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Van Requiem tot rock ‘n roll
Gouden Gregorius voor musicus Huub Sperber
HOLA HERMOSA
Gedeelte Heesch
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Huub Sperber toont trots zijn gouden Gregorius

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Dat gaat in ieder geval op voor Huub Sperber. Voor zijn maar liefst 40
jaar lange inspanningen als pianist/organist ter bevordering van kerkelijke muziek werd hij onlangs onderscheiden met de gouden Gregorius. Huub doet echter nog veel meer. Zijn cv is oneindig en terwijl hij projectmatig links en rechts zijn vingers over de toetsen laat dwalen,
zijn er ook nog een aantal vaste muziekgroepen die zich gelukkig prijzen met zijn muzikale begeleiding.
Huub Sperber kroop, gestimuleerd door zijn ouders, als vijfjarige al achter de piano. Op zijn
zeventiende begon hij met het
begeleiden van het kerkelijke
jongerenkoor dat onder leiding
van zijn vader stond. Naast piano volgden ook orgellessen. De
kerk als concertzaal bleef tot op
de dag van vandaag en is een
van zijn favoriete plekken bij het
begeleiden van koren. “Omdat
je geen onderdeel bent van een
groter geheel ben je van essentieel belang. Zonder jouw begeleiding kan het koor niet zingen.
Juist in de kerk kan ik mijn ziel
en zaligheid in muziek leggen”,
legt hij uit. Dat vanwege de ontkerkelijking de ‘zaal’ niet meer
vol zit weerhoudt hem niet. “Als
ik speel zie ik niet hoeveel mensen er zitten”, stelt hij simpel.

Naast kerkkoor Servanto uit
Loosbroek begeleidt Huub ook
Mi Canto uit Heeswijk-Dinther,
La Orfeon uit Loosbroek, een
mannenkoor van de politie uit
’s-Hertogenbosch, speelt hij in
een bigband in Uden en bij Muziekvereniging Servaes. Verder is
hij her en der projectmatig doende en valt in als er muzikale hulp

Music
was
my first
love

nodig is. Ook zonder repetitie is
dat eigenlijk nooit een probleem.
“Er zijn weinig liedjes die ik nog
nooit gespeeld heb. Ik speel dan
op routine”, vertelt hij.
Hoewel hij een voorliefde heeft
voor klassieke muziek staat
Huub open voor allerlei genres
en geniet hij bij elke gelegenheid
waar hij speelt. “Van requiem tot
rock ’n roll”, lacht hij. De meeste voldoening haalt hij echter uit
zijn bijdrage aan een uitvaart of
avondwake. “Dan heb je de volle aandacht en kan ik troost bieden met mijn muziek”, verklaart
hij.
Huub ademt muziek. Voor zijn
inspanningen voor kerkelijke muziek werd hij recent onderscheiden met de gouden
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We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant
en een bevoorrader voor ‘Rondje Bernheze’.
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Voor meer informatie en andere vacatures zie pagina 26

Gregorius. Terwijl Inge dacht
dat Huub niets wist en mensen
mobiliseerde, had hij echter zijn
40-jarig jubileum al uitgerekend.
Het ‘goede’ pak trok hij dan ook
zonder moeite aan. Hoewel niet
helemaal een surprise is Huub
toch in zijn sas met de blijk van
waardering.
Zijn passie is 100 procent hobby
en hij is er dagelijks mee doende. Hij legt uit: “Ik heb leuk
werk waar ik energie van krijg.
Die stop ik bij thuiskomst weer
in muziek maken en omgekeerd.
Daarmee is het een eeuwigdurende beweging die zichzelf in
stand houdt.” Hoewel stapelgek
op Inge, zijn kinderen en kleinkinderen meldt hij tot slot met
een lachje: “Maar music was my
first love.”
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HELEMAAL IN KERSTSFEER
Maak je eigen kerststuk, wij zorgen voor alle materialen:
Heeswĳk | maandag 17 december | 20.00 tot 22.00 uur | € 35,-.
Heesch | woensdag 12 en 19 december | 20.00 tot 22.00 uur | € 62,-.
Heesch | vrĳdag 14 december | 14.00 tot 16.00 uur | € 35,-.
Heesch | donderdag 20 december | 14.00 tot 16.00 uur | € 35,-.
Origineel en leuk om te doen kerstdecoratie van glas:
Nistelrode | kerstbal van glas | zaterdag 8 december
9.30 tot 11.30 uur | € 22,-.
Nistelrode | kerstboom van glas | dinsdag 11 december
19.30 tot 21.30 | € 34,-.

