

ORINSO (Jos en Angelie), namens de 
JO17-1 en het Jeugdbestuur hartelijk be-
dankt voor het sponsoren van de nieuwe 
shirtjes. En de JO17-1 zal deze dan ook 
met trots iedere week dragen.

Nieuwe shirtjes Vorstenbossche
Boys JO17-1

1 december zijn de 
eerste sporters in 
de nieuwe locatie 
welkom van
8.30-12.00 uur.
Kijkdag: 1 december 
van 8.30-17.00 uur

Vanaf 1 december
is ons nieuwe adres:
Raadhuisplaza 2-4
5473 CX Heeswijk-Dinther
T (Fitness) 0413 - 22 84 21
T (Fysiotherapie) 0413 - 22 85 09
E info@mtc-bernheze.nl
I www.mtc-bernheze.nl

Open dagen11 en 12 januari 8.30-17.00 uur
Vanaf het begin was het eenrichtings-
verkeer naar de goal van Essche Boys. 
Avesteyn was onzorgvuldig, maar het 
kreeg wel voldoende kansen om te sco-
ren. Essche Boys gokte op corners, vrije 
trappen en uitbraken maar kon geen vuist 
maken. Avesteyn opende halverwege de 
eerste helft de score door een rebound 
waar Dries Heerkens als de kippen bij was, 

1-0. Dit was ook de ruststand. In de twee-
de helft hetzelfde spelbeeld als in de eerste 
helft. Avesteyn probeerde de voorsprong 
uit te breiden. Dit lukte! Dries Heerkens 
maakte de 2-0 na een puike voorzet van 
Joost Gooijaarts. Laatstgenoemde zorg-
de voor de einduitslag 3-0 met een knal 
in de bovenhoek. Volgende week moet 
Avesteyn inhalen in en tegen Orthen.

Prima herstel Avesteyn

voetbal

HEESWIJK-DINTHER - De wedstrijd Avesteyn-Essche Boys stond zondag 10 novem-
ber op het programma. De vraag was of Avesteyn zich, op deze zonnige dag, kon 
herstellen na de nederlaag vorige week tegen Nulandia.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op www.mooibernheze.nl bekijken of
de verwijzing in deze krant. Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via:

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 14 NOVEMBER
Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dinnershow
Restaurant Smook Vorstenbosch

Taiji37Vorm
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Jochem Nooyen
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

VRIJDAG 15 NOVEMBER 
Dag van de Ondernemer
PAGINA 35

Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Sfeerweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 25

Pubquiz
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Dinnershow
Restaurant Smook Vorstenbosch

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther

11-11 bal De Kreuge
Kerkzicht Loosbroek
PAGINA 18

Toneelstuk: Een huis met 
gouden balken
De Stuik Vorstenbosch

Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
PAGINA 10

Moeilijke voeten?
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Lancering Buswhisky
Whiskyfestival Den Haag
PAGINA 13

ZATERDAG 16 NOVEMBER 
Jazztrio TRIFID
Sterrenwacht Halley Heesch 

Alpacafarm open 
Alpaca meet & greet
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
PAGINA 6

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Intocht Sinterklaas
Nistelrode
PAGINA 16

Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 38

Themaviering Werelddag
Petrus’ Bandenkerk Heesch
PAGINA 8

Sfeerweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 25

Excursie Nijmegen
HKK De Elf Rotten Heesch
PAGINA 2

Nicky’s Pride
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

Lancering Buswhisky
Whiskyfestival Den Haag
PAGINA 13

ZONDAG 17 NOVEMBER 
Alpacafarm open
Alpaca meet & greet 
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Uitwisselingsconcert
Fanfare Aurora
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 35

Vogeltentoonstelling
Vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 38

Lancering Buswhisky
Whiskyfestival Den Haag
PAGINA 13

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Intocht Sinterklaas
Vorstenbosch, Heesch
en Heeswijk-Dinther
PAGINA 16 EN 17 

Kaarten VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

Hullie Pietenshow
Hullie Uden
PAGINA 17

Sfeerweekend
Tuincentrum Meijs Heesch
PAGINA 25

MAANDAG 18 NOVEMBER
Computer- en smartphone 
inloop
De la Sallestraat 3 Heesch

Kaartmiddag
CC De Pas Heesch

Voorlichtingsavond
Fioretti College
Muntelaar 4 Veghel

Poedja-Bardo Onder-
richt-Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

DINSDAG 19 NOVEMBER 
Lotgenotenbijeenkomst 
prostaatkanker
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Mantelzorgwandeling
& lunch
Vorstenbosch
PAGINA 20

Senioren-computerhulp
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sponsordiner stichting 
Friends of Kurland
Restaurant Wolters Heesch

Kienen VV Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Guru yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Alzheimer café
PieterBreughelHuis Veghel
PAGINA 26

ALV Ondernemersvereniging 
Nistelrode
MG Service Nistelrode
PAGINA 9

WOENSDAG 20 NOVEMBER
Koffie-ochtend Stichting 
Zorgvoorzieningen
MFA De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 26

Rikmiddag
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Sportcafé De Overbeek
De Hoef Nistelrode
PAGINA 38

Vipassyana Meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Sinterklaas in de bibliotheek
Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

Kaartverkoop Rooie Tesneuzik
www.rooietesneuzik.nl
PAGINA 10

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 34

DONDERDAG 21 NOVEMBER 
Workshop Njoeng Nee
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Ophalen oud papier
buitenbied
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg 
en De Zwarte Molen Nistelrode

Lezing groeien in
ouder worden
CC De Pas Heesch
PAGINA 6

Eetpunt
Molenhoeve 34a Loosbroek

Samen Eten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Taiji37Vorm en Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zin van Bernheze
Stanserhorn Heeswijk-Dinther
PAGINA 1

Informatieavond Elde College
Schijndel
PAGINA 14

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Wmo-middag
CC De Pas Heesch
PAGINA 26

Najaarsexpositie
Galerie De Meesters 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 5

Sinterklaasmiddag
KBO Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 6Ev
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Fotograaf: 
Familie van Santvoort


