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Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
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Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel Vorstenbosch kunst- en cultuuragenda:

Zaterdag 5 november Medita-
tieve ontspanningsmiddag door 
het gehele team van yoga en 
meditatie. Zelfreflectie in rust en 

met beweging. Het programma 
bestaat onder andere uit: tenen 
lezen, zelfmassage, yogabe-
wegingen met ontspanning en 
loopmeditatie voor als je in je 
eentje gaat lopen. Iedereen is 
welkom, jong en oud. 

Van 13.00 tot 16.30 uur, kosten 
€ 10,-.

Zondag 6 november Concert 
Feuilles Volantes, Chansons de 
poètes door Gildas de la Porte, 
zang/contrabas en Bert van den 

Brink, piano/accordeon. Gildas is 
naast stadsbeiaardier van Oude-
water, Geldrop en Schijndel, ook 

contrabassist bij philharmonie 
zuidnederland. Bert is een cum 
laude afgestudeerde klassiek pi-
anist. In 2007 kreeg Bert van den 
Brink de VPRO/Boy Edgarprijs.

Aanvang 15.00 uur, kosten € 5,-. 
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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.

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Laat je verrassen door Ans, Gerry, 
Lea en Margareth  ©KlKapel

HEESWIJK-DINTHER - De jaar-
lijkse fanclubmeeting van de 
Herrie-Davidson Band is op 
zondag 6 november, aanvang 
15.00 uur. Dit jaar voor de ze-
vende keer. 

De fanclub van de Herrie-Da-
vidson Band, met jaren ‘60- en 
‘70-rocknummers, heeft een 
speciaal programma samenge-
steld, in samenwerking met Café 
De Zwaan. Voor deze speciale 
gelegenheid is de entree gratis! 
Geen kosten aan de kassa dus. 

Iedereen is welkom voor een 
rocking goed feest. De Herrie- 
Davidson Band is een garan-
tie voor prachtige muziek. Van 
blues tot rock. 
Zie daarvoor ook: 
www.dezwaanlive.nl. De Zwaan: 
Mgr. Van Oorschotstraat 2.

Bestuur fanclub 
Herrie-Davidson Band:
Toos van Erp, voorzitter
Karin van de Zanden-Barten
De Willem
Cor van Erp

Fanclubdag Herrie-Davidson 
Band 6 november in De Zwaan 

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Nieuw in ons assortiment
voor mensen met koemelkallergie

A2A2 kaas*
*De beste Kaasnoviteit 

van 2016 bij ons 
verkrijgbaar!

‘TENEN LEZEN EN 
LOOPMEDITATIE’

“Een enorme bekroning op ons 
werk, al wéér, want in het voor-
jaar kwamen wij ook al als win-
naar uit de bus, we zijn er zo blij 
mee”, deelt een enthousiaste 
Toos mede. Voor Toos en Violet 
is deze eervolle vermelding we-
derom een kroon op hun werk 
en nu ook een mooie afsluiter 
van al die jaren Het Sentiment 
gerund te hebben, want per  
1 januari 2017 komt het restau-
rant in handen van een nieuwe 
eigenaar. 
Toos: “Met deze mooie over-

winning op onze naam vonden 
wij het ook een mooi moment 
om de zaak over te dragen.”

Voor wie heerlijk wil genieten 
van het Restaurant Week Winter 
Menu, drie of vier gangen, kan 
vanaf donderdag 27 oktober tot 
en met zondag 6 november te-
recht bij Het Sentiment. 
De reservering kan telefonisch: 
0413-320016, via het reserve-
ringsformulier dat op de website 
van Het Sentiment te vinden is 
en ook via www.diningcity.nl.

Restaurant Het Sentiment 
Brabantse winnaar 
Restaurant Week Winter 2016
BINNEN EEN JAAR TWEE KEER PRESTIGIEUZE
PRIJS IN DE WACHT GESLEEPT 

“Top! Fijne bediening, lekker eten.”

“Heerlijk gegeten, goede service en fijne sfeer!”

“Vriendelijke bediening, zeer goede keuken.”

“Gastvrij ontvangen, goede sfeer, 
kortom geweldige avond gehad.”

HEESWIJK-DINTHER - Ontzettend trots zijn gastvrouw Toos Ver-
straten en chef-kok Violet van Dooren van restaurant Het Senti-
ment, dat zij al weer de Brabantse winnaar zijn geworden van de 
Restaurant Week 2016; een evenement van de populaire restaurant-
website www.diningcity.nl.

Foto: Thomas Segers
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Zo hoor je een paar maanden helemaal niks, zo 
krijg je in een week drie leuke reacties. Die ‘je’ 
in de vorige zin ben ikzelf en de reacties die ik 
bedoel, gingen over mijn bijdragen aan deze 
krant. Naast een erg leuke mail van Rian van de 
redactie, ontmoette ik afgelopen week op twee 
achtereenvolgende dagen twee dames die over 
mijn gedichten begonnen. “Ik lees ze altijd met 

veel plezier”, zei de een. “Vooral dat gedicht over je moeder vond ik 
heel mooi”, zei de ander. Riekie heet ze. Altijd leuk, zo’n compliment! 

Afgelopen week was het vier jaar geleden dat mijn moeder overleed. 
Vier jaar alweer! Wat gaat de tijd toch snel! Wat kunnen clichés toch 
waar zijn! Er gaan weinig dagen voorbij waarop ik niet even een warme 
blik werp op de foto van mijn moeder op het bidprentje. Sinds een 
half jaar staat de foto van mijn schoonmoeder ernaast. Ze konden het 
bij leven goed met elkaar vinden en liggen nu, bijna tegenover elkaar, 
op de algemene begraafplaats van Uden. Zouden ze elkaar daarboven 
al ontmoet hebben, denk ik wel eens. Ik geloof het niet, maar een 
troostrijke gedachte is het wel.

Het is als ik dit schrijf, 23 oktober. Vier jaar en een dag geleden 
schreef ik het onderstaande gedicht. Toen ik het vandaag opnieuw 
las, prikten er tranen in mijn ooghoeken. Ik schat zo in dat Riekie dit 
moedergedicht ook wel kan waarderen. 

PLEK

Het herfstblad kraakte onder onze voeten,
de lucht was voor oktober veel te blauw.
We keken naar een mooie plek voor jou
en naar die plek de makkelijkste route.

Vlak voor ons liep een ambtenaar, een vrouw
die bij de poort ons vriendelijk begroette.
Ze ging eerbiedig om met onze rouw,
waardoor ze onze droefheid wat verzoette.

We kozen voor een plek op veldje Z
gelegen onder grote eikenbomen 
vlakbij een graf met nog een vers boeket.

Dit wordt haar huis. We zullen hier vaak komen.
We hangen op haar graf een klein portret
van hoe ze was toen zij nog wel kon dromen.

MOOI VAN HANS MANDERS

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

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Kom nu 
langs

Ook voor hulp bij
overstappen

Ondernemersvereniging Heesch: ‘Weten 
wat er leeft onder de ondernemers’

De OVH is een belangrijke im-
puls voor de gemeentelijke or-
ganisatie om de dienstverlening 
voor ondernemers te verbeteren. 
Zo zijn vestigings- en uitbrei-
dingsmogelijkheden, verlaging 
van rioolbelasting en de komst 
van glasvezel, direct of indirect 
door de OVH geïnitieerd. 

Betrokkenheid bij revitalisering 
van Industrieterrein Cereslaan 
West, herinrichting van ’t Dorp 
en het Stationsplein en onder-
steunen van initiatieven voor 
evenementen, zijn slechts enke-
le voorbeelden van de activitei-
ten uit het verleden waar nu de 
vruchten van worden geplukt. 

Overleg
Momenteel wordt intensief met 
de gemeente gesproken over de 
kwaliteit van dienstverlening, 
helderheid van communiceren 
en verlagen van drempels in de 
gemeentelijke organisatie. Het 
is lastig overheidsorganisaties te 
bewegen een ondernemersgeest 
te tonen, daarom maakt de OVH 
zich daar sterk voor. 

De gesprekspartners binnen de 
gemeente Bernheze zijn zeker 
bereid zich in te zetten, maar 
een gemeente die sterk in ont-
wikkeling is, heeft specialisten 
en ondernemersvisie nodig. In-
krimping van de organisatie had 

helaas ook gevolgen voor kennis 
en kunde. Externen die worden 
ingeschakeld, zijn minder be-
kend met het gebied en/of on-
dernemers. OVH volgt deze ont-
wikkeling kritisch. 

Informeel
Naast de behartiging van belan-
gen richting overheid, zorgt de 
OVH ook voor behartiging van 
belangen naar elkaar. Regelma-
tig worden bijeenkomsten ge-
houden waar ondernemers de 
gelegenheid hebben elkaar te 
leren kennen en zichzelf te pre-
senteren. Formeel en informeel. 

Tijdens een ledenvergadering, 
een informatieavond of een be-
drijfsbezoek, in aanwezigheid 
van een of meerdere wethou-
ders, is er altijd gelegenheid met 
elkaar in contact te komen tij-
dens het informele gedeelte. Dit 

jaar wordt ingezoomd op nieuw 
gevestigde bedrijven of bedrij-
ven die uitbreiding hadden. 

Sedert 2011 is het ledental van 
de OVH gegroeid van 103 naar 
145. Daar zitten ook ZZP’ers bij 
die graag met andere leden in 
contact komen. 
Hun eerstvolgende gelegenheid 
daarvoor is op 31 oktober, tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
bij ’t Bomenpark. Wethouder 
Rien Wijdeven is uitgenodigd 
aanwezig te zijn voor toelichting 
op diverse onderwerpen en na-
tuurlijk het ‘praatje na’.

HEESCH – Intensief contact met ondernemers en gemeente voeden de activiteiten van het bestuur van 
de Ondernemersvereniging Heesch (OVH). Vooral het welzijn van ondernemers heeft hun focus, via 
het platform dat de OVH haar leden biedt, maar ook door het regelen van een gezamenlijke inkoop van 
energie, afvalinzameling en BHV-cursussen (via de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernhe-
ze). OVH zorgde voor veiligheid op de bedrijfsterreinen (KVO-B-certificaat), met daaruit voortvloeiend 
korting op verzekeringspremies; een welkome steun voor de gebruikers van de terreinen. 

V.l.n.r. voorzitter Pascale van Heugten, bestuurslid Michiel Peters en secretaris Hans van Oort 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers 

‘Welzijn voor ondernemers en 
platform voor leden’
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Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

Rondritten met ziekenvereniging Horizon Heesch

HEESCH – De laatste rondrit van ziekenvereniging Horizon van dit jaar werd 10 oktober gereden. In totaal waren er in 2016 zeven rondritten. Om 9.00 uur werden wij, de deel-
nemers, thuis opgehaald en was het verzamelen op het kerkplein. Van daaruit zijn we gestart met een mooie tocht, met de auto door Bernheze. We gingen richting Nistelrode, 
daarna via Slabroek naar Vorstenbosch en van Vorstenbosch naar Heeswijk-Dinther, waar het helaas vrij mistig was. Door de mist zagen we minder van de omgeving. Daar aange-
komen, hebben we in CC Servaes een lekkere kop koffie met een plak cake gehad. Na ongeveer een uurtje gezellig met elkaar gepraat te hebben, werd een groepsfoto gemaakt 
en gingen we weer tevreden huiswaarts. We hebben Bernheze niet verlaten, maar een prachtige tocht gehad. Ga zo door, Horizon, je doet de mensen hier een groot plezier mee!
’n Blije deelnemer.

Over SamenLoop voor Hoop
Op 10 en 11 juni 2017 vindt 
SamenLoop voor Hoop Heesch
plaats op De Misse. De Sa-
menLoop is een 24 uur durend 
wandelevenement om geld in 
te zamelen voor de strijd tegen 

kanker. Inmiddels hebben al 
meer dan 60 teams zich inge-
schreven. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Rabobank, Cere-
slaan 2 en begint om 19.30 uur. 
Aanmelden kan via: slvhh.team-
werving.registratie@gmail.com. 

HEESCH - De eerste teamcaptainavond voor SamenLoop voor Hoop 
Heesch is op woensdag 2 november. Ook andere geïnteresseerden 
zijn hierbij welkom. Tijdens deze eerste teamcaptainavond kunnen 
de teamcaptains ervaringen delen, tips krijgen over fondsenwerving 
en vragen stellen over de SamenLoop. Ook mensen die nog geen 
team hebben, zijn van harte welkom. 

HEESWIJK-DINTHER - Paul van 
Lokven van de Koninklijke Fan-
fare St. Willibrord heeft op 16 
oktober de Toer Mee-prijs voor 
de hoogste sponsorbijdrage uit-
gereikt. 

De hoofdprijs voor de categorie 
jeugd werd overhandigd aan de 
gelukkige winnares, Kyra van 
Lieshout. De prijs, een gloed-
nieuwe bugel is gesponsord door 
Houthandel W. Jacobs BV en is 
mede mogelijk gemaakt door 
Rhythm Impact & Beat it Slag-

werkopleidingen. 
Vermeldenswaard is dat de opa 
van Kyra, Martien Langenhui-
zen, haar inspiratiebron is voor 
haar sponsorzoektocht. 

Hij is namelijk al jarenlang bij 
de senioren hofleverancier 
van sponsoren voor de Toer 
Mee-fietstocht. 

Blijkbaar zorgt de koninklijke 
fanfare op verschillende manie-
ren voor een goede stimulans.

Toer Mee-prijs voor hoogste sponsorbijdrage

Dagbesteding in CC Servaes 
voor jou of je ouder(s)

Voor deze dagbesteding is géén 
Wmo-indicatie nodig. Vrijwilli-
gers, ondersteund door profes-
sionals van Laverhof, organiseren 
activiteiten en ontmoetingen en 
bieden steun en begeleiding aan 
de deelnemers. Hierdoor kunnen 
deze deelnemers/bezoekers een 
gezellige middag hebben, waar-
bij naast de gezelligheid, ook het 
ontmoeten en in contact komen 
met elkaar centraal staan. Daar-

naast kunnen mantelzorgers zo 
ook wat verlicht worden in hun 
taken. 

Omdat de gemeente Bernheze 
de dagbesteding financieel on-
dersteunt, is de eigen bijdrage 
per deelnemer € 2,- per keer. 
Mocht je niet in de gelegenheid 
zijn om zelfstandig naar de dag-
besteding te komen, dan kun je 
een beroep doen op de vrijwilli-

ge vervoersservice. 
Je kunt je aanmelden voor deze 
dagbesteding via je huisarts, ou-
derenadviseur en jouw contact-
persoon bij de Zonnebloem.

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met het cliëntser-
vicebureau van Laverhof: 0413-
298113 of met de coördinator 
van de dagbesteding: Tonny van 
der Ven: 06-20216398.

HEESWIJK-DINTHER - Al geruime tijd wordt in CC Servaes op twee middagen in de week de mogelijk-
heid geboden om deel te nemen aan een activiteitenprogramma voor mensen die moeilijk kunnen deel-
nemen aan reguliere activiteiten. Voor een groep van maximaal twaalf personen wordt er een gezellige 
en actieve middag georganiseerd van 13.30 tot 16.30 uur. Momenteel is er zowel op maandagmiddag 
als op donderdagmiddag ruimte om aan te sluiten bij deze groep.

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwilliger voor 
Graag Gedaan Bernheze 

Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste mensen 
die het leuk vinden om een uurtje in de week bezig te zijn 
voor en met ouderen: een boodschap doen, een wandeling 

maken of een keer mee te gaan naar het ziekenhuis. 
Werktijden zijn zelf in te vullen.

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit 
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze 

in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

SamenLoop voor Hoop

Teamcaptainavond

DEZE WEEK VALT DE KRANT 
MEER MAASHORST IN DE BUS

NIET GEHAD?
Laat het ons weten via 

info@meermaashorst.nl.

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

tips van de bakkers

Onze worstenbroodjes gaan inmiddels het hele land door. Vooral met dit 
herfstweer is niets lekkerder dan ’n warm worstenbroodje met heerlijk 
gekruid gehakt. Wij zijn er kampioen mee geworden. Toch handig zo’n 
kampioen in de buurt, zelfs bij Jumbo van Bergen in Vierhoeksingel en 
Wolfskooi verkopen ze onze worstenbroodjes.

tips van de bakkers

1,00
Bij aankoop van 2 broden:

harde broodjes 
naar keuze

geldig t/m 02-11-2016
4,95

normaal 6,00

4 worsten-
broodjes
ook te koop bij 

Jumbo van Bergen 

in Vierhoeksingel 

en Wolfskooi

storm en regen
worstenbroodjesmet onze

kun je er weer tegen

Doel
Annemieke is maar liefst zestien 
jaar aan het werk voor Vluchte-
lingenWerk Bernheze, Sjanet is 
een half jaar in dienst en deed 
daarvoor anderhalf jaar vrijwil-
ligerswerk bij de organisatie. 
“Ons doel is deze mensen inte-
greren in de Nederlandse maat-
schappij”, legt Annemieke uit. 
“Concreet betekent dat, dat we 
de mensen een opstart naar een 
veilig thuis geven in Bernheze. 
We helpen hen onder andere 
bij het wonen zelf, met het in-
tegreren in de gemeenschap, bij 
het leren van de taal, we zorgen 
ervoor dat ze naar de inburge-
ringscursus gaan en we nemen 
hen het papierwerk uit handen.” 

Motivatie
Beiden zijn ze ontzettend ge-
motiveerd vluchtelingen te on-
dersteunen bij de komst naar 
hun nieuwe land. Sjanet legt uit: 
“Het is een verrijking voor me-
zelf om met andere culturen in 
aanraking te komen en daar met 
vrijwilligers aan te werken. Het 
is erg leuk om met onze nieu-

we inwoners te spreken en deze 
mensen te leren kennen.” An-
nemieke voegt toe: “Ik wil heel 
graag met mensen werken, en 
het zijn heel leuke doelgroepen. 
Als je deze mensen goed bege-
leidt, kunnen ze zelfstandig ver 
komen in Nederland en zijn ze 
niet afhankelijk van organisaties. 
Ze komen in een vreemd land en 

weten eigenlijk niks. Als ik in een 
vreemd land zou komen, zou ik 
ook blij zijn met iemand die mij 
wegwijs maakt. Ik neem geluk-
kig de zorgen niet mee naar huis, 
ondanks de heftige dingen die 
we soms meemaken.”

IBN
Annemieke en Sjanet zijn heel 
enthousiast over het project dat 
drie maanden geleden gestart 
is door  de gemeente, in sa-
menwerking met IBN. IBN gaat 
het gesprek aan met de vluch-
telingen, en legt hen hierbij de 

vraag voor welk werk zij voor 
ogen hebben te gaan doen. Sja-
net: “IBN maakt een trajectplan 
om deze mensen aan het werk 
te krijgen. Wij zijn ontzettend 
blij met dit integratieproject, 
want deze mensen hebben bij 
voorbaat al een achterstand op 
de arbeidsmarkt. Het lukt soms 
buiten het project ook om men-
sen aan de slag te krijgen, maar 
nu hebben ze nog meer kans 
op slagen. Zo is er onlangs een 
dierenarts uit Syrië, begonnen 
met twee dagen in de week sta-
gelopen in de paardenkliniek in 
Heesch, en zijn er door te net-
werken mensen administratief, 
als ICT-reparateur, en arts aan 
de slag gegaan. Want dat is het 
doel, gewoon gaan werken, ge-
woon Nederlander worden net 
als iedereen.”

Ons doel is vluchtelingen integreren 
in de Nederlandse maatschappij
BERNHEZE – VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnen-
komst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Annemieke 
Kuijpers en Sjanet Adank van Vluchtelingenwerk Bernheze leggen graag uit 
wat hun werk inhoudt en waarom het zo belangrijk is.

Sjanet en Annemieke Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

BLIJ MET HET 
INTEGRATIEPROJECT

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

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
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.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

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

Heb 
uw 

naasten 
lief

In de communie ontmoet je Je-
zus zelf en word je tegelijkertijd 
één met de hele kerkgemeen-
schap. Om de communie te 
mogen ontvangen, moet deze 
persoon, jong of oud, gedoopt 
zijn. De eerste communie kan 
gedaan worden vanaf groep 4 
van de basisschool. Ieder jaar is 
het in parochies gebruikelijk dat 
er gelegenheid is om de eerste 
communie te doen, zowel door 
kinderen als door volwassenen. 
Na een voorbereidingstraject 
mogen zij dan voor het eerst 
deelnemen aan het sacrament 
van de eucharistie. Dit gebeurt 
tijdens een feestelijke viering in 
de kerk.

Alle kinderen die in Heesch wo-
nen en in groep 4 (of hoger) zit-
ten, zijn van harte welkom om 
aan de eerste communie deel te 
nemen in de Sint-Petrus’ Banden 
Kerk van de parochie De Goede 

Herder. Is een kind nog niet ge-
doopt, dan is dit geen bezwaar. 
In overleg met de pastoor van 
de parochie kan de doop dan 
alsnog plaatsvinden tijdens de 
voorbereiding op de eerste com-
munie. De organisatie van en 
voorbereiding op de eerste com-
munie wordt verzorgd vanuit de 
werkgroep eerste communie en 
geleid door de pastoraal werk-
ster van de parochie. Daarnaast 
is hulp van ouders gewenst. 

Om ouders te helpen bij de keu-
ze om hun kind dit schooljaar de 
eerste communie te laten doen, 
is er op maandag 7 november 
een informatieavond van 20.00 
tot 21.00 uur in de dagkerk van 
de Heesche geloofsgemeen-
schap aan de Kerkstraat 2. Voor 
meer informatie kun je zowel 
bellen als mailen: 0412-451215 
of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Informatieavond over 
de eerste communie
HEESCH - De eerste communie is de eerste keer dat iemand als 
katholiek gelovige deelneemt aan de maaltijd van Jezus Christus. 
Hij of zij krijgt een hostie, een stukje brood dat in de eucharistie-
viering tot het lichaam van Christus is geworden. Zo is Jezus zelf 
aanwezig bij de mensen in de kerk, die ook het lichaam van Christus 
is. Het woord ‘communie’ komt van het Latijnse ‘communio’, wat 
‘gemeenschap’ betekent.

PAROCHIENIEUWS

Pater Jo van de Ven is geboren 
in Vorstenbosch en studeerde na 
de lagere school aan het gymna-
sium in Heeswijk, verdere studies 
in Esch en Ottawa en werd pries-
ter gewijd op 2 juli 1966. Jo van 
de Ven is benoemd in Mozambi-
que tot 1967 en daarna tot 2015 
in Uganda. 
Pater Jo van de Ven is bijna 50 
jaar actief geweest in Afrika 
en heeft zich in die tijd op veel 
plaatsen ingezet voor de kerk-
gemeenschap en zeker voor de 
armen en minderbedeelden. 

Het viel Jo zwaar dat hij om 
gezondheidsredenen Uganda 
moest verlaten en niet meer te-
rug kon keren om afscheid te 

nemen van zijn geliefde mensen 
aldaar.
Zijn laatste jaar heeft hij in ver-
band met zijn zwakke gezond-
heid in Heythuysen doorge-
bracht in een verzorgingshuis 
van hulpbehoevende en rusten-
de Witte Paters. Hij is daar op 
21 augustus 2016 overleden en 
overgebracht naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof van St. 
Charles in Heythuysen.

Herinneringsplaquette 
Pater Jo van de Ven

VORSTENBOSCH - In de Heilige Mis van zondag 23 oktober werd 
voor de eerder dit jaar overleden pater Jo van de Ven een herin-
neringsplaquette geplaatst in de parochiekerk. De plaquette werd 
geplaatst in aanwezigheid van pater Jan Somers en de familie Van 
de Ven.

Foto’s: Jo van den Berg

BERNHEZE – In De Stuik in Vor-
stenbosch wordt vrijdag 11 no-
vember een kaartavond met rik-
ken en jokeren gehouden. 

Men kan inschrijven vanaf 19.00 
uur. Het kaarten begint om 
19.30 uur. 
Het inschrijfgeld is € 5,-, inclu-
sief twee consumpties. 
Tijdens de pauze worden er lo-

ten verkocht en na het kaarten 
volgt de loterij. De opbrengst is 
voor de activiteiten en het be-
zoekwerk van de Zonnebloem 
afdeling HDLV.
De Zonnebloem zet zich in voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking door ziekte, handicap of 
gevorderde leeftijd. 
We hopen op veel kaarters voor 
dit goede doel.