KERSTINSTUIF
Speciaal voor basisschooljeugd:
Gezellig knutselen, koekjes bakken, kerststukje maken en nog veel
meer... Houd er rekening mee dat je ongeveer anderhalf á twee uur
bezig bent.
Vooraf aanmelden is niet nodig,
je kunt gewoon binnenlopen.
In Heesch en in Heeswĳk
zaterdag 15 december
10.00 tot 16.00 uur | € 3,-.

Grote chocolade kruidnoten
Boodschappenlijstje
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- Taartrooster
- Extra bakpapier

WeRKWiJZe
1. Verwarm de oven voor
tot 180°C. Verdeel het
deeg in 35 stukjes. Rol
de stukjes deeg tot balletjes en leg ze met een
onderlinge afstand van
2 cm op de bakplaten.
Druk ze iets plat.
2. Bak de kruidnoten in de
voorverwarmde oven in
15 minuten goudbruin en gaar. Haal ze uit de oven en laat ze op
een rooster afkoelen.
3. smelt intussen de chocolade in een hittebestendige kom boven
een pan heet water (= au bain-marie); laat de kom het water niet
raken.
4. Laat de chocolade boven de kruidnoten zigzaggend van een vork
lopen zodat er mooie strepen ontstaan. Bestrooi ze met de discodip, leg ze op een extra ongebruikt vel bakpapier en laat de
chocolade weer hard worden. Bewaar de kruidnoten in een luchtdichte trommel (maximaal 1 week).
Bron: www.jumbo.com

Advertorial

rtje...
... Kaasje, wijntje, bie
aangenaam HeescH...

aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

leuk voor medewerkers, relaties
of als kerstpakket

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant 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.

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759
& bij de Bakkers Lamers
Schaepmanlaan 103 in Oss

www.bonfromage.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 13 december: Meditatieavond door Betsie van der
Heijden van 19.30 tot circa 20.30
uur. Kosten zijn € 10,- contant te
betalen aan de zaal.
Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Vrijdag 14 december: Dag met
Familieopstellingen door Juno
welter. Bij familieopstellingen
gaan we ervan uit dat iedereen
deel uitmaakt van een groter
geheel, een systeem. Zoals je
gezin, je familie van herkomst,

je werkomgeving, vereniging, je
dorp, je land en nog veel meer.
Tijdens een opstelling geef je de
personen en eventueel onderwerpen uit jouw systeem dat je
onderzoekt, gevoelsmatig een
plek in de ruimte. we maken
daarbij gebruik van representanten. Dit plaatsen van personen
in de ruimte is een manier om de
verborgen, of half bewuste dynamiek die zich afspeelt in een
systeem zichtbaar te maken. we
kijken samen hoe deze dynamiek
werkt en we onderzoeken waar

deze vandaan komt. Van 10.00
tot 17.30 uur. Kosten: € 90,- voor
het inbrengen van een probleem
en € 25,- voor een representant.
info en aanmelden bij Margareth
Bloemen, 0413-351075 of per
e-mail
margarethbloemen@home.nl.

aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Column
Van alles wè speelt
‘De Erfenis van Blinde Mineke’ Marieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Feest

In 1994 wordt Nelson Mandela president van Zuid-Afrika, de
eerste passagiers maken gebruik van de Kanaaltunnel, het
Nederlands elftal verliest op het WK in de kwartfinale van de
VS, Kurt Cobain, zanger van m’n favoriete band Nirvana, berooft
zichzelf van het leven en de veerboot Estonia vergaat in de
Oostzee. Allemaal memorabele momenten die ons nu, bijna 25
jaar later, waarschijnlijk nog in het geheugen gegrift staan.

Na 25 jaar is Bernheze springlevend,
met vijf kernen die trots zijn op hun eigen
identiteit en toch samen één geheel vormen

Toneelclub ‘Van alles wè’

NISTELRODE - De toneelgroep
van de KBO speelt de klucht ‘De
erfenis van Blinde Mineke’; een
komisch toneelstuk van Harry
Smits. Een avondje lekker lachen!
De erfenis van Blinde Mineke
Het verhaal speelt zich af in het
trefpunt D’n Inloop. Blinde Mineke is gestorven in het bejaardenhuis en zijn neef ruimt de

kamer leeg. Een schilderij is echter blijven hangen. De directrice
van het bejaardenhuis wil het
kwijt en geeft het mee aan Nel
die dat lelijke ding eigenlijk ook
niet wil hebben. Niemand wil het
trouwens hebben, dus Nel zit er
mooi mee opgescheept. Wat
zal ze ermee doen? Weggooien
of...? Kom naar ‘De erfenis van
Blinde Mineke’ en je zult het allemaal zien!

De uitvoering is op zaterdag 15
december om 20.00 uur in CC
Nesterlé. De entree is € 5,-.
Kaartverkoop een uur voor de
voorstelling of in de voorverkoop
bij Wim Koenen, Tramstraat 7 in
Nistelrode, 0412-611408 of Jan
de Vocht, Kantje 12 in Nistelrode, 0412-611611.
Iedereen is van harte welkom!

Vogeltentoonstelling 50 jaar
Vogelvreugd Dinther

Maar weet u ook dat 25 jaar geleden de gemeente Bernheze
is geboren? Ontstaan uit een opgelegde herindeling; zo ging
dat toen nog. Het was enorm schrikken voor de toenmalige
bestuurders en inwoners. Want Nistelrode en Heeswijk-Dinther
zouden samengaan en Heesch zou zelfstandig blijven. Maar het
werd dus een gedwongen huwelijk, omdat ‘Den Haag’ anders
besloot.
Mijn voorgangster, burgemeester Van Gorp, heeft tien jaar lang
enorm haar best gedaan om de saamhorigheid in de nieuwe
gemeente te bevorderen. En dat is gelukt. Na 25 jaar is Bernheze
springlevend, met vijf kernen die trots zijn op hun eigen identiteit
en toch samen één geheel vormen. En dat gaan we vieren!
Achter de schermen zijn vele vrijwilligers al een tijd bezig met de
organisatie van leuke activiteiten. Het bruist er
van de goede ideeën. Ik ga er nog niet teveel
van verklappen, maar kan u verzekeren
dat er voor ieder wat wils zal zijn: sport,
muziek, kunst en cultuur.
Uiteraard hoop ik u volgend jaar bij één
van die activiteiten te ontmoeten. U
bent alvast van harte uitgenodigd.
Want wie jarig is trakteert. Zeker in
zo’n bijzonder kroonjaar. Samen op
naar een fijn feest!

HEESWIJK-DINTHER - Vogelvreugd Dinther organiseert op 30 november en 1 en 2 december een grote
vogeltentoonstelling in CC Servaes. De vogels zijn verdeeld in verschillende groepen en soorten; kleur
en postuur, kanaries, cultuurvogels, exoten, duifjes en parkieten.

Alle 95 inzenders strijden om
kampioen te worden op deze
tentoonstelling. De 1.109 vogels
worden op donderdag 29 no-

vember gekeurd door 15 keurmeesters van de NBVV. Zij hebben de taak om de punten en de
prijzen toe te kennen in goud-,
zilver- of brons. Ook de hoofdgroep kampioenen wijzen zij
aan. Deze show is geheel gratis
te bezoeken.
De openingstijden zijn als volgt:
vrijdag 30 november van 20.00
tot 22.00 uur, zaterdag 1 december van 13.00 tot 22.00
uur en zondag 2 december van
10.00 tot 15.00 uur.