Kaartavond Zonnebloem
afdeling Heeswijk-Dinther- 
Loosbroek-Vorstenbosch

HEESWIJK-DINTHER - De orga-
nisatie Vrouwen Samen Actief 
nodigt je uit voor een gezellige 
middag rikken en jokeren in het 
Willibrordcentrum op woens-
dagmiddag 2 november.

De zaal is open vanaf 13.00 uur. 

Aanvang kaartmiddag 13.30 
uur. Inschrijfgeld € 2,50.
In de pauze houden we een lote-
rij voor Vrouwen Samen Actief.
Wil je familie, vrienden of ken-
nissen meenemen om te kaar-
ten? Deze zijn van harte wel-
kom, ook al zijn ze geen lid.

Kaartmiddag organisatie 
Vrouwen Samen Actief
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 27 oktober t/m 2 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

1,00

Taai taai
nu

2,75

Robuuste 
bonk

Bourgondische 
oosterse rib
100 gr. € 1,40

500 gr. 
H.O.H. gehakt 
&
500 gr. 
verse worst

samen voor

€ 7,50

Turkse desem

Alle producten van GIJS
voor de helft van de prijs!

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

CLEMENTINES 10+2 GRATIS

GROENTEMIX 500 gram € 1.95

CHAMPIGNONS 500 gram € 1.25

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

Stevig brood op basis 
van volkoren en rogge

2e voor

1,00

Spaghetti uit 
eigen keuken
100 gr. € 0,80

Naturel, suiker, hazelnoot en 
gesorteerd. Vernieuwd recept!

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Nu

Voorgebakken brood op basis 
van desem en olijfolie

Vier de Fairtrade Week in de 
wereldwinkels mee

In de Fairtrade Week van 29 
oktober tot en met 6 november 
zie je de meest aantrekkelijke 
aanbiedingen van de wereld-
winkels en supermarkten in de 
huis-aan-huisbladen die worden 
verspreid.
Wereldwinkel Heesch nodigt je 
in de Fairtrade Week uit om een 

kopje koffie/thee met iets lek-
kers te komen drinken op zater-

dagmiddag 29 oktober of 5 no-
vember of op woensdagmiddag 
2 november.

HEESCH - Een week lang staat alles in het teken van Fairtrade en 
wordt Nederland geprikkeld om Fairtrade-producten op de bood-
schappenlijst te zetten. Dat is heel eenvoudig, want het assortiment 
Fairtrade-gecertificeerde producten is veelomvattend en overal ver-
krijgbaar bij supermarkten, in een van de 200 Wereldwinkels en op 
www.wereldwinkels.nl.

Zo kan het publiek tijdens het 
evenement kennis maken met de 
productie van Maashorst Whisky 
in de distilleerderij van De Hei-
sche Hoeve, fungeert de voor-
malige oliebollenkraam van Cir-
cus Renz als outlet voor broodjes 

Maashorstkroket en kun je een 
kijkje nemen in de dubbeldek 
hop-on hop-off bus die vanaf 
2017 in de Maashorst gaat rij-
den. Verder laten wijnboeren hun 
Maashorstwijn proeven, en kan 
iedereen kennis maken met heer-
lijke streekproducten zoals kazen, 
worsten en patés uit de streek. 
Voor de kinderen rijdt er een 
treintje en is er een luchtkussen.

Genoeg te beleven met onder 
andere: 
Pavo Styling, Boerderijwinkel 
De Bosrand, Landerij VanTosse, 
Berne Abdijbier, Pom Frites
Wijngaard De Edelhof, 

Fassbender Touringcars, 
Distilleerderij de Maashorst 
Heische Hoeve,
Heuveleind 2a, 
Kadootjes anders, Op ‘t Erf, 
Shake’M Cocktails, TokoNoot, 
Van Zutphen Elektro, 

Melkveebedrijf Cleefshoeve, 
Molen van Jetten, 
De Stofvreters, 
Van Mook De Echte Bakker, 
Domotica en Di Maestro. 
Zij zullen zorgen dat de zintui-
gen voldoende geprikkeld wor-
den om de zondag voldaan af te 
sluiten. 

De Maashorst Herfstmarkt wordt 
van 10.00-17.00 uur gehouden 
bij De Heische Hoeve, Heideweg 
1a in Loosbroek. De herfstmarkt 
is zowel binnen als buiten en dus 
op elk weertype voorbereid. De 
toegang bedraagt € 2,50 p.p. 
Kinderen tot 12 jaar gratis.

BERNHEZE – Aanstaande zondag 30 oktober vindt de Maashorst Herfstmarkt plaats bij De Heische Hoeve
in Loosbroek. Wie het wil kan die dag zijn fruit uit eigen boomgaard laten persen en pasteuriseren of 
er een heuse borrel van laten stoken in de Maashorst distilleerderij. Naast de mobiele fruitpers is er 30 
oktober nog veel meer te zien en te proeven op het gebied van streekproducten en lifestyle tijdens de 
Maashorst Herfstmarkt, die het begin van het herfstseizoen markeert in en om de Maashorst.

Herfstmarkt De Maashorst

10.00–17.00 uur • De Heische Hoeve • Heideweg 1a • Loosbroek
0413-229153 • www.heischehoeve.com

Zondag

30 oktober

Kom en beleef de aftrap 
van het herfstseizoen mee
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KBO Bernheze
KBO BRABANT
Start met een half uur wandelen

Biowalking in 
De Maashorst 
vanaf november 
met de KBO

BERNHEZE - Deze herfst kunnen 
mensen met diabetes type 2, 
COPD of risico op hart- en vaat-
ziekten meelopen met een serie 
IVN Biowalks in Natuurgebied 
De Maashorst. Dit gebeurt onder 
begeleiding van een IVN-gids en 
een medisch deskundige. KBO 
Brabant heeft samen met IVN, 
vier series van wandelingen af-
gesproken. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom!

Een Biowalk start met een half 
uur doorwandelen, zodat deel-
nemers werken aan hun conditie 
en ervaren wat bewegen doet 
met hun lichaam. Hierna wordt 
even gepauzeerd en vertelt de 
gids over de omgeving. Vervol-
gens verzorgt de gids gedurende 

één à anderhalf uur een ‘norma-
le’ excursie, waarbij de medisch 
deskundige beschikbaar is voor 
vragen. Het gemiddelde wandel-
tempo ligt op 3,5 km per uur. De 
wandeling is ongeveer 3 km lang. 
Teruggekomen bij de startlocatie 
geeft de medisch deskundige 
onder het genot van een kopje 
koffie, voorlichting over leefstijl, 
voeding, beweging en medicijn-
gebruik. De wandelingen zijn vier 
keer achter elkaar, iedere maand.

Biowalking in De Maashorst 
vanaf 9 november
Lid of geen lid, je bent van harte 
uitgenodigd om deel te nemen! 
Je kunt je ook samen met een in-
troducé aanmelden, deze hoeft 
geen medische klachten te heb-
ben.
De wandelingen starten in: Zee-
land (eerste op 9 november), 
Uden (10 november), Nistelrode 
(15 november) en Oss (17 no-
vember).

Kosten en aanmelden
Kijk voor meer informatie, de 
vervolgdata en aanmelden op: 
www.biowalking.nl/maashorst. 
De kosten voor vier wandelingen 
bedragen € 12,50, inclusief vier 
keer koffie/thee na afloop. Een 
eventuele introducé betaalt het-
zelfde bedrag.

De series gaan door bij een mi-
nimumaantal van tien personen.
Voor meer informatie kun je ook 
contact opnemen met IVN, tele-
foon 088-500 3110.

Drielandenreis 
KBO Heesch

HEESCH – Vanaf CC De Pas ver-
trok maandag 10 oktober om 7.00 
uur de bus via Zeddam, waar nog 
meer vakantiegangers instapten, 
richting Vianden. In het Limburg-
se Vijlen werd een heerlijke lunch 
genoten en via een toeristische 
route door de Ardennen, gingen 
we naar ons hotel. 

Prima kamers konden we betrek-
ken en even later zaten we aan 
een lekker diner met schnitzel, 
taart en ijs. Vanzelfsprekend nog 
even ‘nagekaart’ en vroeg naar 
bed, want het was een lange trip!

’s Morgens weer vroeg op, want 
we gingen naar de stad Luxem-
burg. Na een stadsrondrit had-
den we gelegenheid om zelf op 
verkenning uit te gaan. En na een 
prima lunch zijn we oorlogsgra-
ven gaan bezoeken. Terug in het 
hotel hebben we weer lekker ge-
geten en natuurlijk weer gekaart 
en gekletst.

Op de derde dag stond Trier op 
het programma en een boottocht 
op de Moezel. De middag werd 
besteed aan het verkennen van 
de stad Trier. Via Bitburg reden 
we weer terug naar het hotel 
waar weer een fijn diner en ge-
zellig samenzijn wachtten.
Dag vier werd ingevuld met een 
bezoek aan het kasteel in Vian-
den en aan het leuke stadje Ech-
ternach. De volgende morgen 
moesten we weer vroeg op, want 
de bus vertrok om 8.30 uur naar 
huis via Bastogne en weer via 
Vijlen. Van onze medereizigers 
werd afscheid genomen in Zed-
dam, nadat we een gezamenlijk 
diner hadden genoten.
Om acht uur stonden we weer 
op De Misse, waar we werden 
opgewacht door onze geliefden. 
Moe en tevreden gingen we naar 
huis: het was een mooie reis!
Werkgroep reizen hartelijk be-
dankt!

Op maandag is Marga een vaste 
vrijwilliger in een huiskamer van 
Vijverhof. “Hier wonen demen-
terende ouderen en - samen met 
Riek Wouters - breng ik ’s mor-
gens eerst bewoners die dat wen-

sen naar de kapel voor een vie-
ring. Daarna helpen we met het 
eten tussen de middag en - als er 
behoefte aan is - organiseren we 
’s middags een activiteit. Belang-
rijk is om in de gaten te hebben 

en te houden hoe bewoners zich 
voelen. Soms is een praatje ge-
noeg of samen wat lezen of mu-
ziek luisteren en een andere keer 
is er ruimte voor iets actievers. Het 
is fijn om te ervaren dat de profes-

sionele krachten van Laverhof ons 
in ons vrijwilligerswerk vertrou-
wen. Wij zijn vrij in wat we doen. 
Als we echt met onze handen in 
het haar zitten, kunnen we altijd 
met onze vragen of eventuele 
problemen terecht bij de dagbe-
stedingscoach. De waardering 
vanuit de zorginstelling ervaren, 
voelt als een warm bad. Ik werk 
graag met deze groep ouderen. 
Ik ben jarenlang mantelzorger 
geweest van mijn dementerende 

moeder en schoonmoeder. Nu ze 
zijn overleden, heb ik heel bewust 
gekozen om bij deze groep oude-
ren te gaan helpen. Misschien wel 
omdat hun reactie altijd heel eer-
lijk en puur is. Als ze blij zijn, zijn 
ze dat zo oprecht. En ook als ze 
niet lekker in hun vel zitten, ste-
ken ze dat niet onder stoelen of 
banken. Op zondag kijk ik al uit 
naar mijn Laverhof-maandag”, 
besluit Marga.

Dion van Kaathoven en Sanne 
Kivits zoeken met nieuwe vrij-
willigers zorgvuldig naar de taak 
en doelgroep die hen past en 
koesteren de mensen die hen bij 
Laverhof op allerlei gebieden on-
dersteunen: “Als je niet met zorg 

een goede plaats uitzoekt voor de 
vrijwilliger, kijken waar zijn of haar 
hart wel of niet ligt, dan gaat het 
niet werken. Het is dus belangrijk 
dat wij daar als vrijwilligersco-
ordinatoren goed in investeren. 
Samen kijken waar de interesses 
liggen en ook waar beslist niet. 
Daarna bespreken we de beschik-
bare tijd van de vrijwilliger. Dat 
kan variëren van een uur tot - bij 
wijze van spreken - vier dagen per 
week of per maand en het is ‘áltijd 
goed’! Sommige mensen komen 
gericht op vacatures af, via steun-
punt vrijwilligers of advertenties, 
terwijl anderen spontaan binnen-
wandelen. Vrijwilligers vervullen 
vaak taken die erop gericht zijn 
het welbevinden van onze bewo-
ners te vergroten. Zo bouwen we 
met familie, vrienden, vrijwilligers 
en onze professionals een stabie-
le en vertrouwde leefwereld om 
onze bewoners heen.”

HEESWIJK-DINTHER - “Het hoeft niet met grootse gebaren. In het klein ouderen écht aandacht geven 
vanuit je hart, dat leidt tot mooie geluksmomenten. Ogen die reageren of een mond die glimlacht; ze 
blijven bijzonder voor mij. Die momenten raken mij elke keer weer”, vertelt Marga van Veghel. Zij is 
vrijwilligster bij St. Barbara, een van de locaties van Laverhof. “Gelukkig horen wij, wat Marga aan-
geeft, vaak van vrijwilligers terug”, zeggen de teammanagers Welzijn: Dion van Kaathoven (Schijndel) 
en Sanne Kivits (Heeswijk-Dinther). Het is een win-win-win-situatie; als organisatie zijn we dankbaar 
voor hun inzet, onze bewoners zijn blij met hen én de vrijwilligers vinden het fijn bij ons.” 

Verzorgd wonen bij Laverhof

Sanne Kivits, Dion van Kaathoven en Marga van Veghel  Tekst en foto: Hieke Stek

‘HUN REACTIE 
IS ALTIJ D EERLIJ K 

EN PUUR’

Concert 
Maaslands 
Senioren 
Orkest

HEESCH - Onder leiding van 
Peter van Helvoort geeft het 
Maaslands Senioren Orkest - 
in samenwerking met Horizon 
Heesch - een concert. 

Op woensdag 26 oktober in Het 
Hooghuis de Ruivert in Oss ben 
je vanaf 13.30 uur welkom. Om 
14.00 uur start het concert.

De entree is € 4,-, inclusief kof-
fie of thee, de opbrengst is voor 
Horizon Heesch. Bezoekers kun-
nen gratis parkeren. De kaartjes 
kunnen telefonisch besteld wor-
den bij de organisatie of gekocht 
worden aan de zaal. 

Meer informatie bij Maaslands 
Senioren Orkest: 0412-452271, 
mavdakker01@me.com
of Horizon Heesch:
0412-451907.
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DANS & BALLETSTUDIO 
VAN DER STAPPEN
Lobke is afgestudeerd aan de 
HBO dansacademie en is do-
cent en choreograaf van twee 
van de in totaal vijf groepen die 
meedansen in de Night of the 
Music. Lobke: “We zijn er voor 

een groot deel klaar voor. Drie 
weken geleden hebben we voor 
het eerst gerepeteerd met live-
muziek. Dat is echt wat anders 
dan op cd. 

De meiden die meedoen aan de 
Night zijn afkomstig van onze 

eigen dansschool. Het is een mix 
van jongere danseressen  tussen 
de 11 en de 25 jaar.” 

“Niet elk nummer is geschikt om 
op te dansen. We hebben over-
leg gehad met de organisatie 
en het nummer van Bruno Mars 
met Uptown Funk is een van de 
nummers waar ik met mijn eigen 
groepen een grotere choreogra-
fie mee neerzet. De choreografie 
bedenken Hanneke en ik zelf. Als 
ik een dans ga bedenken op een 

bepaald nummer, maak ik meest-
al een soort schets van de muziek, 
hoe hij is opgebouwd. En dan ga 
ik daarna bij elk gedeelte, vanaf 
de intro tot het eind, iets beden-
ken. Het is heel anders, omdat 
we normaal gesproken een voor-
stelling hebben met een verhaal, 

veel thematischer. Het verschil 
met de Night is dat het veel meer 
een show- en entertainment-
gehalte heeft. Het belangrijkste 
straks is, dat de meiden heel veel 
plezier hebben en dat zij zich een 
echte danseres voelen.” 

KOOR CON FUOCO 
Con Fuoco is een koor uit Nistel-
rode dat wordt begeleid door een 
combo, bestaande uit keyboard, 
akoestische gitaar en basgitaar. 

De begeleidster van het koor is 
Marij Wingens en de voorzitter 
is Jan Visser. Marij: “Wij zijn de 
schakel tussen de fanfare en de 
solisten. We functioneren voor-
namelijk op de achtergrond.” Jan 
vult aan: “Zo moet je er ook in 
gaan staan, want we zijn er niet 

voor om de hoofdrol in te ne-
men. Het is al heel mooi om iets 
buiten de kerk om te doen. Wij 
verzorgen altijd de vieringen in 
de kerk en dit is weer iets heel 
anders. Wij zingen normaal ge-
sproken complete liederen. En 
wat we bij de Night gaan doen is 
veel ingewikkelder en is ook erg 
uitdagend om hiermee aan de 
slag te gaan.”

NISTELRODE – Night of the Music editie 8 staat vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober op het programma in Sporthal De Overbeek. Een 
avondvullend programma van Fanfare Sint Lambertus, die met een prachtig koor en energieke dansgroep zorgt voor een spectaculaire 
avond. Dans & Balletstudio Van der Stappen en het koor Con Fuoco (met vuur) doen dit jaar voor het eerst mee aan de Night of the 
Music. Het koor is in handen van Marij Wingens en de dansgroepen worden begeleid door Hanneke van der Stappen en Lobke van der 
Sanden. 

‘Een sho�- en entertainmentgehalte’

Passion meets Music 2016
Night Musicof the

NIGHT OF THE MUSIC:
Passie voor dans en koor 

MUZIEKSPONSOREN:
Hanenberg Materieel B.V. Nistelrode
Meubelspuiterij Van Roosmalen B.V. Nistelrode
Café-zaal ’t Tramstation Nistelrode
Autoschade Nistelrode Nistelrode
Lips Groen Nistelrode
Van den Akker B.V. Staalconstructie- en 

Installallatiebedrijf Nistelrode
Financieel Adviesburo Nistelrode Nistelrode
Heerkens Groente & Fruit Nistelrode
G. Hermes Nistelrode
Fietsplus Rini Nistelrode
Bandenservice Nistelrode Nistelrode
Lijstenmakerij Theo van Bergen v.o.f. Nistelrode
Kling Brandbeveiliging B.V. Nistelrode
Van Liempd Tuin & Parkmachines Nistelrode
Autobedrijf Bernheze Nistelrode
BBQenzo.nl Nistelrode
HUBO Nistelrode Nistelrode
John’s Woondesign Nistelrode
Machinaal Timmerbedrijf Loeffen Nistelrode
Gebr. van Oort Autoschade Nistelrode
Harry Robben Keuken en Montage Nistelrode
Autobedrijf Timmermans Nistelrode
Bevers Steencentrum B.V. Nistelrode
Nelissen Drankenhandel v.o.f. Nistelrode
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart Nistelrode
Maas en van Oss Administratie & Advies Nistelrode
Van Mook Nistelrode
Tonnie Pittens Nistelrode
Autobedrijf Alfred van Dijk Nistelrode
Heerkens Openhaarden Nistelrode
Baderie Bevers Nistelrode
Lasertechniek Nederland Nistelrode
Venwico Schilderwerken B.V. Nistelrode

Eetcafé ’t Pumpke Nistelrode
Van de Ven & Zonen Transportbedrijf Nistelrode
Brienen Groenprojecten B.V. Nistelrode
DFM Bloemen en Planten Nistelrode
Slagerij H. van Orsouw Heesch
Mario Supersize XL Nistelrode
Waardse Trading Nistelrode
Juice B.V. Nistelrode
Van Oort Lijmbouw Nistelrode
Crommenacker Automobielen Nistelrode
Aannemersbedrijf v.d. Beeten Nistelrode
Bumpercenter Bernheze Nistelrode
Timmers Natuursteen B.V. Nistelrode
Van Tienen Drankautomaten B.V. Zeeland
Drukkerij Buuts Nistelrode
Loonbedrijf Langenhuizen Nistelrode
Aannemingsbedrijf van der Heijden Nistelrode
Partycentrum ’t Maxend Nistelrode
Taxi van Driel Nistelrode
Visspeciaalzaak van Bakel Oss
Tronix Lighting B.V. Uden
Cafferata Vuurwerk Uden
Van der Lee Staalbouw Nistelrode
Rainbow Centre Nistelrode
Autobedrijf Langens Nistelrode
Hoogstede Optiek & Horen Nistelrode
Aannemersbedrijf Ron van Roosmalen Nistelrode
Gremmen Hak- en Freeswerk Nistelrode
Cor van Schaijk Aannemings- en Transportbedrijf B.V. 

Nistelrode
Makelaardij Th. Van Casteren Schaijk
Daan Ambachtelijke Schilderwerken Nistelrode
Constructiebureau C.A.M. Vermeij Uden
RWP Audio & Lighting Nistelrode
Tegelhandel Van Schijndel v.o.f. Uden

Marc van der Wielen Nistelrode
Peters Aanhangwagens Heesch
VDL Service Nistelrode
Store3D B.V. Nieuwkuijk
Verwijst Zonweringen v.o.f. Nistelrode
OOvB Adviseurs en Accountants Heesch
Bevers B.V. Bouwmaterialen Nistelrode
Arts Sportiek Uden
Hans van der Velden Aannemersbedrijf Vorstenbosch
Bouwservice Peter van der Zanden Vorstenbosch
Varkensbedrijf van Gerwe B.V. Heesch
Beukelaar Diervoeders Nistelrode
Leon Kerkhof v.o.f. Nistelrode
P.T. van Roosmalen Schilderwerken Nistelrode
Jos van Roosmalen Bouwservice Nistelrode
Dirk van Dijk Bouw- en Timmerwerken Nistelrode
Hanenberg Wegenbouw B.V. Oss
Govers Waterservices Nistelrode
Bernheze Makelaars en Adviseurs Uden
Zin in een Feestje Nistelrode
Arjan Smits Montage Nistelrode
Finovion Accountancy Bernheze Nistelrode
GéDé Keukens Nistelrode
Oliehandel Hopmans B.V. Langenboom
S.I.S. Schoonmaak B.V. Nistelrode
Eijsink Afrekensystemen B.V. Hengelo
’t Tunneke Heesch
Installatiebedrijf T. Loeffen Nistelrode
Knulst Woninginrichter Nistelrode
Verwijst Auto’s B.V. Nistelrode
Intense Skin and Body Improvement Nistelrode
Toon Ambachtelijke Schilderwerken Nistelrode
Tekenburo Verkuylen Nistelrode
Brasserie ’t Zusje Uden
AV Hout Nistelrode

Cafetaria ’t Tramplein Nistelrode
Van Bakel Elektro Heesch
Harold van Breemaat Nistelrode
Marya Schoenmode Nistelrode
Ari-Jenne Bloemsierkunst Nistelrode
Jos van der Heijden Loaderverhuur Nistelrode
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens Nistelrode
C. van der Ven Straat- en Sloopwerk Nistelrode
Smits Ontwerpen Nistelrode
Ceelen Groente- en Fruitspeciaalzaak Nistelrode
Aannemersbedrijf P.A.M. van Kessel Vorstenbosch
RotecMetaal B.V. Nistelrode
Orangerie van Tilburg Nistelrode
John van Dijk Timmerwerken Nistelrode
TGO Ontwerp Reclame Drukwerk Uden
Geurts Mengvoeders B.V. Nistelrode
Van der Lee Pluimveebedrijven Nistelrode
Varkensfokbedrijf van de Ven B.V. Nistelrode
Verhagen Heesch B.V. Heesch
Varkensbedrijf De Palmenhoeve Nistelrode
Varkensbedrijf van Asseldonk Nistelrode
Agrarische Kinderopvang De Dierenvriendjes 

Nistelrode
Melkveehouderij Thijssen v.o.f. Nistelrode
Varkensbedrijf Gebr. van Nuland Nistelrode
Bestratingvoordelig.nl Nistelrode
Van den Elzen Transport Nistelrode
Kiprecepten.nl Nistelrode
Haerkens Timmerwerken Nistelrode
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers Nistelrode
Delissen Koeriersdiensten Nistelrode
Bernheze Media Nistelrode

Fanfare Sint Lambertus bedankt iedereen die de ‘Night of the Music 2016’ mogelijk maakt!