In een mooi aangeklede zaal,
waar de vogels uitstekend tot
hun recht komen, kunnen de
bezoekers niet alleen de vogels
bewonderen, maar er ook veel
over te weten komen.
Er zullen altijd leden van de organisatie aanwezig zijn waar jij
je vragen aan kunt stellen. Ook
kinderen zijn van harte welkom
en voor een traktatie wordt gezorgd!

burgemeester.moorman@bernheze.org

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

Tot ziens!
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Als u al een CZ verzekerde bent
of een nieuwe CZ-verzekering
wilt aanvragen zijn wij u graag
van dienst als uw adviseur en
tussenpersoon van CZ.
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GeZONdHeid iN BALANS

ZorG eN hULp

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNheZe
ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
ThUiSZorG paNTeiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
heeSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
schoonstraat 21
0412-450802
spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
heeSWiJK-DiNTher
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTeLroDe / VorSTeNBoSch
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-heesch
Verloskundige praktijk nOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LooSBroeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

woensdag 28 november 2018

Opbrengst collecte
Alzheimer Nederland
€ 1.763,43
HeesCH - De collecte van alzheimer Nederland heeft in heesch in
de week van 5 tot en met 10 november € 1.763,43 opgebracht. De
organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.
altijd aandacht voor alzheimer
Vorig jaar en ook dit jaar heeft
het Alzheimer nederland aan
aandacht niet ontbroken.
Alzheimer nederland is blij met
deze aandacht. Het geeft ons de
kans om aan een groter publiek
te vertellen over het belangrijke
werk dat Alzheimer nederland
doet. en we hebben de steun
van de nederlandse bevolking
hard nodig.

meer aandacht
voor elkaar
Alzheimer nederland werkt aan
een oplossing voor dementie, nu
en in de toekomst. we werken
aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs
in de zwaarste omstandigheden.
waarin mantelzorgers worden
geholpen bij hun zorg en zorgen,
we meer aandacht hebben voor
elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.
opbrengst
De collecteweek is een prachtig
moment om hierbij stil te staan.
we hopen natuurlijk op een zo

hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer
nederland bedankt iedereen in
Heesch die hieraan heeft meegeholpen.

Koffie-informatiemiddag
Over het levenstestament en schenkingsrecht
HeesCH - Gezellig samen koffie of thee drinken, elkaar ontmoeten
en daarnaast informatie vergaren. Dit zijn de ingrediënten van de
koffiemiddag die op vrijdag 7 december plaatsvindt in cc De pas.
onderwerp is dit keer het levenstestament en het schenkingsrecht.
Het levenstestament is een document dat bij de notaris wordt
opgemaakt als een volmacht en
waarin je een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens je
leven iets gebeurt waardoor je
zelf niet meer in staat bent om
te handelen. Je gaat zelf de regie houden in moeilijke omstandigheden. Daarnaast ontvang je
informatie over het schenkingsrecht, bijvoorbeeld schenkingen
aan kinderen en kleinkinderen
en eventuele vrijstellingen.
notaris Dielissen zal het een en
ander komen toelichten. Het
belooft weer een interessante
middag te worden. De toegang
en de koffie/thee zijn gratis voor
alle inwoners van Bernheze. Dus

tot 7 december van 14.00 tot
16.00 uur in CC De Pas!

Winnaars boek
de Zoektocht
naar het
onbekende

Volgend jaar ook meehelpen?
wilt u in 2019 ook uw steentje
bijdragen door mee te helpen als
collectant? Alzheimer nederland
is hier blij mee.
u kunt zich opgeven via
www.alzheimer-nederland.nl/
collecteren of bij: Margret van
Zoggel, 06-30597280.

Melanie Verhoeven en
Lian van der scheer
Gefeliciteerd.

Bernhoven ondertekent als eerste organisatie
in de regio taalakkoord laaggeletterdheid
uDen - op maandag 26 november ondertekende medisch leider inge Blokzijl namens Bernhoven het
Taalakkoord. Dit Taalakkoord is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met het Loket Leren en
Werken en de Stichting Lezen & Schrijven. programmamanager hans richters ondertekende het akkoord namens Leren en Werken.
Het udense ziekenhuis onderstreept hiermee dat het echt
aandacht heeft voor mensen in
de samenleving die kampen met
laaggeletterdheid.
in samenwerking met de stichting Lezen & schrijven, het Loket Leren & werken gemeente
uden en de Taalhuizen in de
gemeentes Oss, Veghel, Bern-

heze en uden maakt Bernhoven er werk van omdat “het zo
enorm belangrijk is dat we elkaar verstaan”, aldus medisch
leider en kinderarts inge Blokzijl.
Zij maakt het in de spreekkamer
mee dat mensen toch niet helemaal begrijpen wat ‘het ziekenhuis’ communiceert. Bernhoven spant zich al in om folders

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

meer en meer te gaan schrijven
op B1 taalniveau ofwel eenvoudig nederlands. Het ziekenhuis
wil zich ook inspannen om in
de communicatie meer gebruik
te gaan maken van pictogrammen en ander beeldmateriaal.
Bernhoven vindt aandacht voor
laaggeletterdheid belangrijk. een
patiënt heeft er alle belang bij

dat hij of zij begrijpt wat er rondom behandeling en gezondheid
allemaal gebeurt. want iemand
die laaggeletterd is loopt een gezondheidsrisico doordat niet alle
informatie begrepen wordt.

maak dit jaar nog
gebruik van uw
zorgvergoeding
• Alle dagen audicien aanwezig
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959
Botermarkt 3 Uden - 0413-330905

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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parochienieuws

Bernhezefamilieberichten

Lien van den Akker jubilaris gemengd koor

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was jouw wil.
Het mooiste wat jij achterlaat zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig maar voor altijd verbonden.

NISTELRODE - Eén jubilaris was
er zondag 25 november bij het
gemengd koor.

Harrie van den Akker
* 10 januari 1951

Heesch

† 26 november 2018

echtgenoot van

Henriëtte van den Akker-Broeksteeg
Ilse en Albert
Jelle en Kayleigh
Sjuul
Don 5
Meggie en Wout
Sjors
Jip
Joppe
Correspondentieadres:
Familie van den Akker
Zoggelsestraat 21
5384 LL Heesch

Lien van den Akker is 25 jaar
lid van het gemengd koor en
ontving uit handen van pastoor
Ouwens de Gregoriusspeld.
Voorafgaand aan het opspelden
van de speld sprak voorzitter
Wim van de Wetering nog een
woordje over Lien’s 25 jaar bij
het koor. Na het officiële gedeelte werd er met het koor ‘Lang
zal zij leven’ gezongen en werd
er nog genoten van een etentje.

Pastoor Ouwens, Lien en Wim

Jubilaris St. Willibrorduskoor Heeswijk

Op vrijdag 30 november om 19.00 uur wordt er een herinneringsdienst gehouden in zaal ’t Tunneke, ’t Dorp 148 te Heesch.
Aansluitend is daar gelegenheid om Harrie een laatste groet te
brengen en om met elkaar een kop koffie te drinken.
We zorgen zelf voor een bloemstuk, maar zouden het wel heel
fijn vinden als u één onverpakte witte bloem meebrengt, zodat
we samen een mooi boeket voor Harrie kunnen maken. Vazen
hiervoor zullen bij het condoleanceregister staan.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Met veel verdriet laten we u weten dat ons pap

Harrie van den Akker
Grondlegger van ons familiebedrijf
heel plotseling is overleden.
Wat zullen we zijn kennis en betrokkenheid gaan missen!

Akkerzonwering
rolluiken & kunststofkozijnen
Zoggelsestraat 21 A

|

Heesch

|

0412-453113

|

V.l.n.r.: pastoor Jansen, Trees Sigmans en Mari van Berloo

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de jaarlijkse feestavond van het St. Willibrorduskoor werd Trees Sigmans
gehuldigd omdat zij 40 jaar lid is van het kerkkoor.
Met mooie woorden van pastoor Joost Jansen en een bos bloemen werd Trees in het zonnetje gezet. De pastoor stond ook even stil bij de uitbreiding van het koor met een aantal dames uit Dinther en de rol van het koor
binnen de parochie. In een fijne sfeer hebben ze verder lekker gegeten, veel ‘gebuurt’ en zich prima vermaakt.

www.akker-zonwering.nl

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25
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Ruim een eeuw God de lof toegezongen
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag waren er binnen de
Augustinusparochie in Dinther
een tweetal jubilarissen: Louis
van Zutphen en Gerard van Krieken. Samen goed voor meer dan
een Eeuw God de lof toezingen;
Louis 50 jaar en Gerard 60 jaar.
Als eerste bas wordt Louis tezamen met de andere koorleden in
het gareel gehouden door Gradje,
de dirigent, die in Dinther geheel
belangeloos al meer dan 40 jaar
de scepter zwaait! Heren, jullie
beiden van harte geluk gewenst!
Het Mannenkoor hoopt nog lang
van jullie te mogen genieten.