HOOFDSPONSOREN:

Vrijdagmiddagclub 
Nistelrode

Marij met op de achtergrond Jan Tekst: Bart Geurts Foto’s: Ad Ploegmakers

Lobke van der Sanden

SPECIALE

KOOPZONDAG

28 DECEMBER

Canadabaan 18A Nistelrode

Bezoek de mooiste 
badkamershowroom van Brabant

SPONSOREN:

EVENTSPONSOR
POWERED BY:
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Maxend 22a - Nistelrode - 0412-611251 - www.partycentrummaxend.nl - info@partycentrummaxend.nl
Wilt u op de hoogte blijven:       tmaxendpartycentrum

REEDS VELE JAREN 
HET JUISTE ADRES!

Maxend 22a • 5388 TX Nistelrode • Tel. (0412) 611 251 • Fax (0412) 646 118
info@partycentrummaxend.nl • www.partycentrummaxend.nl

  Zalen van 10 tot 350 personen 
 voor uw feest of diner / receptie

  Verzorging van koffi etafels / 
 herdenkingsdiensten

  Catering- / verhuurmogelijkheden

  Uitstekende Brabantse keuken 
 voor uw diner of lunch!

  Specialiteiten
 Koude en warme buffetten 
 Live Cooking
 BBQ Service
 Speciale wensen zijn bespreekbaar

  Binnenrookruimte

Op aanvraag sturen wij u graag 
onze speciale info voor groepen.

Het beloofd weer een 
geweldige Kerst te worden 
Gezellig met de hele 
familie genieten van een 
voortreffelijk Kerstdiner. 
Daarom nodigen wij u en 
uw familie graag uit in  
Partycentrum ‘t Maxend 
tijdens de Kerstdagen.  
Laat u heerlijk verwennen en kies uit de vele lekkernijen 

In een sfeervolle Kerstomgeving presenteren wij op 
1e en 2e Kerstdag van 16.00 tot 19.30 uur een overheerlijk 
Kerstbuffet met de volgende overheerlijke gerechten.

beleeft u dit jaar 
in Partycentrum 
‘t maxend

Voorgerechten
Carpaccio van de ossehaas • gerookte noorse zalm 
• Hollandse gerookte palingfilet • garnalencocktail • kipfruitcocktail.

Soepen buffet
Heldere runderbouillon • gebonden bospaddestoelensoep 
• Zaanse mosterdsoep.

hoofdgerechten
Gelderse beenham met honing/mosterdsaus • varkenshaas met room-
saus • runderstoofschotel met jachtsaus • Bourgondische visschotel met 
romige saus • Barnevelder kippedijen met pepersaus • kipfilet met verse 
Stroganoffsaus • biefstukjes met champignons en uitjes • reuze gamba’s 
met Bretonse vissaus • Italiaanse roerbak groente • pommes gartin 
• geurige rijst en Groningse krieltjes • Rundvleessalade,pastasalade 
• aardappel/eisalade en waldorfsalade.

deSSertbuffet
Warme kersen • vers fruitsalade • chocolade langneur 
• witte chocolade mousse • kokosmousse • huisgemaakte tiramisu 
• verschillende bavaroise • slagroom en overheerlijke ijsbombe!

Voor meer informatie of reservering , bel ons gerust.
Met vriendelijke groeten, Peter en Mirjam van den Akker

KInderen 
tot 12 jaar

19.95

40.-
p.p. 

p.p. 

Incl. frISdranK, 
wIjn, VruchtenSap 

en bIer

beleeft u dit jaar 
Het Kerstbuffet 

reSerVerenbel0412 - 611251

ooKVoor uw caterIng!

Verkleedbal
6 november 2016  |  13.00 - 17.00 uur

20e editie

consumpties € 1,50  
volg ons via www.verkleedbal.nl en like ons op facebook

dJ’s bertie en John 
en diVerse blaaskappellen

Maxend 22a 5388 TX Nistelrode T  0412 - 611 251   info@partycentrummaxend.nl
info@bernhezergehandicaptenbal.nl

bernhezer gehandicaptenbal

dJ’s bertie en 

6 november 2016  |  13.00 - 17.00 uur

gratis entree

AGENDA
29 oktober Kletsavond - 20.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
6 november Verkleedbal - 13.00-17.00 uur
25 december 1e kerstdag - 16.00 uur kerstbuffet
26 december 2e kerstdag - 16.00 uur kerstbuffet

• Zalen van 10 tot 350 personen
 voor uw feest of diner / receptie

• Verzorging van koffietafels /
 herdenkingsdiensten

• Catering- / verhuurmogelijkheden

• Uitstekende Brabantse keuken
 voor uw diner of lunch!

• Specialiteiten
 Koude en warme buffetten
 Live Cooking
 BBQ Service
 Speciale wensen zijn bespreekbaar

• Binnenrookruimte

Op aanvraag sturen wij u graag
onze speciale info voor groepen.

Elke laatste zondag 
van de maand

ONBEPERKT SPARE-RIBS
inclusief friet en salade

voor maar

€ 12,50
reserveren gewenst

U kunt natuurlijk 
ook kiezen van onze 

uitgebreide menukaart

Kletsavond: Laatste optreden 
van Kitty Goverde

REEDS VELE JAREN 
HET JUISTE ADRES!

Maxend 22a • 5388 TX Nistelrode • Tel. (0412) 611 251 • Fax (0412) 646 118
info@partycentrummaxend.nl • www.partycentrummaxend.nl
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  Verzorging van koffi etafels / 
 herdenkingsdiensten

  Catering- / verhuurmogelijkheden

  Uitstekende Brabantse keuken 
 voor uw diner of lunch!

  Specialiteiten
 Koude en warme buffetten 
 Live Cooking
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 Speciale wensen zijn bespreekbaar

  Binnenrookruimte

Op aanvraag sturen wij u graag 
onze speciale info voor groepen.
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onze speciale info voor groepen.

Het belooft weer een
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Fanfare Aurora laat spierballen zien

Reeds in 2012 is Fanfare Aurora 
gestart met het ophalen van oud 
ijzer in Heesch. Onder de noe-
mer ‘Van oud ijzer naar nieuw 
koper!’ wordt op iedere laatste 
zaterdag van de maand bij de 
mensen thuis oud ijzer opge-
haald. Heb je onlangs je schuur-

tje of zolder opgeruimd en is 
daarbij oud ijzer tevoorschijn 
gekomen? Fanfare Aurora haalt 
deze overtollige kilo’s graag bij je 
thuis op. 
Hierdoor bespaar je je het nodi-
ge sjouwwerk en stel je ons in 
staat om het oud ijzer te gelde 

te maken voor onze vereniging. 
De eerstvolgende ophaaldatum 
is zaterdag 29 oktober. Met be-
hulp van jouw oud ijzer kunnen 
wij weer nieuwe blaas- en slag-
werkinstrumenten, voor een 
fanfareorkest meestal gemaakt 
van koper, aanschaffen voor 
onze leden. Oftewel: ‘Van oud 
ijzer naar nieuw koper!’

Aanmelden oud ijzer
Heb je oud ijzer en wil je dit laten 
ophalen door Aurora? Schroom 
dan niet om het aan te melden 
via:
- 06–8167 9111
- oudijzer@fanfare-aurora.nl

Hartelijk dank alvast voor je hulp 
namens leden en bestuur van 
Fanfare Aurora! Kijk voor de 
exacte data van de ophaalrondes 
en meer informatie op 
www.fanfare-aurora.nl.

HEESCH – De leden van Fanfare Aurora laten hun spierballen zien! Wees gerust, ze zijn niet uit op amok. 
Sterker nog, de leden van deze muziekvereniging helpen je graag een handje. Al ruim vier jaar halen zij 
oud ijzer op bij de mensen thuis. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe instrumen-
ten. Een inmiddels ijzersterke formule!

Niels Nelson, Wim Waegema-
kers en enkele andere Halleyle-
den verzorgen deze beginners-
cursus; iedereen kan meedoen. 
Bij helder weer kunnen de cur-
sisten met de telescoop in de 
grote koepel sterren en planeten 
observeren. Ook wordt natuur-

lijk gebruikgemaakt van het pla-
netarium. Er wordt onder andere 
aandacht besteed aan het waar-
nemen van de sterrenhemel, de 
planeten, de maan, meteoren, 
meteorieten, planetoïden en 
kometen, de zon en de sterren, 
melkwegen en het heelal.

De kosten van de cursus ‘Sterren-
kunde’ voor iedereen bedragen 
€ 55,- (voor Halleyleden € 50,-).
In het cursusgeld is inbegrepen 
een boek over het waarnemen 
van de sterrenhemel van de hand 
van onder andere de Vlaamse 
weerman Frank Deboosere.

Voor meer informatie en aan-
melden: Wim Waegemakers, bij 
voorkeur via wwaeg@ziggo.nl of 
anders 0412-453737.

Dit najaar bij Sterrenwacht Halley: 
Cursus ‘Sterrenkunde voor iedereen’
HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley wordt weer de cursus ‘Sterren-
kunde voor iedereen’ gegeven. Deze cursus bestaat uit zes lessen 
op de dinsdagavonden 1, 8, 15, 22 en 29 november en 6 december, 
van 20.00 – 22.30 uur. 

Wereldwinkel vierde haar jubi-
leum met een publieksavond

Daarna gaf Hemmy Clevis, voor-
zitter Stichting Madat Nepal een 
presentatie over de gevolgen van 
de aardbeving voor de bevolking 
van Nepal. Hij vertelde daarnaast 
uitgebreid over de productie van 
sieraden, textiel en keramiek. 
Madat Nepal is al bijna 25 jaar 
actief in het ondersteunen van 
projecten in onderwijs en ge-

zondheidszorg. Zij hebben veel 
contact met hun producenten 
en steunen hen financieel, vooral 
na de aardbeving. De presenta-
tie werd ondersteund door een 
indrukwekkende foto-expositie. 
De wereldwinkel kan bestaan 
dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers. Zeven van hen werken al 
25 jaar met hart en ziel in uit-

eenlopende functies. Zij ontvin-
gen een gezond presentje, met 
de intentie dat zij nog heel lang 
gezond en betrokken blijven bij 
de wereldwinkel. Het prachtige 
en enthousiaste optreden van 
het Afrika-Engakoor maakte de 
feestelijke bijeenkomst compleet. 
De reacties van de aanwezigen 
waren unaniem lovend.

NISTELRODE – De zaal in CC Nesterlé was op 20 oktober goed gevuld met genodigden en belang-
stellenden voor de jubileumviering van de Wereldwinkel. Voorzitter Ineke Verstegen memoreerde het 
ontstaan en de ontwikkeling van de winkel. Ook schetste zij het belang van eerlijke handel voor de 
producenten in de ontwikkelingslanden. 

De jubilerende vrijwilligers van de Wereldwinkel Foto: Marcel van der Steen

JUBILEUM
Monique Raaijmakers

Rian en Heidi vroegen mij vijf jaar geleden of ik 
ervaring had om een krant te op te maken. Want ze 
gingen DeMooiBernhezeKrant beginnen en zochten 
een vormgever met ervaring. Na een gezellig en goed 
gesprek was ik ‘aangenomen’, als freelancer. 

Ik herinner me nog dat ik de eerste paar uitgaven tot 
diep in de nacht heb gewerkt op, maar liefst zestien 
pagina’s! Het was in het begin zoeken naar de juiste 
balans en werkwijze.
Nu vijf jaar later maken we gemiddeld 40 pagina’s 
en sturen we ruim voor de deadline de krant naar de 
drukker. 

Het blijft soms puzzelen waar een artikel het beste 
past op de pagina, welke foto komt het mooiste uit 
en welke quote zetten we erbij. Een ding heb ik 
Rian en Heidi in deze vijf jaar bijgebracht: ik lees 
geen artikelen, ik screen de pagina en let op koppen, 
afbrekingen, kleur en hoe het geheel eruitziet. 
We vullen elkaar aan en zijn soms alle drie een beetje 
eigenwijs. Maar uiteindelijk zijn we het eens over de 
vormgeving van de advertenties en redactie.

Het team van DeMooiBernhezeKrant is een 
gezellige club van bijna allemaal vrouwen, en waar 
professionaliteit bovenaan staat, ieder in hun eigen 
vakgebied. Rian en Heidi mogen trots zijn dat ze dit na 
vijf jaar bereikt hebben.

Als de krant bij mij in de bus valt blader ik hem door 
of alles wel klopt zoals ik het bedoeld heb. Ik heb de 
krant dan ondertussen al tien keer gezien maar het 
blijft spannend als hij van de drukker komt.

Verder wil ik Rian en Heidi bedanken voor de koffie 
met suiker en melk, de koekjes, het gebak, de lunches, 
de etentjes, de personeelsfeestjes, de slappe klets, 
de shakes, het geduld, de hoe-was-je-weekend-
verhalen, de recepten, de vergaderingen en zo kan ik 
nog wel even doorgaan...

Ik hoop nog lang met jullie samen te werken.

‘We vullen elkaar aan 
en zijn soms alle drie 
een beetje eigenwijs’

Tot diep in 
de nacht 
gewerkt 
aan zest ien 
pagina’s!

Vormgever
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Pim Langens
M 06 525 448 08 

Koperstraat 3
5375 KD Reek
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Water blijft interessant
Water trekt de aandacht.
Water geeft rust in de tuin.
En een waterval geeft sfeer 
aan de tuin.

Adv Langens Hoveniers 264x374_v1.indd   1 19-10-16   20:21
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JUBILEUM
Rob Aarts

Bijzonder was voor mij de gang naar ’t Mediahuys. 
Die toplocatie, gelegen midden in het centrum 
en op een steenworp afstand van het knusse 
oude pand, past in mijn ogen perfect bij de groei 
die DeMooiBernhezeKrant de laatste jaren heeft 
doorgemaakt en waar de krant voor staat. 

’t Mediahuys is een werkplek waar verschillende 
creatieve krachten worden gebundeld en juist dat 
maakt de locatie zo uniek en passend.

Tekenend voor DeMooiBernhezeKrant is daarbij, dat 
de karakteristieke sfeer door de jaren heen niet is 
veranderd. Op het moment dat ik voor het eerst de 
voormalige werkruimte binnentrad, een kleine vier jaar 
geleden, voelde het er al enorm gemoedelijk. 

Ik voelde me welkom, terwijl ik als aanstormend 
journalist pas op het punt stond om mijn eerste 
stappen in het werkveld te zetten. Mede daardoor 

was het voor mij een verrassing dat ik direct in zo’n 
professionele en gestructureerde organisatie belandde. 

Om daarmee weer terug te keren naar ’t Mediahuys: 
de fijne (werk)sfeer die DeMooiBernhezeKrant altijd 
al zo kenmerkte, is enkele tientallen meters verderop 
behouden gebleven. 

Ondertussen wordt DeMooiBernhezeKrant telkens 
wekelijks gevuld met de meest uiteenlopende 
artikelen, schieten in omliggende gemeenten nog altijd 
nieuwe initiatieven uit de grond en blijven freelancers 
hun weg vinden naar hartje Nistelrode. Stuk voor stuk 
bewijzen dat DeMooiBernhezeKrant, niet op de laatste 
plaats ingegeven door de verhuizing, nog steeds 
stappen maakt. 

‘Freelancers vinden hun weg 
naar hartje Nistelrode’ 

‘Creatieve 
krachten 
worden 
gebundeld’

Schrijver

Berne-Anders: dansvoorstelling 
‘Zie de Mens’ over zorg voor de ander
HEESWIJK-DINTHER - Na Aller-
zielen, nu de mens die zorg ver-
leent aan de andere mens cen-
traal in deze dansvoorstelling. 
Heb je gedaan wat kon en wat 
je voelde dat nodig was? 

Inspiratie heeft producente My-
riam Verwiel opgedaan vanuit 
de ethiek en voorbeelden van 
mensen als Etty Hillesum, die 
hun innerlijke ruimte wisten te 
behouden. 

Deze voorstelling is voor ieder-
een én is speciaal gemaakt voor 
betrokken medewerkers in de 
zorg van nu. Zij ervaren als geen 
ander de spagaat tussen hun 
verlangen om er te zijn voor de 

cliënt en tegelijkertijd de regel-
druk vanuit de organisatie. Een 
tegenstrijdigheid die ieder tegen 
kan komen in het eigen leven. 
Hoe kun je dan telkens weer 
open en in beweging blijven?
De dansgroep ‘In-10-ce’ uit 
Etten-Leur laat in een intieme 
dansvoorstelling ervaren hoe de 
mens zoekt naar innerlijke ruim-
te en openheid, zodat hij er he-
lemaal kan ‘zijn’. Hoe zorgen ze 
ervoor dat zijzelf én het leven in 
beweging blijven…

De avond op 4 november begint 
om 20.00 uur.
De entree bedraagt € 10,-
inclusief koffie/thee. Kaarten 
bij voorkeur reserveren via: 

berne-anders@abdijvanberne.nl
of aan de zaal. 

Presentatie dialect-cd 
druk bezocht 

De solisten van het koor, René 
Habraken, Ingrid Verhoeven en 
componist Henk Habraken, die 
verantwoordelijk was voor de 

tekst en muziek, wisten samen 
met het koor, een fantastische 
presentatie neer te zetten. Tij-
dens de presentatie van bijna an-

derhalf uur heeft niemand zich 
hoeven te vervelen. Alles werd 
in een vlot tempo gebracht. De 
eerste cd werd aangeboden aan 
Jos Zwanenberg, die door diens 
woorden medeverantwoordelijk 
was voor de totstandkoming van 
deze dialect-cd. 
Rico van Hooren op zijn solo-
gitaar en Peer van Vreede op 
basgitaar waren in hun nopjes 
als gastmusici en genoten mee 
van de grote toeloop. Na afloop 
was iedereen welkom in het Gil-
dehuis voor gratis koffie en thee 
met cake. Er werd door de be-
zoekers nog druk en lang nage-
praat, hetgeen de sfeer duidelijk 
tekende.
Een mooie presentatie, waar 
maanden naar toe is geleefd.

HEESWIJK-DINTHER - De dialect-cd van het St. Barbaragilde is gepresenteerd op 23 oktober, in een 
overvolle St. Servatiuskerk. Veel toehoorders moesten blijven staan vanwege de drukte, maar de pre-
sentatie werd door presentatrice Katja Habraken-Brooijmans met een extra franje probleemloos en 
humorvol aan elkaar gepraat. Toon Konings bracht voor de afwisseling enkele prachtige verhalen, waar 
de toehoorders van wisten te genieten. 

Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal 
organiseert voor de 20e keer verkleedbal

Zoals jullie gewend zijn, is er ook 
dit jaar een mooie beker voor 
de gast die het mooist verkleed 
is. Natuurlijk is er ook weer de 
verkiezing van de prins of prin-
ses van verkleedbal 2016! Wil 
je meedoen aan deze verkie-
zing? Dan kun je je aanmelden 
via onze Facebookpagina, op de 
middag zelf, of via een mailtje 
naar de stichting. 
Omdat het dit jaar een jubileum-
jaar is, hebben we voor elke gast 
een leuke verrassing! 

Om activiteiten als deze te kun-
nen blijven organiseren, is de 
Stichting Bernhezer Gehandicap-
tenbal afhankelijk van donaties 

en gelden van sponsors. Wil je 
deze organisatie steunen, dan 
kun je een vrijwillige bijdrage 
storten op de Rabobank, num-
mer: NL95RABO0152321713 
onder vermelding van ‘donatie’.

Zoals veel bedrijven, verenigin-
gen en stichtingen, heeft ook 
Stichting Bernhezer Gehandicap-
tenbal aan de digitale weg ge-
timmerd. We nodigen dan ook 
iedereen uit om eens een kijkje 
te nemen op onze nieuwe web-
site: www.verkleedbal.nl. Voor 
verdere informatie kun je mailen 
naar info@bernhezergehandi-
captenbal.nl of 
bgb@verkleedbal.nl.

BERNHEZE - Zoals elk jaar, organiseert Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal ook nu weer een spet-
terend verkleedbal. Op zondag 6 november tussen 13.00 en 17.00 uur gaan we er met veel geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten, van alle leeftijden, samen met hun begeleiders, een geweldige carna-
valsmiddag van maken. Dit grote feest is in Partycentrum ‘t Maxend in Nistelrode. Het programma is 
veelbelovend: we hebben optredens van Stef Ekkel, D.J. Bertie en John, en lokale blaaskapellen. 

Verkleedbal
6 november 2016  |  13.00 - 17.00 uur

20e editie

consumpties € 1,50  
volg ons via www.verkleedbal.nl en like ons op facebook

dJ’s bertie en John 
en diVerse blaaskappellen

Maxend 22a 5388 TX Nistelrode T  0412 - 611 251   info@partycentrummaxend.nl
info@bernhezergehandicaptenbal.nl

bernhezer gehandicaptenbal

dJ’s bertie en 

6 november 2016  |  13.00 - 17.00 uur

gratis entree
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Martin de VisserMartin de Visser

Toon zijn verhaal begon in de tuin van zijn moeder, 
waar hij hielp met rapen. Hij las een verhaal over 
walnotenolie, hij proefde de walnootolie en die 
was zo lekker, dat er een idee vorm kreeg. Intussen 
weet hij dat er tussen het oprapen van de walnoten 
en het verkopen van zijn notenrantsoen een ‘bult’ 
werk verricht moet worden. Het ondernemen was 
weer een nieuwe wereld en de ‘hoop’ papierwerk 
en de eisen waaraan TokoNoot moest voldoen wer-
den aangepakt en geregeld, maar kostten veel tijd. 

Met een bijzondere website waar je meteen de 
lekkerste walnoten en alle producten kan kopen 
in de webshop. Toon is supertrots op alle hulp die 
hij kreeg: “Op de website staan de samenwerkin-
gen zoals met zorgboerderijen waar verstandelijk 
gehandicapte mensen graag noten kraken.” Ook 
het proces wordt beschreven en met mooie foto’s 

geïllustreerd. Als timmerman in zijn werkende le-
ven doet Toon dit allemaal in zijn vrije tijd: “Naast 
olie, worden door Bakkerij Doomernik uit Hees-
wijk-Dinther van de perskoek koekjes gemaakt, van 
de tussenschotjes thee en de schil is te gebruiken 

als briketten, bijvoorbeeld voor in de vuurkorf. Zo 
gebruik je het hele product en gooi je niets weg.”
Bezoek onze stand op de Herfstmarkt op 30 okto-
ber bij de Heische Hoeve in Loosbroek. 

De bestellingen worden in Bernheze gratis bezorgd, 
maar ook vanaf € 25,- is het bezorgen gratis. 

www.tokonoot.nl 
      www.facebook.com/tokonoot

Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het administreren 
en analyseren van financiële gegevens bij grote be-
drijven, zoals onder andere Jumbo Supermarkten. 
Steeds meer kreeg ik het gevoel dat ik met een ei-
gen onderneming kleinere bedrijven wilde helpen. 
Uiteindelijk heeft Gerrit van Schijndel mij het laat-
ste zetje gegeven, door aan te geven dat hij mij 
graag wil adviseren. 
Vervolgens heb ik mij aangesloten bij de Cijfer-

Meesterorganisatie. Door mijn samenwerking met 
Gerrit van Schijndel en CijferMeester kan ik de 
kwaliteit bieden van een accountantskantoor. Mijn 
kantoor is aan huis, zodat ik mijn overheadkosten 
erg laag kan houden. Zo bied ik het beste van twee 
werelden; namelijk de betrokkenheid, persoonlijke 
aandacht, klantvriendelijkheid en prijs van een klein 
administratiekantoor, maar met de kwaliteit, kennis 
en het advies van een groot accountantskantoor.

www.tokonoot.nl

walnoot
producten  
van de lekkerste streekgenoot

Walnoten
gezocht!

info@tokonoot.nl

HEESWIJK-DINTHER - Ik ben een cijfermeester, iemand die ervoor zorgt dat uw administratie u onder-
steunt bij uw strategische, tactische en operationele beslissingen en dat ook nog tegen een scherpe prijs.

Toon KoningsToon Konings
HEESWIJK-DINTHER - Het is tijd voor de walnotenoogst en ieder vrij uurtje besteedt Toon op dit mo-
ment aan zijn bedrijf. Een jaar geleden stonden de zoekertjes in DeMooiBernhezeKrant: ‘walnoten ge-
vraagd’ en in april dit jaar was het zover dat zijn eerste ‘nootrantsoenen’ verkocht konden worden. Het 
is oktober en de walnoten vallen weer met bosjes van de bomen en Toon roept iedereen op: “Laat het 
maar weten indien u noten heeft, wij zorgen dat er duurzame producten van de noten gemaakt worden.”

Martin de Visser Foto’s: Ad Ploegmakers

Toon Konings

Assortiment van TokoNoot

Samenwerken met 
zorgboerderijen

Tokonoot

Een goede start van uw onderneming 
maak je bij CijferMeester

Bedrijfsadvies

Boekhouding

Omzetaangi�en

Inkomstenbelas�ng

Vennootschapbelas�ng

Jaarrekening

Redac�oneel

Mar�n de Visser

Mar�n de Visser  •  Hoofdstraat 35  •  5473 AN  Heeswijk-Dinther
06 2944 4949  • m.devisser@cijfermeester.nl  • www.cijfermeester.nl/heeswijk

Neem vrijblijvend contact op!

Het is alweer enige tijd dat Toon Konings en Martin de Visser sa-
menwerken. Naast de verplichte administratieve en fiscale zaken 
praten ze regelmatig bij over de gang van zaken bij TokoNoot, en 
zo blijft deze de juiste koers houden. Het is goed dat Martin het 
bedrijf, het product en het proces kent, zo kan Toon met het ad-
vies van Martin tijdig bijsturen indien nodig. Martin: “Ik ben ervan 
overtuigd dat Toon vindt dat hij te allen tijde contact met mij kan 
opnemen, omdat hij geen drempel, zoals bijvoorbeeld een hoge 
factuur, ervaart.” Toon: “Het is in een startend bedrijf steeds zaak 
alert te blijven op alle facetten, het is daarom super dat ik voor veel 
vragen bij Martin terecht kan.”

‘Het beste 
uit twee 

werelden’

Toon en Martin 
samen
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UW SPECIALIST 
op JURIDISCH- & 
LOONGEBIED

Frank Hanegraaf, initiatiefne-
mer van het spreekuur, vertelt: 
“Ik ben al jaren aanwezig op het 
spreekuur van de KvK om on-
dernemers van raad te voorzien 
op hun accountancyvragen.” 

Wij staan iedere eerste woens-
dag van de maand van 15.00 
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens 
een gratis toegankelijk spreekuur 
op ons kantoor in Heesch (Ceres- 

laan 4, naast de Rabobank). 
Iedereen kan hier vrijblijvend 
binnenlopen om vervolgens in 
gesprek te gaan met een van de 
aanwezige specialisten, waarbij 
ze worden voorzien van een ba-
sisadvies. 

Hierna kunnen we gezamenlijk 
bepalen of een verder adviestra-
ject volgt. Om te garanderen dat 
de specialist die u wilt spreken 

voor u beschikbaar is, is het aan 
te bevelen om van tevoren tele-
fonisch uw afspraak te reserver-
en op 0412 - 45 90 00 (receptie 
Van Soest & Partners). 

Wilt u op een ander tijdstip of 
datum een vrijblijvende afspraak 
maken, dan kunt u natuurlijk ook 
altijd dit telefoonnummer bellen 
of gewoon binnen komen lopen.

Chris-Stan: ‘Behandel klanten zoals je zelf 
ook behandeld wilt worden, met respect en 
begrip voor elkaars standpunten’ 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 

15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, finan-

cieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.

Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf Foto: Ad Ploegmakers

ONZE DIENSTEN O.A.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• Salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• Startersbegeleiding

• Fusie & overname
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Schoolspullen-, meubilair- en 
speelgoedmarkt op basisschool 
De Toermalijn een succes

Er bleken topverkopers binnen 
het team te zijn, want niets mocht 
zomaar mee: ‘Alles voor de speel-
plaats’ werd goed beargumen-
teerd en geaccepteerd. Vroeg 
in de ochtend stond een groot 
aantal leerkrachten, enthousiaste 
leerlingen, ouders en een aantal 
middelbare scholieren - voor hun 
maatschappelijke stage - paraat 
om alles in gereedheid te brengen 
en er een gezellige ochtend van 

te maken. Vóór 10.00 uur ston-
den de eerste mensen al voor de 
deur te wachten om naar binnen 
te kunnen. Precies om 10.00 uur 
ging de deur open en liep het 
storm. 

Om 10.30 uur was er een heuse 
veiling met de echte topstukken. 
Basisschool De Toermalijn kan te-
rugkijken op een geslaagde markt 
met een mooie opbrengst. Alles 

komt ten goede aan de renova-
tie en herinrichting van de speel-
plaats. 
Uiteindelijk heeft vrijwel alles een 
nieuwe bestemming gekregen, 
waaronder ook goede doelen: 
schoolmeubilair voor Roemenië 
en vooral veel leesboeken voor 
vluchtelingenhulp.

Meer foto’s op: 
www.mooibernheze.nl

HEESCH - Het voltallige team van basisschool De Toermalijn had flink opgeruimd in de gehele school. 
Op zaterdagochtend 15 oktober werd er op de school een schoolspullen-, meubilair- en speelgoedmarkt 
gehouden. Het is de hele ochtend gezellig druk geweest en er is vaak ‘herinner je je deze nog’ gehoord.

Kort nieuws

Bibliotheek Bernheze 
De campagne Nederland Leest 

BERNHEZE – De campagne Nederland Leest is van 1 tot en met 
30 november. Dit jaar staat niet één boek centraal, maar een 
thema: democratie. 

Leden van de bibliotheek kunnen - na het geven van hun mening 
- kiezen uit één van de gratis af te halen boeken: ‘Heer van de 
vliegen’ van William Golding, ‘Liefde en schaduw’ van Isabelle 
Allende en ‘Morten’ van Anna Levander.
Meer activiteiten in onze bibliotheken in de maand van Neder-
land Leest kun je vinden op: www.nobb.nl.

Boek & Babbel november 
in de bibliotheken
BERNHEZE - Désirée de Rooij, bibliothecaris in Heesch nodigt je 
uit voor de volgende Boek & Babbel-bijeenkomsten op 3, 4 en 
7 november. 

Ben je benieuwd naar de 
nieuwe aanwinsten van de 
bibliotheken Bernheze van 
afgelopen maanden? 
Kom dan naar één van de drie 
bijeenkomsten in Heesch, Nis-
telrode of Heeswijk-Dinther. 

In een ongedwongen sfeer 
wordt van een gedeelte van 
de nieuw binnengekomen ro-

mans en informatieve boeken een tipje van de sluier opgelicht. 
Aanmelden voor Boek & Babbel is niet nodig. Je kunt gewoon 
aan de leestafel aanschuiven. Data en tijden in november en de-
cember van Boek & Babbel zijn:

Heesch: 14.45 - 15.30 uur.
Donderdag 3 november en donderdag 15 december 

Heeswijk-Dinther: 10.30 - 11.30 uur.
Vrijdag 4 november en vrijdag 16 december

Nistelrode: 14.45 - 15.30 uur.
Maandag 7 november en maandag 19 december

Terras Gildehuis Sint-Barbara-
gilde opgefleurd met een 
mooie schildering
HEESWIJK-DINTHER - Op initiatief van Fred van den Berg heb-
ben kunstenares Leonie Dekker en gildebroeder Jo Manders en-
kele dagen hard gewerkt. Op zaterdag 22 oktober hebben ze 
de laatste hand gelegd aan de schildering. Tegen de wand van 
het overkapte terras zijn de afbeelding van onze patroonheili-
ge Sint-Barbara en de os, het wapen van Gildekring Maasland, 
aangebracht.

De wand waarop 
de schildering staat, 
was een deel van 
een schutting, die tot 

1992 met een gelijk-
soortige afbeelding 
van Sint-Barbara en 

de os bij het gildeonderkomen stond; bij de Beugtse Barrière. Ge-
durende de laatste 22 jaar heeft de schildering in weer en wind 
gestaan en het was nu toe aan een grondige renovatie, bijna een 
vervanging. Het geheel staat nu droog onder een veranda. 

Leonie en Jo: hartelijk dank voor jullie bijdrage aan ons gildehuis. 

Fred van den Berg, ere-deken Sint-Barbaragilde.

Vriendjes- en vriendinnetjesochtend 
bevers Mira Ceti groot succes

De kinderen gingen in groepjes 
uiteen om in het bos op zoek te 
gaan naar plaatjes van de be-
woners van Hotsjietonia. Toen 
die allemaal gevonden waren, 
mochten de groepen graven 
naar een echte schat. Die schat, 
in de vorm van marshmallows, 
mochten ze vervolgens zelf bo-
ven het brandende kampvuur 
klaarmaken.
Zo spelen de bevers elke zater-
dagmorgen in de bossen rond de 
blokhut, de kinderen van 4 tot 7 
jaar beleven hier wekelijks veel 
plezier aan. Want alle kinderen 
vinden scouting leuk, alleen we-
ten sommigen dat nog niet, zo is 
onze gedachte.

NISTELRODE - Alle bevers, de jongste groep van scouting in Nistelrode, mochten een vriendje of vrien-
dinnetje meenemen om hen kennis te laten maken met scouting. Dat vonden ze maar wat leuk, zodat er 
zaterdagmorgen 22 oktober, bijna dubbel zoveel kinderen waren, maar liefst 33! 

leer ons kennen 3x gratis proberen!
Maxend 6,  5388 GL nisteLrode    0412-611942    info@debenjaMin.coM    
voor voorwaarden www.debenjamin.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‘T WAPEN VAN 
GILDEKRING 
MAASLAND
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KINDEREN

ZONDAG 6 NOVEMBER
GROTE BABY- EN

KINDERBEURS
De Pas in Heesch

10.00 - 13.00 UUR
WWW.BABY-KINDERBEURS.NL

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool 
• Dagopvang 
• Tussenschoolse opvang 
• Buitenschoolse opvang

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

Jongerenworkshop ‘omgaan 
met geld’ door Rabobank

“Ben jij een ‘spaarvarken’ of juist 
een ‘big spender’?” Volgens Van 
Opdorp zegt het iets over hoe je 
geldbrein werkt en hoe je met 
je geld omgaat. “Inzicht in de 
soorten uitgaven en wat je kunt 
verwachten als je straks 18 jaar 
wordt, zijn belangrijk. Maar na-
tuurlijk ook manieren om geld te 
verdienen.” 
Naast het sparen en uitgeven 
van geld, maakte de budget-
coach ook duidelijk wat je later 
allemaal moet regelen, bijvoor-
beeld bij een zorgverzekering of 
bij het op kamers gaan.

Relatie met geld
“Geldzaken gaan niet zozeer 
over geld, maar vooral over ge-

drag. Het ligt niet aan je opvoe-
ding, maar aan jezelf of je wel of 
niet veel geld uitgeeft. Eén op 
de tien jongeren heeft financiële 
problemen. Jongeren die sparen, 
voelen zich beter. De relatie met 

geld blijft de rest van je leven, 
je kunt dus maar beter zorgen 
dat die goed is. En daar ben je 
zelf verantwoordelijk voor. Al-
tijd 10% apart zetten van wat er 
binnenkomt, dan blijf je de pro-
blemen voor. Dat is mijn beste 
tip”, besloot Eef van Opdorp.

De praktijk
De jongeren waren duidelijk 
onder de indruk van de work-
shop. Eline Doomernik uit Hees-
wijk-Dinther zei na afloop: “Het 
zijn veel goede tips, al herken ik 
de problemen niet zo bij mezelf. 
Ik heb bijbaantjes en ga al slim 
om met geld. Mijn ouders helpen 
me daarbij.” Gaby van Lankvelt 
uit Erp kan direct met de verkre-
gen informatie aan de slag: “Ik 

ga veel uit en dat kost geld. Ik ga 
echt proberen zuiniger te zijn en 
10% te sparen. Ik heb veel slim-
me dingen gehoord en daar ga ik 
zeker iets mee doen.”

VEGHEL - In samenwerking met Rabobank Uden-Veghel organiseerden het Fioretti College en het Zwij-
sen College onlangs de workshop ‘Slimmer omgaan met je geld’. Daaraan namen zo’n honderd leer-
lingen deel van beide scholen. Ze kregen in het kantoor in Veghel tips en trucs over hoe je slim met je 
financiën kunt omgaan. Eef van Opdorp, bekend als budgetcoach en tv-presentatrice, had meteen alle 
aandacht. Op een humoristische, inspirerende en interactieve wijze wist ze haar jonge publiek te boeien.

Eef van Opdorp inspireert het jonge publiek

‘Inzichten in de soorten uitgaven en wat je kunt 
verwachten als je straks 18 jaar wordt, zijn belangrijk’

Breaking news op Bernrode

Jongerenorganisatie Cross Your 
Borders organiseert onderwijs-
projecten op middelbare scholen 
in het hele land. Afgelopen week 
waren zij te gast op Gymnasium 

Bernrode, waar onder de noemer 
‘Breaking news’ vierdeklassers 
vijf stille rampen voor hun kiezen 
kregen, waarmee zij aansluitend 
zelf aan de slag moesten. 

“Als organisatie is het onze doel-
stelling om jongeren bewust(er) 
te maken van problemen in arme 
landen. De opdracht is aanslui-
tend dat zij daar op eigen wijze 

verder ruchtbaarheid aan ge-
ven”, vat Remco van Dijke van 
de organisatie samen. 
De term ‘Breaking news’ omhels-
de vijf stille rampen, die door de 
tamtam van de leerlingen wat 
minder geruisloos werden. Chris, 
Sanne, Birgit en Myrthe kozen 
voor het thema (gedwongen) 
kinderprostitutie en pornografie. 

”Als meisjes sprak dit onderwerp 
ons het meeste aan. Ook omdat 
we denken dat er (te) weinig 
over bekend is, terwijl het in on-
derontwikkelde landen een groot 
probleem is. 
De schatting is dat er tenminste 
1,8 miljoen kinderen worden uit-
gebuit voor commerciële seks of 
pornografie. Veelal meisjes en 
soms al vanaf 6 jaar”, vertellen 
de dames. 

Zij verdiepten zich in de materie 
en waren verrast door de schrij-
nende verhalen die ze tegen-
kwamen. “Ouders verkopen hun 
dochter om financieel het hoofd 
boven water te houden. Terwijl 
zij denken dat hun kind ergens 
poetst of in de horeca werkt, is 
ze in handen van sekshandela-

ren, waar zij de vreselijkste din-
gen moet ondergaan en er geen 
ontkomen aan is”, zo weten de 
jongedames intussen. 
Om aandacht te vragen voor 
het probleem, namen de dames 
het initiatief om deze krant te 
benaderen en togen zij naar het 
centrum van Heeswijk-Dinther 
om ter plekke mensen aan te 

spreken. “We vroegen slechts 
een paar minuten tijd om uitleg 
te geven over deze stille ramp en 
het verzoek mee te denken over 
wat een land kan doen om het 
probleem op te lossen”, zo wordt 
gemeld. Iets waar de dames zelf 
ook over nagedacht hebben. 
“Strengere straffen voor volwas-
senen die hierbij betrokken zijn, 
of die seks willen met minderja-
rige kinderen, betere voorlichting 
en goede opvang voor meisjes 
die kunnen vluchten”, zo wordt 
hardop bedacht. 

Dan: “We hopen dat onze cam-
pagne ertoe bijgedragen heeft 
dat niet alleen wij, maar ook an-
deren zich ervan bewust zijn dat 
dit bestaat en dat het mensen tot 
nadenken stemt.”

HEESWIJK-DINTHER - Het winkelende publiek en passanten werden afgelopen week bena-
derd door leerlingen van klas 4 van Gymnasium Bernrode. De leerlingen waren bezig om 
met ‘Breaking news’ campagne te voeren en aandacht te vragen voor een aantal stille 
rampen die wereldwijd plaatsvinden. De dames Chris Hoynck van Papendrecht, Sanne 
van Zoggel, Birgit Couwenberg en Myrthe Kapteijns bogen zich over (gedwongen) kin-
derprostitutie en pornografie.

Myrthe, Sanne, Remco, Chris en Birgit Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘In onderontwikkelde landen is dit 
een groot probleem’
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Al ruim 3 jaar werk ik met heel veel plezier bij 
DeMooiBernehezeKrant als contactpersoon van 
Heesch. Samen met de Heesche inwoners en 
ondernemers zorgen we voor leuke verhalen en 
mooie advertenties en dragen we op die manier ons 
steentje bij aan het succes van DeMooiBernhezeKrant. 
Begonnen in een piepklein kantoor aan de Tramstraat, 
inmiddels uitgegroeid tot een heel Mediahuys aan 
’t Laar. 

Mijn indrukwekkendste ervaring was de allereerste 
afspraak, waar ik samen met Rian naar toe ging. 
Ik weet het nog als de dag van gisteren. Blanco 
aan kennis over de krant en over onze website, 
luisterde ik aandachtig hoe Rian vol enthousiasme de 
mogelijkheden van de krant doornam. 

Gezellig bij de ondernemer aan tafel, een kijkje achter 
de schermen en samen de mogelijkheden bekijken hoe 
het bedrijf meer aandacht kan krijgen in de plaatselijke 
media, dat wil ik ook! Inmiddels al heel wat afspraken 
verder, ga ik nog elke dag met veel enthousiasme naar 
mijn werk. 

En als ik dan in het weekend samen met manlief 
en kinderen door ons mooie Heesch loop en hier en 
daar een praatje maak met een ondernemer en zie 
hoe bedrijvig Heesch gepassioneerd aan het werk is, 
dan ben ik heel trots dat ik mede kan zorgen dat de 
inwoners van Heesch hiervan op de hoogte worden 
gehouden.

De eerste keer dat 
ik op pad ging met 

DeMooiBernhezeKrant, 
liepen we - na een gezellig 

gesprek bij een bedrijf - 
naar buiten, 

en zei ik triomfantelijk: 
“Dit zal je werk zijn”

Bedrijvig
Hee sch

vol pa� ie

Aquisitie

Voorafgaande aan de onthul-
ling zullen de heren Wim Bens, 
directievoorzitter van Rabobank 
Tilburg en omstreken, tevens 
oud-directievoorzitter van Ra-
bobank Bernheze Maasland, en 
Peter van Boekel, wethouder 
ruimtelijke ontwikkeling, volks-
huisvesting en natuur en land-
schap van de gemeente Bernhe-
ze, een inleiding verzorgen over 
het kunstwerk. De gevelpanelen 
zijn afkomstig van de voorgevel 
van de voormalige Rabobank 
aan de Schoonstraat. De bank 
werd in 1965 in gebruik geno-

men als Boerenleenbank en in 
2011, bij de sloop van het ge-
bouw, zijn de panelen overge-
dragen aan de heemkundekring. 
De panelen zijn in 2016 geres-
taureerd en geplaatst in de tuin 
bij de Heemschuur, waar bezoe-
kers nu weer kunnen genieten 
van het prachtige kunstwerk.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om de officiële inge-
bruikname bij te wonen.

Namens het bestuur van
Heemkundekring De Elf Rotten
J.P.A. Pennings, secretaris

Onthulling historische gevelpanelen
HEESCH – De feestelijke onthulling van de historische gevelpanelen van de voormalige Rabobank in Heesch
vindt op zondag 30 oktober plaats bij de Heemschuur, Schoonstraat 35. Heemkundekring De Elf Rotten 
heeft de organisatie in handen. Het programma start om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. 

JUBILEUM
Ingrid van Driel – 

van Linder 

Hiermee komt jammer genoeg 
ook een einde aan zijn kappers-
avontuur. Hij vindt het erg om 
zijn klanten in de steek te laten.

Ik heb hem beloofd om de klan-
ten die dat fijn vinden bij hen 
thuis te gaan knippen. 

Namens opa, kinderen en klein-
kinderen wil ik Iedereen bedan-
ken voor het vertrouwen, alle 
verhalen en de gezelligheid. 
Loop gerust eens bij opa binnen 
op Laverhof. 
Bedankt, Wendy Pruim-
boom-Wolters 
www.alletijd.nu / 06-13195133.

Opa Pietje neemt afscheid
HEESWIJK-DINTHER – Na 80 jaar knippen is nu de tijd gekomen 
om de schaar aan de wilgen te hangen. Opa Pietje, de kapper, is 
21 oktober verhuisd naar Laverhof, waar hij gaat genieten van zijn 
oude dag. 

50-jarig jubileum De Vogelvriend

Deze tijdelijke tentoonstelling/
show is in het Willibrordcentrum 
naast de kerk. De tentoonstelling 
is geopend voor het publiek op 
zaterdag 29 oktober van 14.00 
tot 21.30 uur en op zondag 30 
oktober van 10.00 tot 15.00 uur. 
De entree is gratis. Drie leden 

van de vereniging zijn al vanaf 
de oprichting lid. Een bijzondere 
prestatie, waarvoor deze leden 
op een speciale ledenavond ge-
huldigd worden.

Tevens is op zondag 30 oktober 
van 14.00 tot 16.30 uur een re-

ceptie om de jubilerende vereni-
ging en hun jubilarissen te felici-
teren. De organisatieleden: “We 
vinden het prachtig om te zien 
hoe we in staat zijn om verschil-
lende soorten vogels te kweken 
en te verzorgen, zodat wij ze hier 
in al hun schoonheid en in prima 
conditie kunnen laten zien.”
De beoordeling van de vogels 
wordt door een deskundige 
keurmeester gedaan. Zij kijken 
of de vogels aan de ‘standaard’ 
voldoen en geven de vogels 
punten. De vogel met de meeste 
punten wordt kampioen. 
De organisatie heet je van harte 
welkom.

HEESWIJK-DINTHER - Vogelvereniging De Vogelvriend viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. De vogelver-
eniging is opgericht in 1966. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum organiseert de vereniging op 
29 en 30 oktober een jubileumshow.

Een deskundige keurmeester beoordeelt de vogels

Meld je nu aan 
voor het burgerpanel

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

Alle individuele sporters en teams 
die een kampioenschap hebben 
behaald tussen 1 januari 2016 en 
1 januari 2017 en voldoen aan 
de criteria, komen in aanmerking 
voor de huldiging.

De sportverenigingen in Bernhe-
ze hebben wij geïnformeerd met 
een e-mail of brief.
Als u geen brief of e-mail hebt 
gekregen, neem dan even con-

tact op met mevrouw L. van
Herpen, telefoon 14 0412.

Geen lid van Bernhezer 
sportvereniging
Individuele kampioenen die geen 
lid zijn van een Bernhezer sport-
vereniging en in Bernheze wo-
nen, kunnen zich ook aanmelden. 
De formulieren voor aanmelding 
vindt u op www.bernheze.org. In 
het vakje ‘zoekterm sportkam-

pioenen’ vult u in sportkampi-
oenen. Hier verschijnt alle infor-
matie over het aanmelden van 
sportkampioenen en staan ook 
de aanmeldingsformulieren. 

Nominaties
Als u iemand wilt nomineren 
voor sportman, sportvrouw, 
sportploeg of sportvrijwilliger 
van 2016, doet u dit via een 
apart formulier. Het is belang-
rijk dat u als vereniging achter 
de motivatie staat en duidelijk in 
het formulier aangeeft waarom 
u vindt dat hij of zij hiervoor in 
aanmerking komt. Dit geldt ook 

voor aanmelding sportvrijwilliger 
van het jaar. De formulieren voor 
nominatie vindt u ook op de eer-
der genoemde pagina.

De formulieren moeten vóór 
1 december a.s. zijn ingediend. 
Sporters die na die datum nog 
kampioen worden, kunt u na-
tuurlijk daarna nog aanmelden.

Als u vragen hebt kunt u contact 
opnemen met mevrouw L. van 
Herpen, telefoon 14 0412 of via 
e-mail: 
l.van.herpen@bernheze.org.

Aanmelden Bernhezer sportkampioenen jeugd 2016  
Op zondag 29 januari 2017 huldigen wij de sportkampioenen jeugd.
De huldiging vindt plaats in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek 
vanaf 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst maken wij ook de sport-
man, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van 2016 bekend.

AGENDA

Informatieavonden glasvezel
Aanvang 19.30 uur, 
zaal open 19.00 uur.
1 november, Nesterlé,
Nistelrode
2 november, De Stuik, 
Vorstenbosch
7 november, De Wis, 
Loosbroek
8 november, Cultureel 
Centrum Servaes, 
Heeswijk-Dinther
9 november, Cultureel 
Centrum de Pas, Heesch

Aanmeldformulier Verwendag mantelzorgers 2016
Gegevens zorgvrager (degene die zorg ontvangt, moet woonachtig zijn in Bernheze)

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum  

E-mail 

Korte omschrijving ziekte/beperking 

Gegevens mantelzorger

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

E-mail 

Mantelzorger wil graag deelnemen aan:
Verwendag op 12 november 10.00 tot 15.30 uur. 
- Keuze workshopronde 1: O Do-in/Yoga 
     O Voetreflex-massage
    O Compassie/zelfcompassie (leer goed voor jezelf te zorgen)

- Keuze workshopronde 2: O Bonbons maken 
    O Vogeltaart maken
    O Fotografie tips & tricks om zelf mooie foto’s te maken   
   
U kunt dit formulier in een envelop zonder postzegel sturen naar: 
Gemeente Bernheze, t.a.v. KCC, Antwoordnummer 6003, 5384 ZX Heesch. Dit kan tot 3 november 2016.

Met deze aanmelding gaat u ermee akkoord dat de mantelzorger gebeld kan worden.

Uw mantelzorger in het zonnetje zetten
Meld uw mantelzorger aan voor de verwendag op 12 november 2016
De gemeente Bernheze wil man-
telzorgers in onze gemeente be-
danken en hen in het zonnetje 
zetten. Meld daarom uw mantel-
zorger aan voor de verwendag op 
zaterdag 12 november 2016. De 
verwendag vindt plaats in Cultu-
reel Centrum de Pas in Heesch 

en begint om 10.00 uur. 

Jonge mantelzorgers 
Voor mantelzorgers tot 18 jaar 
organiseren we een leuke middag 
op zaterdag 26 november 2016 
vanaf 13.00 uur. Meld de jon-
ge mantelzorger aan per e-mail:

mvd-berg@mantelzorgmakelaars.com
of lever het ingevulde formulier 
in.

Aanmelden
Per e-mail via kcc@bernheze.org
of vul onderstaand formulier 
in en stuur deze in een envelop 

zonder postzegel naar Gemeente 
Bernheze, t.a.v. KCC, Antwoord-
nummer 6003, 5384 ZX Heesch. 
Dit kan tot 3 november 2016. 
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met Margo van den Berg, 
mantelzorgmakelaar, telefoon 
06 48 80 11 27. 

Gevonden en ver-
loren voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren 
of gevonden (bijvoorbeeld bril, 
fiets of portemonnee), kunt u dit 
registreren bij de gemeente. Kijk 
op www.bernheze.org voor een 
overzicht, informatie over de pro-
cedure en de registratieformulie-
ren. U kunt voor de registratie tij-
dens de openingstijden terecht in 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, of bellen 14 0412.

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de politie. 
Is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een pro-
ces verbaal op laten maken. Dit 
proces verbaal moet u meenemen 
bij de aanvraag van een nieuw pas-
poort, id-kaart of rijbewijs. U moet 
persoonlijk aangifte doen. Het kan 
niet digitaal of per telefoon. Maak 
daarvoor een afspraak.
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Voor het realiseren van de tijde-
lijke woningen is een omgevings-
vergunning nodig. De verdere 
planning is afhankelijk van het 
moment waarop deze vergunnin-
gen onherroepelijk zijn. Dan be-
stelt woningcorporatie Mooiland, 
die de woningen gaat realiseren 
en verhuren, de woningen. De le-
vertijd hiervan is ongeveer twaalf 
weken. In die tijd worden de be-
nodigde voorzieningen aangelegd 
en de locaties verder ingericht.

Omwonenden-overleg
Wilt u als omwonende graag be-
trokken zijn bij de praktische inrich-
ting van de locatie, bijvoorbeeld 
de exacte plek van de woningen, 

parkeerplaatsen en beplanting? 
Dat kan tijdens een overleg voor 
omwonenden in november. Ook 
horen we dan graag welke ideeën 
u hebt over deelname van de be-
woners van de tijdelijke woningen 
aan onze samenleving.
U kunt zich aanmelden per e-mail 
gemeente@bernheze.org of tele-
fonisch via 14 0412. De bijeen-
komsten beginnen om 19.30 uur. 
Wethouders Peter van Boekel en 
Jan Glastra van Loon zijn aanwe-
zig, evenals medewerkers van de 
gemeente en woningcorporatie 
Mooiland.
Er vindt een omwonenden-over-
leg plaats in de volgende kernen:
-  Omwonenden-overleg locatie 

Mgr. Van den Hurklaan op dins-
dag 1 november in Cultureel 
Centrum de Pas in Heesch

-  Omwonenden-overleg loca-
tie De Erven/Beemdstraat op 
woensdag 2 november in Cul-
tureel Centrum de Pas in Heesch

-   Omwonenden-overleg locatie 
Weijen op maandag 7 november 
in Nesterlé in Nistelrode

Meer informatie
Op www.bernheze.org vindt u 
informatie over de gekozen loca-
ties en een lijst met veel gestelde 
vragen. Staat uw vraag er niet bij, 
stuur dan een mail naar 
gemeente@bernheze.org of bel 
tijdens kantooruren 14 0412.

Inrichting locaties tijdelijke woningen Heesch en Nistelrode 
samen met omwonenden
In Heesch komen twee tijdelijke eenpersoonswoningen aan de Mgr. Van den Hurklaan en zes woningen 
aan De Erven/Beemdstraat. In Nistelrode komen zes tijdelijke woningen op nieuwbouwlocatie Weijen. 
De woningen zijn bedoeld voor vergunninghouders en andere mensen die met spoed een woning zoe-
ken. Samen met omwonenden gaan we volgende week in gesprek over de inrichting van de locaties en 
hoe nieuwe en huidige inwoners in de toekomst op een prettige manier met elkaar in hun buurt kunnen 
samenleven.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
R.K.S.V. Avesteyn, Steen en 
Stokstraat 6, 5473 RN Hees-
wijk-Dinther heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:34B, lid 4 APV 
melding gedaan van een activiteit 

op 27 november 2016. Van deze 
mogelijkheid mag door de inrich-
ting maximaal zes keer per jaar ge-
bruik worden gemaakt. Tijdens de 
activiteit gelden er ruimere schenk-
tijden dan normaal. Voor de exacte 
normen verwijzen wij u naar artikel 
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die 
te vinden is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van toepassing.

Collectevergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning 
verleend aan Handbalvereniging 
Dos ’80 voor een openbare geld-
inzameling in Heesch op 15 april 
2017. De vergunning is verzonden 
op 20 oktober 2016. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door Stichting De Meetlat 
voor het houden van een toertocht 
met klassieke auto’s door een deel 

van het grondgebied van de ge-
meente Bernheze op zaterdag 26 
november 2016. De toestemming 
is verzonden op 18 oktober 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp bestemmingsplan Ro-
denburg, ontwerp exploitatieplan 
Rodenburg en ontwerp beeldkwa-
liteitsplan
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
bekend dat met ingang van 27 ok-
tober 2016 het ontwerp bestem-
mingsplan Rodenburg, het ont-

werp exploitatieplan Rodenburg, 
een ontwerp beeldkwaliteitsplan 
en de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage liggen. 
Inhoud ontwerp bestemmingsplan 
Het plangebied omvat de gron-
den gelegen tussen Hommelsedijk, 
Koffiestraat, Rodenburgseweg, 
Dintherveldsestraat en Nieuw-
landsestraat in Heeswijk-Dinther. 
Het terrein wordt ontwikkeld tot 
woongebied voor de bouw van 
circa 130 woningen. Het ontwerp 
bestemmingsplan zorgt voor de 
planologisch-juridische binding 
van de woningbouwontwikkeling. 

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

Op 3 november 2016 vindt er 
een raadsvergadering plaats in 
de raadzaal van het gemeente-
huis, De Misse 6 in Heesch. De 
vergadering is openbaar en be-
gint om 19.00 uur. 

-  Vaststelling bestemmingsplan 
Hotel the Duke in Nistelrode

-  Vaststelling bestemmingsplan 
Zweefvliegveld, Vorstenbos-
scheweg 10 in Nistelrode

-  Bestemmingsplan Deken van 
der Cammenweg ong. (naast 
31) in Heesch

-  Bestemmingsplan Denne-
boomstraat-Schrikkelvenstraat 
in Heesch

-  Voorbereidingsbesluit Jan 
van den Boomstraat 5 en 6 in 
Heeswijk-Dinther

-  Bestemmingsreserve parkeer-
beleid

-  Toekomst uitvoering Participa-
tiewet en Wsw

-  Nota reserves en voorzienin-
gen 2017

-  Vaststellen Reglement van 
orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad van Bernhe-
ze 2016

-  Vaststellen Verordening op 
de raadscommissies van de 
gemeente Bernheze 2016

-  Behandeling en vaststelling 
Programmabegroting 2017

Informatie
De agenda en bijbehorende 
stukken vindt u op 
www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de 
raadsvergadering live volgen en 
op een later tijdstip terugkijken. 

Met vragen over de gemeente-
raad en de raadscommissies kunt 
u terecht bij de griffie, telefoon 
14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

GEMEENTERAAD         
  
Raadsvergadering Op woensdag 2 november 2016 

komt de Commissie Bezwaar-
schriften Bernheze bij elkaar in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in Hee-
sch. De commissie behandelt dan 
de volgende bezwaarschriften:

19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend door G. 
Fransen, H. Spierings en P. Fran-
sen uit Heesch. Het bezwaar-
schrift is gericht tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders 
van 7 september 2016. Het gaat 
om het besluit waarbij een omge-
vingsvergunning is verleend voor 
het oprichten van een woning 
met vrijstaande garage aan Hoog-
straat ongenummerd in Heesch.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens mw. Wijde-

ven-van den Biggelaar is inge-
diend. Het bezwaarschrift richt 
zich tegen het besluit van het 
college van burgemeester en wet-
houders van 22 augustus 2016 
tot oplegging van een last onder 
dwangsom voor het gebruik van 
een strook gemeentegrond en 
plaatsing van een erfafscheiding 
naast Boekweitstraat 13 in Nistel-
rode.  
20.30 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat is ingediend door 
L.W.M. Gruntjes. Het bezwaar-
schrift richt zich tegen het besluit 
van het college van burgemees-
ter en wethouders van 22 juli 
2016. Het gaat om het besluit 
waarbij geen toestemming wordt 
verleend voor het aanleggen van 
een tweede inrit voor de woning 
Moerbosch 24 in Heesch. 

Commissie Bezwaarschriften Bernheze
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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.

WWW.BERNHEZE.ORG

Ontwerp exploitatieplan 
Het exploitatieplan maakt deel uit 
van het bestemmingsplan en biedt 
de gemeente de mogelijkheid om 
kosten die zij maakt, te verhalen 
op de eigenaren binnen het ex-
ploitatiegebied. Het exploitatieplan 
waarborgt daarmee de economi-
sche uitvoerbaarheid van het be-
stemmingsplan.
Ontwerp beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan biedt het 
kader voor het te ontwikkelen ar-
chitectonisch en stedenbouwkun-
dig ontwerp voor de woningen en 
het ontwerp van de buitenruimte. 
Na vaststelling door de gemeente-
raad vormt het beeldkwaliteitsplan 
het wettelijk toetsingsinstrument 
bij omgevingsvergunning voor het 
desbetreffende plangebied.
Inzage: Het ontwerp bestem-
mingsplan met bijlagen en het 
ontwerp exploitatieplan liggen met 
ingang van donderdag 27 oktober 
2016 gedurende zes weken (tot en 
met woensdag 7 december 2016) 
op de volgende wijzen voor ieder-
een ter inzage:
-  Het bestemmingsplan digitaal 

via de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planid-
n=NL.IMRO.1721.BPRoden-
burg-ow01;

-  Het exploitatieplan digitaal via 
de website www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/roo/be-
stemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.1721.EPRodenburg-ow01

-  Op afspraak tijdens de openings-
tijden van het gemeentehuis.

Reageren: Tot en met woensdag 
7 december 2016 kan iedereen 
zienswijzen ten aanzien van de 
ontwerpen en de bijbehorende 
stukken bij voorkeur schriftelijk 
maar ook mondeling indienen bij 
de gemeenteraad van de gemeen-
te Bernheze. Schriftelijk kunt u dit 
doen via Postbus 19, 5384 ZG 
Heesch. 
Crisis- en herstelwet 
Op dit bestemmingsplan is de Cri-
sis- en herstelwet van toepassing. 

Dat heeft onder meer een versnel-
ling van de beroepsprocedure bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State tot gevolg.
Informatie: Als u nog vragen heeft 
over het indienen van zienswijzen 
of de plannen kunt u eveneens 
contact opnemen met de heer 
Thijs van Kessel, Domein Leefom-
geving, telefoon 14 0412.

Vaststelling wijzigingsplan 
Vinkelsestraat 101 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het wijzigings-
plan Vinkelsestraat 101 Heesch 
gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening). Het plan 
is te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl met de code NL.IM-
RO.1721.WPVinkelsestr101-vg0.
Inhoud: Het wijzigingsplan regelt 
de sloop van de bestaande var-
kensstallen op het perceel Vinkel-
sestraat 101 in Heesch en hiervoor 
in de plaats een nieuwe loods te 
bouwen.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wijzi-
gingsplan treedt de dag na afloop 
van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend. In dat 
geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dit ver-
zoek is beslist. 
Procedures 1b, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Vaststelling bestemmingsplan 
Bosschebaan 17 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat in 
de gemeenteraadsvergadering van 
6 oktober 2016 het bestemmings-
plan Bosschebaan 17 Heesch on-
gewijzigd is vastgesteld.
Inhoud: Het bestemmingsplan re-
gelt het realiseren van twee wonin-
gen op het perceel gelegen achter 
Bosschebaan 17 in Heesch. Plan 
IDN: NL.IMRO.1721.BPBossche-
baan17-vg01.

Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopi-
ge voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.
Procedures 1b en 5b 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:
-  Heijberg B.V. heeft een melding 

Activiteitenbesluit ingediend 
voor het veranderen van een 
rundveehouderij op het adres 
Hanenbergsestraat 4, 5472 LA 
Loosbroek

- Stal de Flierfluiter heeft een 
melding Activiteitenbesluit inge-
diend voor de paardenhoude-
rij op het adres Wijststraat 16, 
5384 RB Heesch

- J.P.J. EN J.A.L. Leeijen heeft een 
melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor het veranderen 
van een varkenshouderij op het 
adres Grolderseweg 13, 5384 
TM Heesch

- M. School Agri heeft een melding 
Activiteitenbesluit ingediend voor 
het uitbreiden van een rundvee-
houderij op het adres Loosbroek-
sestraat 7, 5384 SV Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
- Laag-Beugt 5

 Herbouwen bijgebouw
 Datum ontvangst: 17-10-2016
Heesch
-  De Misse 4

Plaatsen gevelonderhoudsinstal-
latie
Datum ontvangst: 18-10-2016

-  Diverse straten in de gemeente
Plaatsen zes tijdelijke bouwborden
Datum ontvangst: 20-10-2016

-  ’t Dorp 124
Plaatsen reclamezuil
Datum ontvangst: 20-10-2016

Vorstenbosch
-  Leeghandseweg 10a

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (recreatieve 
nevenactiviteiten)
Datum ontvangst: 18-10-2016

-  Heuvel ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 20-10-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Hazelbergsestraat 1

Bouwen paardenverblijf met 
werktuigenberging
Verzenddatum: 18-10-2016

Heesch
-  Meerkensloop ong.
Oprichten 9 rijwoningen
Verzenddatum: 19-10-2016

-  Zoggelsestraat 74
Oprichten agrarische bedrijfshal
Verzenddatum: 21-10-2016

-  Verdilaan 132
Plaatsen schutting
Verzenddatum: 20-10-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 
besluiten leiden tot een onomkeer-
bare situatie, treden ze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
-  Plein 1969

Verplanten 43 platanen (herin-
richting Plein 1969)
Verzenddatum: 19 oktober 2016

Heesch
-  Hoefstraat, t.h.v. nummer 1

Kappen eik (toegankelijk maken 
inrit)
Verzenddatum: 20 oktober 2016

Loosbroek
-  Schaapsdijk en Krommedelseweg

Kappen 5 eiken (realisatie 
bouwplan, toegankelijk maken 
inritten)
Verzenddatum: 20 oktober 2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die worden 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 
De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
-  Grolderseweg 13

Handelingen met gevolgen 
beschermde natuurgebieden, 
beperkte milieutoets (veranderen 
varkenshouderij)
Verzenddatum: 21-10-2016

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. Dit 
besluit treedt in werking na afloop 
van de beroepstermijn.
Loosbroek
-  Dorpsstraat 90

Beperkte milieutoets en hande-
len met gevolgen voor be-
schermde natuurgebieden
Verzenddatum: 20-10-2016

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

LICHTJESFEEST EN LICHTJES FEEST Zie oplossing pagina 42

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw 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.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:

Paul Bouwman uit 
Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Suzan de Weerd

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

8 7 1

9 2 4 6

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

8 2 3 9

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MOOIBERNHEZERTJES

TE HUUR

BEDRIJFS- OF 
OPSLAGRUIMTE 
280 m2 plus eventueel 125 m2 
kantoorruimte Heesch, 
0412-452582.

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BOERENMETWORST 
ring € 8,95 per kilo. 
BIEFSTUK ZIJLENDE 
€ 16,98 per kilo.
Slagerij Bert van Dinther 
heistraat 8 Oss.

DE MOOISTE LAMPEN 
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht 
meenemen, is voor ons geen 
probleem. Wij hebben altijd 
leuke aanbiedingen en anders 
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12. 
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

PERSONEEL

LEUKE COMMERCIËLE 
PARTTIME BAAN, goed te 
combineren met studie, gezin of 
andere baan. Ga aan de slag als 
Commercieel medewerker in ons 
Contact Center te Rosmalen. 
Logic-Call 073-5286700.

OPPAS
Vrouw, oud-verpleegkundige, 
ervaring met kinderen; biedt 
zich aan om op te passen en 
evt. huishoudelijk werk te doen, 
jagera@iae.nl.

H. de Laat Transport is op zoek 
NAAR CHAUFFEUR.
Binnenland, hoofdzakelijk 
’s nachts voor bloemen- en 

plantenvervoer.
Standplaats: Berlicum
06-20002059.

1STE AUTOMONTEUR 
MET APK + DIAGNOSE 
Regio Veghel. 
Meer informatie
06-10902283.

GEVRAAGD

BOUWSCHUUR VOOR 
CARNAVALSGROEP uit 
Heesch met 17 leden allemaal 
rond de 17, 18, 19 jaar. We 
hebben al twee jaar met plezier 
meegedaan en zouden het heel 
jammer vinden dit jaar niet mee 
te kunnen doen omdat er geen 
schuur is. Meer informatie: 
Dirk van Kronenburg via 
cvoandekant@gmail.com.

BOUWLOCATIE HEESWIJK-
DINTHER/LOOSBROEK
Wij zijn een jonge 
carnavalsvereniging uit HDL 
met een gemiddelde leeftijd van 
20 jaar. En wij zijn dringend op 
zoek naar een bouwlocatie om 
een carnavalswagen te bouwen. 
Ben jij of ken jij iemand die een 
loods/schuur ter beschikking 
heeft in de regio dan horen wij 
dat graag. CV Goedzat. 
06-38333272. 
kevin.buermans@hotmail.com

CREATIEVE KIDS VOOR DE 
CURSUS ‘CREATIEF MET 
NAALD EN DRAAD’
Leer je eigen knuffel en kleding 
te maken. Ook voor kinderen 
met autisme en/of adhd. 
Info: info@wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

BIDPRENTJES
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

GEBRUIKTE/OUDE 
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

AANGEBODEN

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

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: 
0413-293260.

GEEF KLEUR AAN DIT 
DONKERE, GRIJZE 
JAARGETIJDE
Laat mij bepalen welke kleur u 
het beste past.
Maak een afspraak voor een 
kleuranalyse met gratis make up 
advies.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.

Per woensdagochtend 
9 november ga ik 
YOGALESSEN aanbieden 
in CC Servaes. 
De lestijden zijn van 9.15 
tot 10.30 uur. Voor verder 
informatie en aanmelding: 
Sjan Adam 06-41681112.

WALNOTEN Ik haal ze bij u op, 
betaal per kg en contant! 
Bel 06-53584742.
www.tokonoot.nl.

WILT U EEN ZOEKERTJE 
PLAATSEN? 

Dan is dit mogelijk vanaf 
€ 5,-. 

office@demooibernhezekrant.nl 
of 0412-795170.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:30 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl
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Ik ben

Femke van Bakel (24) woont in Heesch. Ze heeft de bachelor en 
master Organisation Studies afgerond aan de Universiteit van Tilburg. 
Sindsdien is ze werkzaam als Lean coach (organisatieadviseur) 
bij Lean Instituut @ Verbeeten. “Bij verschillende zorginstellingen 
vergroten we het probleemoplossend vermogen van medewerkers door 
middel van trainingen in Lean management. Daarnaast begeleid ik 
verbetertrajecten om bijvoorbeeld de wachttijd op behandelingen 
voor patiënten te verkorten. 

De cursus ‘Politiek actief’ voor inwoners van de As50-gemeenten 
die ik heb gevolgd, heeft mij geïnspireerd. De theorie over het 
politieke stelsel werd gecombineerd met vaardigheden zoals 
debatteren. Dat heeft mijn interesse in de lokale politiek 
versterkt. Na een aantal gesprekken en het bijwonen 
van vergaderingen van D66 Bernheze, ben ik met volle 
overtuiging lid geworden van deze partij. D66 staat voor 
goede kwaliteit van zorg en duurzame ontwikkeling. 
Samenwerking binnen en tussen organisaties in de zorg, 
maar ook binnen andere sectoren is essentieel. D66 
gaat uit van de kracht van mensen en is vooruitstrevend. 
Speerpunten die helemaal aansluiten op mijn visie.”

In technische termen biedt het 
een garantie voor een up- en 
downloadsnelheid van 500 MB’s 
tot in de meterkast. Samengevat 
biedt dat de volgende praktische 
voordelen: jouw echte gebruiks-
snelheid is 500 MB en is niet meer 
afhankelijk van up of down en de 
directe gebruikers in jouw buurt. 
Het biedt de verbinding voor in-
ternet, tv, radio en telefoon. De tv 
is interactief en jouw beeldkwa-
liteit is HD-tv, met standaard 58 
zenders. Dat betekent dat je ge-
zinsleden en bezoekers onbeperkt 
en tegelijkertijd gebruik kunnen 
maken van alle verbonden appa-
ratuur, met volledig behoud van 
de benodigde verbindingssnelheid 
per apparaat. Toekomstige ont-
wikkelingen vragen steeds meer 
verbindingscapaciteit. Dat geldt 
voor de bestaande voornoemde 
apparatuur, maar mogelijk nog 
meer voor nieuwe toepassin-
gen, zoals het op afstand bestu-
ren van een aantal apparaten in 
huis. Voorbeelden hiervan zijn 
alarminstallaties en alle mogelijke 
bewakingsinstallaties die de leef-

baarheid, veiligheid en zorg op 
afstand verzorgen. Ook het thuis-
werken en de verdere wereldwijde 
communicatie vragen een steeds 
betere verbinding met je bedrijf. 
Samengevat vraagt de toekomst 
een directe glasvezelverbinding 
voor iedere voordeur, en deze 
laat nu de gebruiksmogelijkheden 
van de steeds meer geavanceerde 
apparatuur het best tot zijn recht 
komen. 
De combinatie E-fiber/Trined 
biedt alle inwoners een passend 
pakket voor een concurrerend 
prijsniveau, waarbij als extra bo-
nus de gratis aansluitkosten plus 
een uur monteurskosten om je 
bestaande interne aansluitingen 
hierop aan te passen. De dorps-
raad spreekt van een echt sin-
terklaascadeau, waarmee jouw 
woning toekomstbestendig en 
duidelijk opgewaardeerd wordt. 
Wil je, jong of oud, overtuigd wor-
den van de meerwaarde van deze 
echte glasvezelvoorziening? Kom 
dan op 1 november om 19.30 uur 
naar CC Nesterlé om jouw cadeau 
uit te pakken. 

Glasvezel, jouw 
sinterklaascadeau

NISTELRODE - De dorpsraad, lid van de glasvezelwerkgroep, is 
overtuigd van de voordelen van een directe glasvezelverbinding 
met het snelle communicatienetwerk in onze regio. De combinatie 
E-fiber/Trined verzorgt een algemene informatiebijeenkomst om de 
voordelen hiervan voor jong en oud duidelijk te maken. 

Investeren in 2017
Ja, Bernheze gaat ook in 2017 
investeren. De SP is tegen op-
potten en geld op de plank la-
ten liggen. Daar is het niet voor 
bedoeld. De leefbaarheid van de 
kernen van Bernheze vraagt om 
actief beleid. Daarom wil de SP 
investeren in het busplein en het 
centrum van Heesch. Maar ook 
verder investeren in het Plein 
1969 te Heeswijk-Dinther. Het 

is hoog tijd dat de St. Willibrord-
straat in Heeswijk-Dinther ge-
reedkomt. Het goede nieuws is, 
dat we in 2017 met al deze zaken 
verdergaan. Zoals gebruikelijk in 
overleg met de inwoners. Dit, 
naar goed voorbeeld vanuit de 
componistenwijk in Heesch. Im-
mers, van de goede dingen die je 
leert, maak je op andere plekken 
gebruik. Verder blijft investeren 
in scholing voor laaggeletter-

den een belangrijk doel. Mensen 
kunnen alleen volwaardig deel-
nemen aan de samenleving, als 
de schrijf- en leesvaardigheden 
op goed niveau zijn. Het bege-
leiden van deze mensen wordt in 
2017 voortgezet. Belangrijk punt 
voor de SP Bernheze. Op 10 no-
vember besluit de gemeenteraad 
over de begroting 2017. Kom 
vooral luisteren als u geïnteres-
seerd bent.

SP: Begroting 2017 komt eraan

Voor 2017 ligt een sluitende begroting van de gemeente Bernheze klaar. 
Goed nieuws. Zeker omdat er opnieuw in de verschillende kernen geïnves-
teerd wordt. De leefbaarheid blijft speerpunt voor de SP Bernheze. Dat bete-
kent: heel goed naar de inwoners in de straat luisteren. De mensen opzoeken. 
Vragen stellen over wat mensen beweegt en wat ze belangrijk vinden. Dat 
wil de SP Bernheze terugzien in een begroting. 

Cor van Erp, fractievoorzitter SP

Bestuursakkoord 
In het bestuursakkoord hebben 
de coalitiepartijen uitgesproken 
minder regelgeving te willen. En 
dit heeft het CDA Bernheze tij-
dens de vergadering naar voren 
gebracht. Goed, recentelijk is 
welstand afgeschaft en mogen 
we vergunningsvrij mantelzorg- 
bijwoningen bouwen, maar met 
name het aantal vergunningen 

en de hoeveelheid aan bureau-
cratische regeltjes zijn niet af-
genomen. Bijvoorbeeld wijk- en 
buurtverenigingen die een feest-
je willen organiseren weten er 
alles van. We hebben het col-
lege uitgedaagd om ook hierbij 
logischer, efficiënter en makke-
lijker te gaan werken. Ze zijn op 
de goede weg en we willen hen 
hierbij graag helpen.

Kent u voorbeelden waarbij ‘het 
kalf groter lijkt dan de koe’, laat 
het dan een van onze mensen 
weten. Het gaat daarbij met 
name om gemeentelijke aange-
legenheden, want de landelij-
ke overheid is helaas weer een 
hoofdstuk apart. 
Soms is een beetje minder, beter 
dan een beetje meer. 
www.cda.nl/bernheze/mensen

CDA: Mag het een beetje minder zijn?

Afgelopen week stonden twee belangrijke zaken op de agenda bij de com-
missievergadering Bestuur en Strategie. Het reglement van orde voor de 
raads- en commissievergaderingen wordt herzien. Overbodige zaken worden 
geschrapt, het aantal bepalingen is fors teruggebracht. Verder werd gespro-
ken over de nota reserves en voorzieningen, waarin staat hoeveel geld de 
gemeente heeft en waarvoor. Daarbij wordt ook een aantal reserves samen-
gevoegd en daar waar mogelijk, heffen we ze op. Dit alles onder het motto: 
We willen logischer, efficiënter en duidelijker gaan werken. Hier hoor ik u 
denken: dan ken ik er ook nog wel een paar. En zo ook het CDA Bernheze.

Jolanda School, raadslid CDA Bernheze

Femke van Bakel: “Samenwerking is essentieel”

Hierover ontstond een hele dis-
cussie, vooral gevoed door on-
duidelijkheid over bevoegdheden, 
slecht gekozen benamingen en 
de halsstarrige weigering om te 
geloven dat de betrokken partijen 
iets goeds voor ogen hebben met 
onze gemeente. Jammer, want op 
zich is het een redelijk zeldzame 
voorziening, waarmee Bernheze 
zich nog enigszins kan onderschei-
den. Hoeveel gemeenten kunnen 
zeggen dat ze een vliegveld heb-
ben? Het feit dat we ruimte kun-
nen bieden aan een voorziening 
voor een sportieve activiteit die 
men lang niet overal kan beoefe-
nen, die relatief milieuvriendelijk 
is en verder weinig overlast ver-
oorzaakt, zou ook een aanleiding 
kunnen zijn om zoiets te koeste-
ren. Het biedt een mogelijkheid 

om een sportieve hobby te be-
oefenen en het biedt belangstel-
lenden de mogelijkheid om het te 
gaan bekijken of te beleven. Dat 
je daarbij ter plaatse iets wilt con-
sumeren, is iets waar je gebruik 
van moet maken. Om het dan een 
café te noemen is minder handig, 
maar een grote horecauitspanning 
zal het niet worden. Kortom, laten 
we erop vertrouwen dat de be-
voegde instanties de overlast van 
startende vliegtuigen en inkijk in 
achtertuinen in de hand houden. 
Dat de compensatie van de stuk-
jes natuur die moeten verdwijnen 
op de juiste wijze gecompenseerd 
worden. Dan houden we de ko-
mende jaren een leuke beziens-
waardigheid in onze gemeente en 
‘n prima plek om sport te beoe-
fenen. 

Lokaal: Vlieg er eens uit

Afgelopen week is in de commissie Ruimte-
lijke Zaken gesproken over het zweefvlieg-
veld. Het bestemmingsplan moet aangepast 
worden, omdat er een aantal wijzigingen 
noodzakelijk zijn om de vergunning om te 
mogen blijven vliegen te behouden.

John v.d. Akker
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Je wordt gemaild. Soms gebeld. Soms ook doodgewoon aange-
sproken. “Frank, goed dat er hier glasvezel komt. Tuurlijk. Leuke 
stukjes ook. Maar zeg eens: waarom die mollen?”

Kilometers kabel  
Nou, er moet nogal wat kabel de grond in. In Bernheze gaat het 
om pakweg 13.000 adressen. Zo’n 10.000 in de kernen. Een 
kleine 3.000 daarbuiten. Dat betekent toch gauw 300 kilometer 
voedingskabel ingraven. Alleen al in de hoofdgeul. Dat zijn de 
ringleidingen. Die ringen worden door E-Fiber aangelegd voor de 
stabiliteit. Preventief. Daardoor heb je nooit storing. Is er een ka-
belbreuk links? Dan krijg jij je signaal van rechts. Slim hè? 

Ook met de hand 
Dat graafwerk gebeurt natuurlijk meestal machinaal. Op kwetsba-
re punten ook met de hand. Want er zitten natuurlijk al veel kabels 
in de grond. En die willen ze niet beschadigen. Net zomin als de 
boomwortels. Want graaf je door die wortels heen, dan gaan bij 
de volgende storm alle bomen plat. E-Fiber werkt met een dub-
beldoel-aanpak: 1) minimale overlast tijdens het graafwerk; 2) zo 
weinig mogelijk schade erachteraan.

Eronderdoor 
Daarom die mollen. Die doen de aanleg. Soms machinaal, soms 
met de hand, vaak ondergronds. Met grondboringen. Bij boom-
wortels. Of in je voortuin. Of je oprit. Want je wilt natuurlijk wel 
glasvezel, maar je wilt niet dat ze je tuin helemaal overhoop gra-
ven. Dus schieten ze jouw kabel eronderdoor. Waarom? Daarom! 
Snappie? 

Volgende week: Glashelder-10. 
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 
Bestel nu je pakket bij TriNed: www.TriNed.nl.

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 

GLASHELDER 9
Waarom in ‘s hemelsnaam 
mollen?     

“Is dat dan niet gevaarlijk?”, zult 
u misschien vragen. Maar nee 
hoor, de wisenten zijn ‘vlucht-
dieren’, die er vandoor gaan als 
er gevaar dreigt. Dat beweert 
tenminste ARK Natuurontwikke-
ling. En ons college en de meeste 
politieke partijen papagaaien dat 
gewoon na.
Toen onlangs de wisentstier een 
ranger beet en de VVD Bernheze 
daar een vraag over stelde, werd 
dat door de verantwoordelijke 
wethouder niet serieus genomen 
en afgedaan als een incident. 

Een week later viel de wisentstier 
echter opnieuw aan, toen er ie-
mand te dicht bij het hek kwam. 
Natuurlijk gedrag van de stier. 
Het dier beschermt de kudde.

Er zat voor ARK niets anders op 
dan de wisentstier af te maken. 
De betreffende stier kwam uit 
Duitsland en had verkeerde ge-
nen, zo werd gezegd. Maar ge-
lukkig had het dier inmiddels wel 
een aantal wisentkoeien gedekt. 
Die verkeerde genen worden dus 
verspreid in de nakomelingen.

De VVD Bernheze dringt aan op 
het stoppen met het experiment. 
Je wilt toch niet het risico lopen 
dat een spelend kind wordt aan-
gevallen door zo’n stier van 800 
kilo?
Maar de wethouder wil de evalu-
atie in februari/maart afwachten. 
Tot er weer een incident plaats-
vindt, misschien met ernstige 
gevolgen. En wie is er dan een 
rund?

Reageren 
http://bernheze.vvd.nl/contact 

VVD: Dolle stier

Waarschijnlijk bent u er nog geen tegengekomen, maar op De Maashorst 
loopt een kudde wisenten rond. Nu nog als proef, in een afgezet gebied, 
maar het is de bedoeling dat ze straks worden losgelaten in het grotere be-
weidingsgebied. Ogenschijnlijk een mooi plan om deze Europese bizons uit 
te zetten in ons prachtige natuurgebied.

Paul Kremers, bestuurslid VVD Bernheze

Met een brede glimlach heeft 
wethouder Glastra Van Loon aan 
heel Bernheze verteld dat we 
ruimer in ons financiële jasje zit-
ten. Een bericht om vrolijk van te 
worden. Maar waarom gaat een 
deel van de gemeentelijke belas-
ting dan toch omhoog met meer 
dan een correctie voor de infla-
tie? Waarom meer betalen als we 
geld over hebben?
En als we dan toch geld over 
hebben, waarom zegt het col-
lege dan dat er voor sommige 
investeringen geen geld is? Er 
wordt niet geïnvesteerd in klei-
nere huizen, we krijgen steeds 
meer alleenstaanden. En ook 
niet in fietspaden. Enkele ver-
enigingen krijgen zonnepanelen, 

maar de meeste niet. Progressief 
Bernheze ziet geen investeringen 
voor de natuur en de recreatie. 
Is het niet beter om te investe-
ren in een wandelroute van Kas-
teel Heeswijk naar de Kilsdonkse 
Molen in plaats van het schrijven 
van een beleidsnota? Is het niet 
makkelijk om geld over te hou-
den door niet te investeren in 
maatschappelijke opgaven?

Nu weet ik niet hoe het bij u thuis 
gaat, maar als ik geld over heb, 
hoef ik geen geld bij anderen te 
halen. Maar de gemeente mag 
geld overhouden en dan extra 
vragen aan haar burgers. Snapt 
u het nog? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Geld

Geld is een mooi ding. Vooral als je er ge-
noeg van hebt en je je er geen zorgen over 
hoeft te maken. Maar geld is soms ook een 
onbegrijpelijk ding. Vooral als het gaat om 
de gemeentelijke financiën. In de kranten 
lezen we alleen maar ‘halleluja’-verhalen. 
Maar kloppen die wel?

Bellinda van den Helm, 
raadslid Progressief Bernheze

VVD:‘Is dat dan niet gevaarlijk?’

Vanuit de kerncommissie Loos-
broek en de dorpsraad Vorsten-
bosch was een brief gekomen 
waarin men om aanpak van de 
Kampweg vroeg. Een weg waar 
veel scholieren fietsen, veel au-
toverkeer is en ook veel zwaar 
verkeer zoals, vrachtwagens en 
tractoren. Als gevolg van wortel-
opdruk en slechte bermen levert 
deze weg af en toe gevaarlijke 
situaties op. Wij vroegen welke 
concrete maatregelen wethouder 
Van Moorselaar in petto had. Dat 

blijkt echter niet meer te omvat-
ten dan met stickers de verkeers-
stroom proberen te scheiden; de 
Kampweg voor fietsers, de Ber-
kenvenseweg voor landbouw-
verkeer. Volgens ons lost dat ech-
ter de problemen niet op.

Wij haalden ook de toestand van 
de Torenstraat in Dinther aan, 
een klinkerweg die flink verzakt 
is. De wethouder wil met adap-
tief wegbeheer deze weg aan-
pakken. Dat komt neer op het 

gladstrijken van de grootste bul-
ten en opvullen van de grootste 
kuilen. Naar onze mening is dat 
slechts een lapmiddel. Deze weg 
moet over de volle lengte aan-
gepakt worden, in samenspraak 
met de aanwonenden, zodat ze 
niet meer uit de bank gerammeld 
worden bij elke langskomen-
de vrachtwagen. Politieke Par-
tij Blanco heeft naar aanleiding 
van deze voorbeelden verzocht 
om op korte termijn het adaptief 
wegbeheer te evalueren.

Blanco: Straat in slechte staat

Binnen onze gemeente heeft een aantal straten een onderhoudsbeurt nodig. 
Ook vanuit inwoners komen vragen over wanneer er iets gaat gebeuren aan 
‘hun’ straat. Zo spraken we onlangs over de Kampweg tussen Loosbroek en 
Vorstenbosch en de Torenstraat in Dinther. Wij hadden vragen, maar de ant-
woorden van de wethouder stelden ons allerminst gerust.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

www.oudijzerbrengen.nl

Wij gaan verhuizen
per 1 november

Ons nieuwe adres is: Lekstraat 18 - 5347 KV Oss
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

Van Tuyl
MeTaalrecycling

DEZE WEEK VALT DE KRANT 
MEER MAASHORST IN DE BUS  

NIET GEHAD?

Laat het ons weten via 
info@meermaashorst.nl.
www.meermaashorst.nl
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‘Ik was mijn tijd vooruit met scharrelvlees’
SLAGERIJ-POELIER RINY VAN ESCH BESTAAT 15 JAAR 

Familiebedrijf
Riny: “We zijn een echt familie-
bedrijf. Ik ben samen met mijn 
vrouw Ria begonnen. Negen jaar 
geleden is mijn dochter Nanda, 
die ook slager is, erbij gekomen 
en drie jaar geleden mijn andere 
dochter, Gisela. Naast mijn fami-
lie heb ik inmiddels nog drie an-
dere medewerkers.”

Onderscheidend
Riny: ”Omdat dit voorheen een 
poelierzaak was, hebben we dit 
voortgezet en uitgebreid met een 
slagerij. En met uitsluitend schar-
relvlees, ook alle kipproducten, 
hebben we ons onderscheidend 
gemaakt. Echt scharrelvlees, niet 
alleen met stempels, maar ook 
met een verhaal erachter! Vanwe-
ge de kwaliteit en omdat ik die-
renwelzijn belangrijk vind. Je moet 
weten wat je inkoopt en wat je je 
klanten aanbiedt. Met een aantal 
boeren heb ik zelf contact. Zij zijn 
producent en verkoper.
Toen ik begon, was ik mijn tijd 
vooruit met scharrelvlees. Ik wil-
de onderscheidend zijn. Maar 
ook dan moeten potentiële klan-
ten je wel weten te vinden. Het 
is voor mij gunstig geweest dat 
mensen de laatste jaren welis-

waar minder vlees zijn gaan eten, 
maar ook bewuster. 
Ons aanbod is divers, van he-
dendaags tot traditioneel. Dus 
naast biologisch lamsvlees, ook 
varkenshiel en krabbetjes. En 
zelfgemaakte waren, zoals la-
sagne, grillworsten en gebraden 

gehaktballen. Daarnaast verko-
pen we alternatieve producten, 
zoals wijn op basis van tomaten 
of paprika, kaas van kaasboer-
derij Ravenswaard uit Afferden 
en heel veel soorten ambachte-
lijk, natuurgedroogde worst uit 
Zuid-Frankrijk. Daar zit dan bij-
voorbeeld everzwijn, vijgen, wal-
noten, geitenkaas, venkel of zelfs 
ezelvlees in.”

Nieuwe producten
Nanda: “Het voelde meteen an-
ders toen ik hier kwam werken. 
Niet alleen omdat het meer eigen 
is, maar ook omdat het aanbod 
anders is dan bij andere slagers. 

Het is mooi om te zien dat men-
sen speciaal hierheen komen 
voor scharrelvlees, soms uit een 
omtrek van 20 tot 25 kilometer. 
Mijn vader heeft dat vijftien jaar 
geleden goed gezien. Niet gek, 
vind ik, want hij was en is altijd 
veel met vlees bezig.” 

Riny: “Als ik iets hoor of lees over 
nieuwe wensen of mogelijkhe-
den, ga ik er zelf mee aan de slag. 
Nu mensen E-nummers en gluten 
willen vermijden, maak ik gehakt 
zonder E-nummers en marina-
des, die glutenvrij zijn. En voor 
de verguisde frikadel heb ik een 
kwaliteitsalternatief bedacht, de 
vlékadel. Die maak ik naar eigen 
recept van echt vlees, Limousin 
rundvlees, porc plein air en krui-
den. Het is onvoorstelbaar wat 
ik daar inmiddels van verkoop! 
Mensen komen daarvoor speci-
aal hierheen. Het voelt alsof ik 
iets heb bereikt: van slagersjon-
getje tot productontwikkelaar!”

Meer dan een slagerij-poelier
Riny: “Sinds een paar jaar heb-
ben we in de zaak een eetwinkel. 
Die titel past bij ons. Gewoon 
mooi, dat je bij een slagerij kunt 
eten wat er in de winkel verkocht 
wordt. Dat kan dus een brood-
je met vleeswaren of een sala-
de zijn, maar ook een gebakken 
biefstukje, een gegrild kippetje, 
een portie bami, spareribs of zelf-
gemaakte soep. 

Daarnaast bezorgen we broodjes 
thuis en verzorgen we warme en 
koude buffetten voor feesten en 
partijen. Als klanten dat willen, 
leveren we zelfs personeel erbij. 
In het kader van duurzaamheid 

zijn we ook afhaalpunt voor 
abonnees van pakketten met 
biologische seizoengroenten en 
–fruit.“ 

Jubileumactiviteiten
Nanda: “We zijn blij met ons ju-
bileum, dus komende week is het 
feest in de zaak! Voor kinderen is 
er een kleurplatenactie, met als 
hoofdprijs een jaarabonnement 
bij Marvy’s Speelwereld. Klanten 
kunnen het gewicht van een be-
paald stuk vlees raden of ballon-
prikken om prijzen te winnen.”

Het Dorp 67 - 5384 MB Heesch
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

HEESCH - Na dertig jaar in het slagersvak te hebben gewerkt, greep Riny van Esch de kans om voor 
zichzelf te beginnen. Op 1 november 2016 is dat precies vijftien jaar geleden. 

Staand v.l.n.r.: Nanda, Riny en Gisela. Zittend v.l.n.r.: Khelyan, Dani, Romy en Ria met Jayce op schoot Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

Ria en Riny zijn trots op hun winkel

‘Je moet weten wat je inkoopt 
en wat je je klanten aanbiedt’
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Gun uw lichaam 
een vakantie!
Net als de geest heeft ook het 
lichaam af en toe vakantie nodig. 
Het ontgiften van de lever en 
huid geeft het lichaam de rust en 
ruimte zichzelf te resetten: 
Detox, wat biedt dit u?Didi: ‘Voor een perfecte start’

Worstelt u met acne-littekens op uw 
gezicht, lichaam, rug, borst of nek?
Op zoek naar natuurlijke anti-aging 
om uw huid te verjongen?

Micro Needling is dan de perfecte behandeling voor u!

• Verstevigt - lift en verjongt de huid

• Verbetert acne-littekens, medicinale littekens en andere vormen littekens

• Vermindert rimpels en fijne lijnen

• Herstelt pigmentvlekken

• Verbetert striae lijnen

Doordat we met Micro Needling 
werken op de aanmaak van collageen, 
adviseren wij om van binnenuit dit 
proces te bevorderen met de Ultra 
Collagen Boost Nutricosmetics van 
Beauty Supps. 
Dit intens complex zorgt voor een 
non-stop aanmaak van collageen 
en elastine, maar zorgt ook voor de 
afbraak van beschadigd weefsel, 

wat uw resultaat van de behandeling enorm zal versnellen en langdurig zal behouden.

Meer weten over wat Derma Pen® Needling-treatment voor u kan betekenen? 
Of wilt u graag eerst een uitgebreide huidanalyse door onze Dermaview-huidscan? 
Neem dan contact met ons op!

Maak een frisse start
met onze DETOXKUUR!
Denkt u er weleens aan om uw lichaam eens goed en verantwoord 

te ontdoen van gifstoffen door middel van een detoxprogramma? 

Maar zijn deze vaak te ingewikkeld, of beperkt uw drukke schema 

u om dit te doen? 

Wij hebben de klassieke vastenkuur weten om te zetten naar een 

12-daagse moderne detoxkuur, die heel gemakkelijk te volgen is, 

zelfs voor de meest druk bezette man en vrouw. Door middel van 

ons detox-programmaboek kunt u 12 dagen lang een compleet 

dagprogramma volgen van ochtend tot avond. Dit maakt op een 

gezonde en verantwoorde manier detoxen heel toegankelijk. 

De aanbevolen supplementen zorgen ervoor dat u geen energie 

verliest en uw dagelijkse bezigheden met gemak kunt voortzetten.

Wilt u hier graag meer over weten? 

Neem dan contact met ons op voor onze 
speciale aanbieding.

Meer energie

Een plattere buik

Een mooiere huid

Minder moeheid

Een perfecte start voor een gezondere levensstijl!

Laar 57e, 5388 HC Nistelrode - 0412-612 671 - www.btdidi.nl
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Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals Trouw, 
AD, de Volkskrant en Brabants Dagblad. ’s Ochtends voor 7 uur de krant 
bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur 
per dag, van maandag tot en met zaterdag.

Wat staat er tegenover:

• verdienste ca. € 300,- per 4 weken;
• € 200,- startpremie na 3 maanden goed bezorgen;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak.

  Nistelrode

Word bezorger!

*De minimumleeftijd is 15/18, afh van de wijkgrootte. Legitimatie verplicht.

€ 200,-
         
bonus!

www.krantenbezorgen.nl
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.45
Actie!

1.39
Actie!

2.99
Actie!

0.89
Actie!

0.89
van 1.49

0.99
van 1.49

1.99
van 2.49

1.29
van 1.79

1.39
van 1.99

1.29
van 1.79

DIEPVRIES

KOELINGGIESER 
WILDEMAN 
STOOF-
PEREN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling. 

Maandag
24-10 t/m 

zondag 
30-10

Vrijdag
 28-10 t/m 

zondag 
30-10

Natuurlijk 

Aldi!

40 g4 x 2 stuks

1 kg

250 g

500 g

Per stuk1.5 kg

CONFE-
RENCE-
PEREN

HARICOTS 
VERTS

MANDA-
RIJNEN

VERSE 
WORST* 

HOKKAIDO 
POMPOEN

185 ml 8 x 0.33 l

1 kg

Onderhoud van kleine land-
schapselementen in Bernheze

Zij willen graag nieuwe mensen 
betrekken bij hun werk. Ieder-
een die graag mee wil werken of 
dat een keer wil proberen, is van 
harte welkom. Er is voldoende 

gereedschap aanwezig en het is 
voor jong en oud genieten van 
de natuur.

We bieden plezierig werk in de 

natuur, met ervaren collega’s, op 
elke zaterdagmorgen tussen be-
gin november en eind maart. 
Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met:
Harry van der Pas
E: ahmvanderpas@planet.nl 
M: 06-52317518
Aanmelden via: 
www.natuurwerkdag.nl 
(Kasteel Heeswijk)

BERNHEZE - Kasteel Heeswijk is de locatie voor de start van het 
seizoen op zaterdag 5 november om 8.45 uur, voor het onderhoud 
van kleine landschapselementen in Bernheze. De Werkgroep Venel 
van IVN Bernheze is al 35 jaar actief in het onderhoud van kleine 
landschapselementen in Bernheze. 

Van alle planeten is op deze 
avond alleen Mars te zien
Publieksavond bij Halley op vrijdag 4 november

Van de planeten is op deze 
avond alleen Mars te zien, die 
laag aan de zuidwestelijke hemel 
staat. Ook wordt de grote tele-
scoop gericht op (dubbel)ster-
ren en sterrenhopen. Je maakt 
kennis met allerlei bekende en 
minder bekende sterren en ster-
renbeelden, denk bijvoorbeeld 
aan de Poolster, Grote en Kleine 
Beer, Cassiopeia, Stier, Zwaan en 
Pegasus. In de hele maand no-
vember, dus met wat geluk ook 

op deze publieksavond, kunnen 
we af en toe verrast worden 
door zeer heldere en traag ‘val-
lende sterren’ of meteoren, ook 
wel ‘vuurbollen’ genoemd. Die 
worden veroorzaakt door kos-
mische stukjes gruis, die onze 
dampkring binnendringen en 
daar verbranden.

Het moet wel onbewolkt zijn om 
sterren, Mars en meteoren te 
kunnen zien.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.
Entree op de publieksavond: 
€ 5,- (kinderen tot en met 12 
jaar: € 3,-). 

Het adres van Sterrenwacht Hal-
ley is Halleyweg 1 (halverwege 
Heesch en Vinkel). De route is 
vanuit beide plaatsen met weg-
wijzers aangegeven. Groepen 
kunnen op andere dagen en 
tijden terecht. Bel voor een af-
spraak: 0412-454999. Meer in-
formatie over Sterrenwacht Hal-
ley: www.sterrenwachthalley.nl.

HEESCH - Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 4 november voor pu-
bliek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Leon van der Zanden ‘uitzonderlijk’ 
met ‘Supergewoon’

Kwetsbaar als het over hemzelf 
gaat, maar scherp als het gaat 
over recht en onrecht. Regelma-
tig verwonderd over wat men-
sen allemaal denken, doen en 
voelen. Hij kiest enerzijds voor 
vertrouwde thema’s als man/
vrouwverhouding en seksualiteit, 

maar schuwt het niet om hele ei-
gen thema’s in te brengen, zoals 
spiritualiteit. Hij wisselt scherpe 
humor af met beschouwing en 
zelfreflectie en meermalen kiest 
hij voor een docerende rol.

Hij schittert in het verbeelden 
van situaties. Zo beschrijft hij tot 
in detail hoe twee dames te laat 
komen in het vliegtuig. Met pre-
cisie beschrijft en toont hij hoe 
de dames er uitzien en hoe ze 
zich gedragen. Je ziet de dames 
helemaal voor je en vergeet dat 
het Leon is die op het podium 
staat. Het publiek komt onder-
tussen niet bij van het lachen. 
Dit herhaalt hij tijdens de voor-
stelling meerdere malen, met 
verschillende situaties en perso-
nages. Hij heeft hier zelf duidelijk 

heel veel plezier in en dat slaat 
over op het publiek, met wie hij 
een hele intieme sfeer bouwt.
Opvallend is, hoe goed de voor-
stelling geregisseerd is. Regel-
matig bouwt hij stille momenten 
in, waardoor het publiek even 
kan bijkomen. Om vervolgens 
weer vol gas te geven.
De voorstelling houdt het mid-
den tussen stand-up comedy, 
cabaret en beeldend toneel.
Eigenlijk vindt Leon van der Zan-
den zijn eigen genre uit, een genre
dat - wat mij betreft - meer ge-
zien mag worden. Het is te ho-
pen dat het hem na deze reprise 
lukt om een volgende voorstel-
ling van dezelfde kwaliteit op het 
toneel te zetten. Ik kijk er in ieder 
geval naar uit.
Hans van Uden

NISTELRODE – Gewoontjes mag de voorstelling van Leon van der Zanden zeker niet genoemd worden. 
Hij opent de avond verstild, met mooie mime, om daarna rap pratend met een zachte G, zijn verhaal te 
vertellen. Een aaneenschakeling van persoonlijke gebeurtenissen. Kwetsbaar, maar soms ook beschou-
wend en bij tijden scherp en dan weer hilarisch.

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
HeeschHeesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
06-39563131‘Alles wordt goed geregeld,

zodat je weer verder kunt’
www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Eddy Planckaert, de succesvolste telg 
uit de beroemde Vlaamse wielerfa-
milie, is een van de grootste wiel-
renners uit de geschiedenis van het 
Belgische en mondiale cyclisme. Hij 
stond bekend als een rappe spurter 
en een klassiekerspecialist. 

Planckaert was de afgelopen jaren de humo-
ristische tafelgast in het RTL7-programma Tour 
du Jour. In het theater onderneemt Planckaert, 
aan de hand van journalist/interviewer Eddy 
van der Ley, een intrigerende reis over zijn 
weerbarstige levenspad.

In dit theatercollege blijft niets verborgen, 
Planckaert vertelt over zijn turbulente levens-

wandel. Voor de pauze stelt Eddy van der Ley hem vragen en zal het 
college ondersteund worden met beeldmateriaal. Na de pauze krijgt het 
publiek de gelegenheid om vragen te stellen. Het theatercollege begint 
om 20.15 uur en kaarten zijn te bestellen via de website van De Pas. 

Oud-wielrenner Eddy Planckaert 
in theatercollege 

HEESCH - In de theaterzaal van De Pas in Heesch wordt op 
donderdag 3 november oud-wielrenner Eddy Planckaert aan 
de tand gevoeld door Eddy van der Ley, over zijn leven voor 
en na zijn wielercarrière. 
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‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086

Lancome 
HYPNOSE DRAMA
Zwarte mascara

Clarins
BAUME CORPS
Super Hydratant
400ml

33,21 nú          29.89
87,90 nú        42.00

50% KORTING
op elke 2e dames- of herengeur*

Emporio Armani
DIAMONDS WOMAN
Eau de Parfum 50ml

Emporio Armani
DIAMONDS MAN
Eau de Toilette 75ml

83,99 nú          42.00
83,99  nú         42.00

+ GRATIS Bi-Facil 30ml
+ GRATIS Mini Kohl 
potlood

50%
KORTING

50%
KORTING

400 ML
voor de prijs van

200 ML

nu met 25% korting
het gehele jaar geldig

Bijvoorbeeld: Modifast Pudding
normaal 19,99

NU VOOR 14,99

* goedkoopste geur 50% korting. Vraag naar de voorwaarden. 
Actie is geldig t/m 29 oktober 2016
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Auto & Motor NIEUWS

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.4 85.000 km 2007
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1.6 TDCI titanium 2008
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Mini cooper 1.6 airco 2007
5 x Opel Ampera in diverse kleuren 
  en uitvoeringen
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Corsa 1.0 turbo edition 2015
Opel Corsa 1.2 met ingebouwde 
  fietsendrager 2008
Opel Insignia Sport Tourer 2012

Opel Meriva 1.8 16v airco 2005
Opel Mokka 1.4 turbo automaat 2014
Peugeot 307 1.6 16v airco 2003
Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Volkswagen Golf 1.6 FSI 82.000 km 
  airco 2005
Volkswagen Passat station 1,9d 
clima navi en slechts 14.0000 km 2007
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

Apk, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

Apk n 19,95

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Automobilisten maken het 
autodieven erg gemakkelijk

Jonge automobilisten maken 
zich het minst zorgen over de 
veiligheid. In de leeftijdscatego-
rie tot 24 jaar vindt bijna de helft 
(49%) van de ondervraagden 
het geen probleem om waarde-
volle zaken, sleutels of papieren 
met adresgegevens in de auto 

te laten liggen. Ook laten jonge 
automobilisten hun ramen veel 
vaker openstaan dan oudere au-
tomobilisten. 
Verbazend is ook, dat een op de 
drie automobilisten geen stuurs-
lot gebruikt als ze hun auto par-
keren.

In totaal blijkt 7% van de auto-
mobilisten al eens het slachtoffer 
van autodiefstal te zijn geweest. 
In de leeftijdscategorie tot 24 
jaar is het percentage 5%, in de 
groep 75 jaar en ouder 15%.

Bron: Dekra 

BERNHEZE – Uit een onderzoek van DEKRA onder ruim 1.500 automobilisten blijkt dat de meesten van 
hen het autodieven erg gemakkelijk maken. Maar liefst een kwart van de automobilisten (24%) laat - 
zoals ze zelf zeggen - regelmatig geld, waardevolle zaken of sleutels in de auto liggen. Meer dan een 
derde (39%) bewaart papieren en documenten in de auto, waaruit blijkt waar de eigenaar van de auto 
woont. Een vijfde van de automobilisten laat voor een kort bezoek aan het tankstation of de supermarkt 
de auto of het autoraam open.

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel
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KOZIJNEN & DEUREN

NU MET 10% KORTING*

Van 1 oktober t.e.m. 14 november 2016

  

SS
STRIENSTRIEN

Kozijnen en overkappingen

Kruishoekstraat 29A

5384 TK Heesch

www.strienheesch.nl

Hendrik Biegs © 

*Informeer naar de voorwaarden

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 0412453630

Van 1 oktober t/m 14 november 2016

Deskundig advies op maat binnen uw budget?
Bel voor een afspraak: 0412 - 45 36 30

Kozijnen en overkappingen
Strien Heesch bv

Kruishoekstraat 29A
5384 TK Heesch
www.strienheesch.nl
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Modern

Woonmaand
OKTOBER

John’s Woondesign - Raambekleding
stopt met familiebedrijf
RUIM WINKELPAND, VOORAAN OP BEDRIJVENTERREIN KLEINWIJK TE HUUR/TE KOOP

Al zullen ze de aanloop wel blij-
ven houden, het zal toch anders 
zijn. Er was altijd een vriendelijk 
woord en professioneel advies. 
Van zonwering tot gordijnen, 
en alles wat daar tussenin zit, is 
nog te verkrijgen tot de dag voor 
Kerst. In 2014 vierden zij hun 30 
jarig bestaan; een gelegenheid 
die zij meteen aangrepen om te 
veranderen van naam en van col-

lectie; vanaf die tijd heeft bij Joh-
n’s raambekleding, zoals feitelijk 
de naam al zegt, alleen raambe-
kleding de hoofdtoon gevoerd. 

En dan is het helaas echt af. John 
en Jolanda leggen uit te gaan 
stoppen omdat ze geen opvol-
ging hebben. De zonen van het 
ondernemerskoppel hebben aan-
gegeven niet verder te willen in 
deze branche. “En dan houdt het 

op” zeggen John en Jolanda, die 
de toekomst absoluut rooskleurig 
en positief tegemoet zien. John: 
“Ik ga eigenlijk gewoon door 
met hetzelfde werk als wat ik 

nu doe, maar wordt ingehuurd. 
Dat is veel anders werken dan als 
zelfstandige en ook al was het 
ondernemerschap altijd mijn eer-
ste keus, intussen is de tijd ver-
anderd en weten we dat overna-
me uitblijft en dan is het tijd om 
daar weer nieuwe keuzes op te 
maken.”

Tot 24 december is de winkel 
nog geopend.

NISTELRODE – Het vakmanschap gaat niet verloren, maar het bedrijf op het bedrijventerrein Kleinwijk 
ruilt John in voor een bestaan als freelancer. John en Jolanda waren tientallen jaren het gezicht van 
John’s Woondesign in de prachtig winkel. “De tijd is veranderd en er zijn geen opvolgers, dat is voor 
ons een goede reden om afscheid te nemen.” Vertelt het ondernemerspaar. Vanaf 24 december sluiten 
de deuren van de winkel op bedrijvenweg 4.

Jolanda en John  Foto: Marcel van der Steen

ACTIE:
Dinsdag 1 november 20% korting op 

gordijnstoffen en tweede vouwgordijn 
voor de helft van de prijs.
* Vraag naar de voorwaarden.

Sprookjestocht
bij Intratuin Veghel

Koopzondag 20 oktober 
open van 12.00 tot 17.00 uur
Sprookjestocht vanaf 12.00 uur met leuke 
activiteiten voor de kinderen (jong en oud) 
o.a. ballonvouwer, schminken.

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816 
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

30

De tijd is veranderd 
en er zijn geen opvolgers

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

www.humstijl.nl

Maatwerk
tot in
detail
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5000m2 Oss Woonboulevard  
Frankenweg 27, Oss 
T  0412 - 62 36 98
www.verbruggen-megastore.nl

Openingstijden
Ma:  Gesloten
Di, wo, vr:  10:00 tot 18:00 u
Do: 10:00 tot 21:00 u
Za:  10:00 tot 17:00 u
Zo: 12.00 tot 17.00 u

VERBRUGGEN MEGASTORE • KEUKENS • SLAPEN • WONENVERBRUGGEN MEGASTORE • KEUKENS • SLAPEN • WONENVERBRUGGEN MEGASTORE • KEUKENS • SLAPEN • WONEN
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BEKIJK
NU ONZE
NIEUWE
COLLECTIE

ALTIJD DE

BESTE
DEALS

ALTIJD DE

BESTE
KWALITEIT

Slaapkamers met laagste prijsgarantie

Keuken Rodez/Luanda.
Kleur beton/leisteengrijs € 5.699,-

Pomasi hoekbank. Stof Jumbo 24-mink. Zoals opgesteld,
van € 1099, - voor € 899,- Meubels van het woon programma Macon.

Alti
jd d

irect
 de 

best
e p

rijs

Preston boxspring vlak. Kleur antraciet. Compleet incl. luxe comforttopper. 
In meerdere kleuren leverbaar. Van € 1195,- voor € 795,-
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Spelen met 
je interieur

Een grotere 
koopwoning kan 
verstandig zijn!
Wist u dat er diverse redenen zijn om juist nu die grotere 
woning te kopen? Als financieel adviseur geven wij u de drie 
belangrijkste motieven: 

1. U wordt er blij van, want van een hoger wooncomfort geniet 
u per slot van rekening het hele jaar lang.

2. Het verschil in waardeontwikkeling van uw huidige en 
toekomstige huis kan het overstappen zeer voordelig maken. 

3. U kunt gebruikmaken van de historisch lage hypotheekrente 
voor uw nieuwe hypotheek.

Veel gezinnen hebben de afgelopen jaren hun verhuisplannen 
naar een grotere koopwoning in de ijskast gezet. Geldt dat 
ook voor u? Misschien wel omdat u bang bent om uw huidige 
koopwoning met verlies te moeten verkopen? 
Dus u wacht liever tot het moment waarop uw woning weer 
voldoende waarde heeft om de hypotheek in z’n geheel af 
te kunnen lossen. Wat u dan vergeet mee te wegen is het 
feit, dat die grotere woning, waar u zo graag heen wilt, dan 
ondertussen ook weer in prijs is gestegen. Zo kan uitstel 
van uw verhuisplannen, per saldo, een onverstandig besluit 
zijn. Bovendien zijn er legio mogelijkheden om de eventuele 
restschuld op uw huidige woning mee te financieren bij de 
aanschaf van een duurdere woning. 

Wilt u meer weten over uw eigen specifieke situatie en 
mogelijkheden? Wij zijn u graag van dienst met ons 
hypotheekadvies.

Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten

COLUMN
HYPOTHEKEN

 ROB VAN HEUGTEN ROB VAN HEUGTEN

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

JUBILEUM
Ad Ploegmakers 

Na mijn opleiding aan de fotovakschool wilde ik graag 
verder gaan met het fotograferen van mensen in hun 
omgeving. Waar kon ik dat beter doen dan bij een 
krant? Toen 5 jaar geleden DeMooiBernhezeKrant 
werd opgericht, was dat de gelegenheid om hiermee 
te beginnen.

Het is nog steeds een uitdaging om de mensen, in hun 
omgeving en met hun passie, in beeld te brengen.
Naast het fotograferen, is het ontmoeten van de 
verschillende mensen de mooiste ervaring geworden. 
Ik ben welkom bij: sporters, hobbyisten, bedrijven, 
ouderen, jongeren, gemeente, scholen, clubs, horeca, 
verenigingen. En overal is er koffie en hartelijkheid.

Fotograaf

‘Overal is koff ie en 
hartelijkheid’

5

Met sfeervol gekleurde bossen, 
mist en paddenstoelen is de 
herfst perfect voor dit fotoge-
niek gebied; voor zowel uitda-
gende landschappen als mooie 
close-ups. Het doel van deze 
workshop is om met opgedane 
inzichten je eigen fotografie 

naar een hoger niveau te bren-
gen. Het zal een intensieve en 
leerzame dag worden met veel 
uitleg voor de deelnemers. 

ONTDEKKEN, ERVAREN 
EN VOELEN
De fotografen Marcel van der 

Steen, Ad Ploegmakers en Jan 
Gabriëls, helpen je hierbij van-
uit  plekken in de Maashorst. 
Zij kennen het klappen van de 
zweep, gaan allen apart met 
een groepje op pad. Om ieder-
een persoonlijk te kunnen infor-
meren bij vragen, hebben we 

een maximaal aantal deelne-
mers. Iedere deelnemer brengt 
een spiegelreflexcamera of sys-
teemcamera mee die handma-
tig ingesteld kan worden. 

Vol = vol! De workshop start op 
5 november om 9.30 uur; het 

programma van de dag kun je le-
zen op www.meermaashorst.nl.
De kosten voor deze workshop 
bedragen € 10,- per persoon 
inclusief lunch. 
Je kunt je reservering kosteloos 
afzeggen tot maximaal zeven 
dagen voor de gereserveerde 
workshop. Bij regenweer ver-
zetten we de workshop van 
zaterdag 5 november naar zon-
dag 6 november.

Na bevestiging van de aanmel-
ding krijg je meer informatie. 
Meld je aan vóór 1 november 
via info@meermaashorst.nl

Amateurfotografen opgelet: ‘De Maashorst in met de camera’
BERNHEZE - De Maashorst in herfstsfeer als locatie voor een 
workshop geeft magische mogelijkheden. Hierbij staan niet 
alleen mooie foto’s centraal, maar vooral de ontwikkeling van 
het vermogen om wat je ziet met je ogen om te zetten naar een 
foto die aanspreekt. Geen lange verhalen over sluitertijden, 
diafragma’s of techniek, maar een workshop over de eerste 
stap in het proces van het fotograferen: kijken, zien en ontdek-
ken. Op welke wijze kijk jij als fotograaf om je heen? 
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HOHOHO! 
HEEFT U AL PLANNEN 

VOOR DE 
FEESTDAGEN?

BEKIJK ONS HEERLIJKE 
KERSTMENU OP 

WWW.BOMENPARK.NL

reserveren is al mogelijk
Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch 

t: 0412 473074 • email: info@bomenpark.nl

kerstadvertentie_2016.indd   1 24-10-16   11:29
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Een brief van Prins Martijn aan de nieuwe prins van ‘t Weversrijk:

Geachte aanstaande dorstlustige hoogheid, 

Wat was ik blij dat het 7 novem-
ber 2015 was, zodat ik de vreug-
de kon delen met iedereen. Ik, 
d’n 49ste prins van het Wevers-
rijk. Dit moment ga jij ook mee-
maken. Als je daar op 5 novem-
ber, samen met je persoonlijke 
adjudant en jullie durskes, staat. 
Heerlijk om te kunnen zeggen 
dat je zo meteen de nieuwe prins 
van het Weversrijk bent.
En je zult vaak horen: ‘geniet 
ervan, want het is voorbij voor-
dat je het weet’. Dat klinkt vrij 
cliché, maar ik kan je uit eigen 
ervaring zeggen: het is echt zo. 

Denk goed aan het volgende: 
geniet van de ontelbare leuke, 
grappige, indrukwekkende en 
ontroerende momenten tijdens 
je heerschap over het Wevers-
rijk. Geniet van de eerste aan-
dacht van familie, vrienden en 
kennissen en laat het maar tot je 
doordringen dat je een zeer leuk, 
maar ook heel bijzonder carna-
valsjaar mee gaat maken.
Maar ook wil ik je alvast verklap-
pen:
• zorg dat je kleding in orde is; 

hier zal je in het begin nog wat 
moeite mee hebben. Gelukkig 
word je van tevoren grondig 
gecontroleerd door vorst Ma-
rio of zijn Durske. Natuurlijk 
ga je na deze controleronde 
ook nog bij de overige durs-
kes op controle of je kleding 
klopt;

• leer maar vast de twee liedjes 
die je moet kennen: het Nis-
serois volkslied ‘Tussen Don-
zel en Menzel’ en natuurlijk 
‘het Weverslied’;

• wees niet te zenuwachtig (voor 
mij is dat makkelijk praten, 
voor mij zit het er bijna op).

Beste aanstaande 50ste prins 
van het Weversrijk, aanstaan-

de baron van ’t Kentje tot 
Geenend, zich uitstrekkende van 
Donzel tot Menzel, ga genieten, 
ga meemaken, ga vieren en ga 
beleven, samen met oe durske, 
adjudant en zijn durske, zoals ik 
met mijn durske en mijn adju-
dant Paul met zijn durske het af-
gelopen jaar intens heb beleefd 
en heb genoten van een jaar om 
nooit, maar dan ook echt nooit 
meer te vergeten.

5 november, het is al dichtbij! 
Dan mag je! Dan kun je het 
uitroepen! Dan ben je een jaar 
lang prins! Carnaval zal nooit 
meer hetzelfde zijn, hoe stevig 
je dit ook gevierd mag hebben 
vruuger. Spannend zal het zeker 
zijn, vooral de laatste dagen en 
uren voor de onthulling. Maar 
ook de laatste loodjes die het 
zwaarst zijn, gaan voorbij.
Al de mooie dingen die ik samen 
met mijn adjudant Paul en onze 
durskes heb mee mogen maken, 
zijn jullie ook van harte gegund. 
Ga het allemaal op jullie eigen 
manier ontdekken en geniet er-
van!

Met carnavaleske groet,
Prins Martijn d’n Urste

Het is bijna zover dat je de scepter van mij gaat overnemen. Voor mij is het bijna gedaan en dan draag 
ik, met plezier en met heel veel, maar dan ook echt héél veel prachtige ervaringen rijker, de scepter over 
aan de nieuwe heerser van het Weversrijk. En dat word jij! De schônste, de prachtigste, de belangrijk-
ste mens van ons Weversrijk. Wen maar vast aan deze zin, want hiermee bedoelt iedereen jou vanaf 5 
november. 

Halloweententoonstelling 
en pop-upstore in één
Ook zin in een spannende Halloween?

In Veghel loopt nu een twee we-
ken durende tentoonstelling op 
de Veulenweide 3.
Wat er al te zien kan zijn in een 
kleine ruimte, is fenomenaal. 
Een uit de hand gelopen hobby, 
zo zou je de tentoonstelling het 
beste kunnen noemen. Een mooi 
geheel, waar veel tijd in is gaan 
zitten en waar veel rariteiten 
te bewonderen zijn. Er zijn ook 
stukken te koop.

Griezelen en bewonderen in één, 
zo zou je het beste alles kunnen 
samenvatten.
Van heksenmeel tot afgerukte 
vingers, badend in het bloed, tot 
hoofden op sterk water en van 
kleinigheden tot grote stukken; 
eigenlijk te veel om op te noe-
men, daarom... je moet dit ge-

zien hebben om er over mee te 
kunnen praten. Het is nog enke-
le dagen open, dus haast je!
De openingstijden zijn:
27 oktober 19.00 tot 21.00 uur;

28 oktober 19.00 tot 21.00 uur;
29 tot 31 oktober 15.00 tot 
21.00 uur.
Tot ziens op de Veulenweide 3, 
tel. 06-46434909.

VEGHEL - De Heeswijk-Dintherse Jolanda Blom-de Visser heeft zich na haar studie aan de grafische 
school in Eindhoven bekwaamd in het uitwerken van gedachtepatronen. Van middeleeuwen tot cosplay 
(gekostumeerde rollenspellen), van sprookjes tot surrealisme en van muurschilderingen tot driedimen-
sionale afbeeldingen. Halloween ligt dus dicht bij haar creatieve ik, ze kan zich hier helemaal in uitle-
ven, hetgeen dan ook aardig is gelukt.

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier 

en natuur in de Maashorst
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Kirsten van de Ven over haar waargemaakte 
dromen in het profvoetbal

Geen moment getwijfeld
Op haar 19e vertrok ze voor 
voetbal en studie naar de Ver-
enigde Staten, om daar te voet-
ballen voor Quinnipiac University 
en Florida State University. “Ik 
wilde als klein meisje super graag 
profvoetballer worden”, legt Kir-

sten uit. “Het leek me erg leuk 
om na mijn middelbare school te 
gaan reizen, en daarnaast te blij-
ven voetballen. Dat kon in Ame-
rika perfect. Toen ik daar voor de 
eerste keer ging kijken, heb ik 
geen moment getwijfeld.” 

Dromen die uitgekomen zijn
Omdat ze was afgestudeerd en 
graag weer in Nederland wilde 
voetballen, keerde ze, voor twee 
seizoenen, terug naar Nederland. 
Ze ging voetballen voor Willem 
II, en volgde tegelijkertijd haar 
master arbeids- en organisatie-

psychologie aan de Universi-
teit van Tilburg. Daarna speelde 
Kirsten zes jaar in Zweden (drie 
landskampioenschappen), vier 
jaar voor Tyresö FF en twee sei-
zoenen voor FC Rosengård. Kir-
sten vertelt: “In Zweden kreeg 
ik de mogelijkheid te spelen met 
de beste speelsters in de wereld, 
daar lag voor mij de grootste uit-
daging.” 

Afgelopen seizoen streek ze neer in 
Enschede, om daar haar loopbaan 
af te sluiten met de kampioens-
schaal: “Na het jaar bij FC Twente 
kreeg ik het besef dat ik de doe-

len had bereikt, die ik voor me-
zelf had gesteld. Ik ben blij dat ik 
de dromen, die ik als klein meisje 
had, heb waar kunnen maken. 
Daarbij wilde ik niet het risico 
lopen op een nieuwe hersen-
schudding, want die heb ik tien 
gehad.” Een van de doelen waar 
Kirsten op doelt, is voetballen 
in het Nederlands elftal. Tussen 
2005 en 2016 speelde Kirsten 89 
keer in Oranje en maakte daarin 
18 goals, waarvan 2 op het afge-
lopen WK in Canada. Momenteel 

woont Kirsten met haar Zweedse 
relatie in Malmö, en volgt daar 
aan de universiteit de Zweeds-
talige opleiding sportpsychologie.

Toekomst
Wat de toekomst haar zal bren-
gen, weet ze nog niet: “De laat-
ste twee maanden ben ik assis-
tent-trainer van het voetbalteam 
hier, om te kijken of dat iets voor 
mij is, of dat ik toch liever buiten 
het voetbal wil werken. Ik ben blij 
dat ik een opleiding heb gevolgd 
naast het voetbal. Het is een hele 
omschakeling nu, en het kost 
even tijd om uit te zoeken wat ik 
precies wil doen. Daar ben ik me 
nu op aan het oriënteren.”

MALMÖ/HEESCH – Vanaf het moment dat haar leeftijd het toeliet, trok Kirsten het blauwe tenue van 
HVCH aan om zich op het veld te mengen tussen de jongens. Ze doorliep alle jeugdelftallen tot en met 
de A1, en ging vervolgens haar droom achterna: profvoetballer worden.

In haar laatste seizoen werd Kirsten landskampioen met FC Twente Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Kirsten van de Ven

‘Ze sloot haar loopbaan af met de 
kampioensschaal in Enschede’

NISTELRODE 10.000M2 MODE  SCHOENEN  SPORT |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD
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MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
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  mooigevonden...
“Ik word helemaal blij als iemand 
tevreden de deur uitgaat”
Als kledingadviseuse bij Van Tilburg, omringt Patricia zich 
de hele dag met de mooiste mode. De nieuwste trends en 
collecties ziet zij als één van de eersten voorbij komen. 
En dat is ook dit seizoen weer elke dag genieten.

DE LAATSTE
FEEL GOOD FRIDAY

28 OKTOBER

KIJK VOOR MEER INFO OP:
VANTILBURG.NL/

FEELGOODFRIDAY/

   ...door 
Patricia
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Adventure racer Janne Geurts bereidt zich 
voor op Trail World Championships

Adventure racen
Janne, die toen ze 20 was in 
Utrecht in aanraking kwam met 
de sport en als student jaarlijks 
meedeed aan de 24-uur-durende 
adventure race ‘Battle of the 
Sacs’, en in 2010 met haar huidi-
ge vriend Nederlands kampioen 
werd, legt uit wat adventure 
racen inhoudt: “Dat zijn races, 
variërend van vier tot meer dan 
tweehonderd uur, waarbij je als 
team van twee of vier perso-
nen met een kaart en kompas 
op pad gaat om ‘checkpoints’ 
te vinden. Een race is ingedeeld 
in de onderdelen rennen/trek-

ken, mountainbiken, kanoën en 
touwonderdelen, en als de race 
langer wordt, ook bijvoorbeeld 
skaten of raften. Het mooie aan 
adventure racen is dat het een 
enorm strategisch spel is, waarin 
enorm veel aspecten aan de orde 
komen. Je moet zo goed mogelijk 
dealen met slaaptekort en zorgen 
dat iedereen goed eet en drinkt. 
Je moet ook kaartlezen en alle 
sporten beheersen. Het team- 

element is het mooiste aan deze 
sport. Samen zulke ervaringen 
meemaken, is heel speciaal. Ik 
vind racen met deze mannen het 
mooiste wat er is.”

Raid in Frankrijk
“Na al onze ervaringen, wilden 
we het dit jaar met ons team Ver-
tical Dissidents nog een stapje 
verder brengen”, vertelt Janne. 
“Om te kijken of we daar fysiek 
en mentaal toe in staat zouden 
zijn. De raid in France is een race 
op het hoogste niveau adventu-
re racen. De race is langer en de 
disciplines zijn technischer. Het 
is een zesdaagse non-stop race. 
Het was een fantastische erva-
ring, vooral om te merken dat 
je als mens toch maar weer tot 
meer in staat bent dan je ooit had 

kunnen denken. We zijn als 14e 
geëindigd, wat heel goed is voor 
onze eerste World Cup als laag-
landers, zeker omdat er ook top-
teams aan zo’n race meedoen.”
Janne heeft met haar team de 
droom om volgend jaar mee te 
doen aan het WK Adventure Ra-
cing in de Verenigde Staten. Om 
die droom waar te kunnen ma-
ken is het team op zoek naar een 
sponsor. Neem daarvoor contact 
op met Janne Geurts: 
janne.geurts@gmail.com. 

Trail World Championships
Janne is zich nu aan het voorbe-
reiden op de wereldkampioen- 
schappen ultra runnning in Por-
tugal. “Dat is het rennen van 
lange afstanden in de bergen”, 
legt Janne uit. “Ik heb me ge-
kwalificeerd door als eerste Ne-
derlandse vrouw over de finish 
te komen bij de Zugspitz Ultra-
trail in Duitsland/Oostenrijk, een 
race van 81,4 kilometer en 4131 
hoogtemeters. Deze wedstrijd 
is 85 kilometer en heeft 5000 
hoogtemeters. Ik heb geen idee 
wat ik moet verwachten. Ik ben 
tevreden als ik bij de eerste helft 
van de deelnemers eindig. Ik zie 
dit als een mogelijkheid om van 
te leren, daar ben ik erg gemoti-
veerd voor. Ik heb er erg veel zin 
in en ben erg vereerd Nederland 
te mogen representeren.”

Raid Frankrijk  Tekst: Ramon Kézér Foto’s: website Vertical Dissidents/Kirsten Oliver

CAMBRIDGE/NISTELRODE – Janne Geurts is inmiddels een ervaren 
adventure-racer. Nu maakt Janne zich op voor weer een nieuwe uit-
daging: de Trail World Championships in Portugal. Wat houdt dat 
allemaal in?

‘Het is een 
zesdaagse 
non-stop race’

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Wij zien u graag in onze winkel

WIJ ZIJN WEER TERUG VAN VAKANTIE
EN HEBBEN EEN NIEUW ASSORTIMENT

Wilt u ook een mooi Italiaans 
kerstpakket voor de feestdagen?

Wij helpen u graag met het samenstellen.

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook
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DE OPLOSSING

De pupil van de week, Diede 
Verhoeven zag Altior meteen het 
initiatief nemen en op een 2-0 
voorsprong komen. In de eerste 
helft lukte het niet goed om het 
verschil te vergroten en de rust-
stand was 8-5. De opdracht in 
de rust was duidelijk: de Peelkorf 
niet meer terug in de wedstrijd 
laten komen en het verschil gro-
ter maken. De uitploeg kwam in 
de tweede helft niet meer dich-
terbij en Altior won met 14-9. 
Na deze wedstrijd gaat de ploeg 
zich opmaken voor de zaalcom-
petitie, die op 13 november zal 
starten.

Uitslagen:
Flamingo’s 2 – Altior 3: 12-11
Tovido 2 – Altior 5: 7-6
Altior MW1 – Be Quick MW1: 
In deze partij moesten we in Be 
Quick onze meerdere erkennen. 
De dames uit Nuland waren 
zuiverder in het afwerken van 
de kansen en wisten beter om 
te gaan met slordigheidjes aan 
onze zijde. Hoewel we, volgens 
onze tegenstandsters, een ge-
lijkwaardige tegenstand boden, 
trokken we toch duidelijk aan 
het kortste eind. We verloren 
deze laatste buitenwedstrijd met 
4-13.
Altior A1 – Emos A1: 8-8
Altior B1 – Swift B1: 5-6
Emos B2 – Altior B2: 3-7
Avanti B1 – Altior B3: 15-1
Altior C1 – Emos C1: 9-1
Altior C2 – JES C1: 2-1

Avanti D1 – Altior D2: 11-1
Rooi D1 – Altior D3: 7-0
Altior E1 – JES E1: 7-3. Dit was 
een wedstrijd om de tweede 
plaats, dus we wilden zeker win-
nen. We begonnen al meteen 
goed aan de wedstrijd. En zo 
stonden we binnen een paar mi-
nuten al met 1-0 voor. Iedereen 
werkte er hard voor en bood JES 
veel weerstand. In de rust was 
het al 3-1 voor ons. De tweede 
helft gingen we door, zoals we 
ook in de eerste helft speelden. 
Het vierkant ging steeds beter 
en hierdoor kwamen er ook hele 
mooie kansen en doelpunten. 
Door het harde werken van ie-
dereen wonnen we de wedstrijd 
met 7-3. Hierdoor werden we 
tweede in de competitie. Super 
goed gedaan. We zijn trots op 
jullie. 
De Korfrakkers E1 – Altior E2: 
7-8
Avanti E2 – Altior E3: 7-1
Altior F2 – Rooi F1: 11-8.

Altior na winst op De Peel-
korf 2e in hoofdklasse
HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 mocht zondag 23 oktober de eerste 
helft van de veldcompetitie thuis afsluiten tegen De Peelkorf 1. Een 
belangrijke wedstrijd in de strijd om de tweede plaats.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Pupil van de week: 
Diede Verhoeven

Eerste punt voor Korloo 1
LOOSBROEK - Het jonge team, 
Korloo 1 heeft de eerste helft 
van de veldcompetitie positief 
afgesloten. 

De speelsters, grotendeels af-
komstig uit de jeugd, hebben 
laten zien al veel geleerd te 
hebben. Een spannende thuis-
wedstrijd tegen TOG eindigde 
zondag in een 5-5 gelijkspel en 
leverde een heel verdiend eerste 
punt op. Korloo is trots op de 
vooruitgang van het vernieuw-
de Korloo 1. Bedankt sponsor  
Thema Timmerwerken uit Loos-
broek voor de mooie tenues!

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Korloo D1 kampioen!
LOOSBROEK - De laatste wed-
strijd van het seizoen. De com-
petitie is al gestreden en Korloo 
D1 is kampioen. Toch spelen de 
dames alsof er nog van alles be-
slist kan worden. 

Met veel enthousiasme begin-
nen we de wedstrijd. We moe-
ten er even inkomen, maar lig-
gen snel voorop. We gaan de 
rust in met 0-6 voorsprong. 

De tweede helft weten we het 
tempo hoog te houden en we 
sluiten de wedstrijd met 0-13 af. 
Doelpunten: Dominthe (5), Loe-
ke (1), Julie (3), Elke (2), Mar-
loes (1), Otte (1). Vorig seizoen 
was lastig, maar we hebben het 
als team herpakt en dit seizoen 

met een mooie winst afgeslo-
ten. We willen onze sponsors 
Bouwbedrijf Gebroeders Kanters 

en Melkveebedrijf Familie Kan-
ters bedanken voor onze mooie 
sporttenues en de lekkere taart.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

GILZE/DESSEL/HEESCH – De 
districtskampioenschappen judo 
voor jongens en meisjes on-
der 12 jaar werden zaterdag 22 
oktober in Gilze gehouden. De 
judoka’s van Van Buel Sports 
wisten beslag te leggen op maar 
liefst negen podiumplaatsen.

De broers Jesse en Senn van Buel 
uit Heesch wisten zich allebei te 
kronen tot kampioen van het dis-
trict zuid. Jesse bij de jongens -12 
tot 30 kg en Senn bij de jongens 
-10 tot 24 kg. Rowan van Leur 
was de sterkste bij de jongens 
-10 tot 34 kg en pakte de titel 

met zeer overtuigend judo. Zilver 
was er voor Mika Kemps, Benthe 
van Vugt en Jitske Seelen. Het 
brons ging naar Lizz Sieliakus, 
Lester Snellen en Evy Zitter.

Voor Senna van de Veerdonk, 
die was afgereisd naar Dessel 
(België), was er dubbel goud. Ze 
maakte haar debuut in het Brazi-
lian jiu jitsu en pakte in haar ei-
gen klasse en de open klasse het 
goud!

Zie voor het volledige verslag en 
foto’s: www.mooibernheze.nl

Drie districtskampioenen 
judo voor Van Buel Sports

budo

Raivo Dankers wint
HEESCH - Raivo Dankers van het 
HSF Logistics Motorsport team 
heeft de 125cc klasse van de stran-
drace in Vlissingen gewonnen. 

De rijder uit Heesch kwam in 
beide manches vanuit de achter-
hoede terug naar voren gereden. 
Omdat de 125cc klasse samen 
reed met de MX2 klasse was dit 
een zware klus. In beide man-
ches was hij de best geklasseerde 
125cc rijder.
Zie voor het volledige verslag: 
www.mooibernheze.nl.

motorsport

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170

ACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm   van 244,- 

               nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop Sparkling
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust

Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number3 & www.number3.nl
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode

Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
TokoNoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Onderzoek kunstgrasvelden Bernheze

De gemeente volgt op dit mo-
ment het advies van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu) en de GGD. 
Zij geven aan dat er geen ge-
zondheidsrisico’s te verwachten 
zijn en dat er nu geen reden is 
om te stoppen met spelen op de 
velden.
Er is nauw overleg tussen de 
gemeente en de vier Bernhezer 
voetbalverenigingen met een 
met rubber ingestrooid kunst-
grasveld (Avesteyn, Heeswijk, 
HVCH en Prinses Irene). Zij ge-
ven aan zo snel mogelijk een al-
ternatief voor de rubberkorrels te 
willen. Ze zijn er op dit moment 
niet van overtuigd dat het on-
schadelijk is voor de gezondheid 

als gebruikers er regelmatig mee 
in aanraking komen. Dat brengt 
onzekerheid en ongerustheid bij 
alle betrokkenen met zich mee. 
De verenigingen bepalen zelf 
hoe zij hier in de praktijk mee 
omgaan. De besturen hebben 
intussen besloten dat ze de 
kunstgrasvelden niet langer ge-
bruiken. De gemeente heeft be-
grip voor de zorgen van de clubs, 
respecteert uiteraard hun keuze 
hierin en denkt zoveel mogelijk 
met de clubs mee. Met de voet-
balverenigingen is afgesproken 
dat de gemeente de alternatie-
ven van rubberkorrels in de vier 
velden gaat onderzoeken. Daar-
naast worden monsters geno-
men van de rubberkorrels op alle 

velden om een exact beeld te 
krijgen van de feitelijke situatie. 
De resultaten van deze onder-
zoeken worden in samenhang 
met de uitkomsten en conclu-
sies van het nu lopende extra 
RIVM-onderzoek beoordeeld en 
gewogen. Ervan uitgaande dat 
ook de RIVM-conclusies in de-
cember bekend zijn, leggen we 
de eventueel te nemen maatre-
gelen in januari 2017 voor aan 
de gemeenteraad.

BERNHEZE - Naar aanleiding van de recent gepubliceerde onderzoeken op de aanwezigheid van kan-
kerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) op kunstgrasvelden en de ontstane 
onrust hierover, laat de gemeente verder onderzoeken hoe de feitelijke situatie op de kunstgrasvelden 
binnen onze gemeente is.

HEESWIJK-DINTHER - Van den Akker Stukadoorsbedrijf laat Heren 
4 niet in zijn hemd staan. Marcel, zijn vrouw Suzan en hun kinderen 
Julian en Fenne hebben dit seizoen de Heren 4 van Zwem- en Po-
lovereniging Gorgo gesponsord. 

De heren kunnen er dit waterpolo-seizoen weer tegenaan in hun 
nieuwe outfit met t-shirts, tassen en waterpolocaps. Hiervoor willen 
wij Van den Akker VOF Stukadoorsbedrijf heel erg bedanken!
Zwem- en polovereniging Gorgo

Gorgo Heren 4 bedankt 
Van den Akker VOF 
Stukadoorsbedrijf

Het is makkelijk 
scoren met 

DeMooiBernhezeKrant

Vrouwen Prinses Irene uit 
bekertoernooi

Na 23 minuten stond de thuis-
ploeg op een 3-0 voorsprong en 
bij de rust was het 4-0. Keepster 
Wendy van den Akker moest 
constateren dat Nuenen wel erg 
makkelijk aan de doelpunten 

kwam. Na de rust wist Prinses 
Irene wel twee keer het net te 
vinden. Sharron van Os scoorde 
uit een corner van Renske v.d. 
Brand. Op aangeven van Talitha 
Groenendaal wist Renske v.d. 

Brand het tweede doelpunt te 
scoren. Daar tegenover scoorde 
Nuenen dus ook nog drie keer.

voetbal

NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene zijn uit het bekertoer-
nooi gestoten door mede-hoofdklasser Nuenen. Coach Couvreur 
stelde met name speelsters op die tot nu toe weinig in actie kwa-
men in het 1e elftal. Zo debuteerde keepster Wendy van den Akker 
(foto). Dat het een 7-2 nederlaag werd, lag niet aan haar.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 27 OKTOBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
  
Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Vakantiefilm voor de jeugd
CC Nesterlé Nistelrode

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace 
Heeswijk-Dinther

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

VRIJDAG 28 OKTOBER

Halloweenavond 
Centrum Heesch

Night of the Music 2016
Sporthal De Overbeek 
Nistelrode
PAGINA 11

Themagesprek: 
Wat is eenzaamheid?
Bibliotheek Heesch

Feel Good Friday 
bij van Tilburg Mode
‘t Erf Nistelrode van Tilburg 
Mode

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace 
Heeswijk-Dinther

Imeet: Halloween
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Pubquiz
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 29 OKTOBER

Night of the Music 2016
Sporthal De Overbeek 
Nistelrode
PAGINA 11

Boekenbeurs Stichting 
Pep-projecten Bernheze
CC De Wis Loosbroek

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace 
Heeswijk-Dinther  

Bridge Kampioenschap
CC Nesterlé Nistelrode

Creatief & Lekker 
workshop: bonbon de luxe
Den Hof 17 Nistelrode

Halloweenparty 
met de Heikneuters
Café d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther 

Nacht van de nacht
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Nisseroise kletsavond
Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
PAGINA 12

Nacht van de nacht
Sterrenwacht Halley
Heesch

Tonproatersavond
CC De Pas Heesch

Jubileum vogelshow
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

ZONDAG 30 OKTOBER

Wintertijd
Klok een uur teruguit

Receptie De Vogelvriend
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

Herfstmarkt Maashorst
De Heische Hoeve Loosbroek
PAGINA 7

Herfstwandel- 
en fietstocht
Start: bar De Ketel 
Vorstenbosch

Boekenbeurs Stichting 
Pep-projecten Bernheze
CC De Wis Loosbroek

Open Bernhezer 
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace 
Heeswijk-Dinther

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

Onthulling historische 
gevelpanelen
Heemschuur Heesch
PAGINA 20

Concert: De kunst 
van de Nocturne
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Sinterklaas in de molen
Molen Windlust Vorstenbosch
  
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 31 OKTOBER

ALV ondernemers-
vereniging Heesch 
‘t Bomenpark Heesch
PAGINA 3

DINSDAG 1 NOVEMBER

Start: inschrijving 
Nisseroise Kwis
Nistelrode  

Start: expositie Herman 
van der Wijst 
CC Nestelré Nistelrode

Inloopspreekuur Fysio 
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Bijeenkomst glasvezel 
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 9

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Omwonenden-overleg
Mgr. van den Hurklaan
CC De Pas Heesch
PAGINA 23

Sterrenkunde voor 
iedereen 
Sterrenwacht Halley
Heesch
PAGINA 13

WOENSDAG 2 NOVEMBER

Centrum Samarpana: 
Intuïtief Klanken & 
Klank-lig-ontspanning
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

Imeet: Gekleurd erop 
staan
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Omwonenden-overleg
De Erven/Beemdstraat
CC De Pas Heesch
PAGINA 23

Gratis inloopspreekuur 
Van Soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 17

Cursus Studievaardigheden 
voor leerlingen V-O
Klasse-RT Nistelrode

Teamcaptainavond 
SamenLoop voor Hoop
Rabobank Cereslaan 2 Heesch
PAGINA 4

Bijeenkomst glasvezel
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 9

Kaartmiddag 
vrouwen samen actief
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

DONDERDAG 3 NOVEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Oud papier
Dorp Vorstenbosch

Centrum Maia: 
start dierencommunicatie 
gevorderden en 
start elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 18

Ladies Night – 
Beauty, Fun & Health
DIO/The Read Shop/Prima 
Sparkling Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Theatercollege: 
Eddy Planckaert
CC De Pas Heesch
PAGINA 31

Leo Fijen in gesprek met 
Mgr. Gerard de Korte
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

VRIJDAG 4 NOVEMBER

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 18

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus Bandenkerk Heesch

Dansvoorstelling: 
Zie de Mens
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15 

Høken en Hakselen 2016 /18+
Lunenburg Events & More 
Loosbroek

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 31

ZATERDAG 5 NOVEMBER

Esmeralda’s Passion III
CC De Pas Heesch

Zwetsavond
De Toren Heeswijk-Dinther

Prinsonthulling
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
PAGINA 39

Meditatieve 
ontspanningsmiddag
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ZONDAG 6 NOVEMBER

Baby- en Kinderbeurs
CC De Pas Heesch
PAGINA 19
  
Rommelmarkt EHBO
De Stuik Vorstenbosch

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Verkleedbal 2016
Partycentrum ‘t Maxend 
Nistelrode
PAGINA 12

Concert Feuilles volantes
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Fanclubdag 
Herrie-Davidson Band
Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2