Aanbiedingen geldig van
29 november t/m 6 december
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Louis en Gerard

Woensd
a
5 decem g
b
om 17.0 er
0 uu
geslote r
n

Het is weer zo ver, het is weer Advent!

STAMPPOTWEEK!

HEESWIJK-DINTHER - Zondag 2
december begint de Advent, nog
vier weken voordat het Kerstmis wordt. In de Advent wordt
er vol verwachting uitgekeken
naar het licht van Kerstmis, het
Kerstkind.

BOERENKOOL 200 gram € 0.90
HUTSPOT 500 gram € 0.98
ZUURKOOL 500 gram € 0.80

Samen met alle kinderen en ouders gaan we met de Kinderkerk
op weg naar Kerstmis. De eerste

kaars wordt aangestoken op de
Adventskrans en er wordt geluisterd naar het verhaal over Maria
en Jozef en de engel die een heel
blij bericht komt brengen.
Ook zingen en bidden we samen
en wordt er iets leuks gemaakt
voor in de Adventstijd.
De Kinderkerk begint om 11.00
uur in de Willibrorduskerk in
Heeswijk. Na de viering drin-

ken we met elkaar koffie/thee
en ranja en is er nog een leuke
kleurplaat. Ga je ook mee op
weg naar Kerstmis?

‘Win een jaar lang gratis Chiquita bananen’
De kleurplaat ligt klaar in onze winkel.
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Caeciliafeest in Heesch
HEESCH - Afgelopen zondag werd het jaarlijkse Caeciliafeest van het gemengd koor Caecilia uit Heesch
gevierd. Het koor wordt onder bezielende leiding van dirigent Kees de Leeuw, organist Tiny van Hoorn
en vervangend dirigent Piet van Grunsven begeleid.

Nistelrode
0412-611282
Woensd
a
5 decem g
b
om 17.0 er
0 uu
geslote r
n

Elf heren en vijftien dames zijn
elke vrijdagochtend van 10.00
tot 11.00 uur aan het repeteren.
Een hecht en gemoedelijk koor,
dat de Eucharistiemis van de
zaterdagavond opluistert. Ook
uitvaarten voor ouderen van 70
jaar en ouder worden door het
koor muzikaal ondersteund.
De ochtend begon met een kop
koffie en iets lekkers erbij. Voordat er aan de tombola begonnen
kon worden wilde oud-dirigente
Hannelore Hillaert (bijna 90 jaar)
even het woord. Zij bedankte
Kees de Leeuw voor de uitnodiging en was blij opnieuw gast te
mogen zijn op het Caeciliafeest.
Koorlid Leo van de Berg werd,
samen met zijn vrouw Leny, in

Vorstenbosch
0413-363645

Gratis kruiden bij
een gourmetschotel
Diverse
sausjes

Shoarmavlees

100 gram

100 gram

€ 0,80

€ 0,99

Pastoor Ouwens, Leo en Leny

het zonnetje gezet wegens het
feit dat hij 12,5 jaar lid is van het
koor. Pastoor Ouwens speldde
hem de Gregoriusspeld op on-

der een toepasselijk ‘Lang zal hij
leven.’ De middag werd afgesloten met een drankje en een
heerlijk etentje.

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

Het heerlijke avondje
kan beginnen!
- Speculaas
- Speculaascaketaartje
- Chocoladeletters groot & klein
- Roomboter amandelstaaf & letters
- Gevulde Speculaas
- Taai Taai
- Chocolade pepernoten & strooilettertjes
- Marsepein & suikerwerk

- Sintkadootjes
- Sinterklaassnitte
- Pietentaart
- Piet –en Sintgebakjes
- De zak van Sinterklaas

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl
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KBO Nistelrode

KBO Bernheze
Gezellige Sint
Nicolaas viering
KBO Vorstenbosch

aanwezigen met een kleine attentie. De 90-jarige Stien Lucius
had alle de cadeautjes weer ingepakt. De hoofdprijs van de loterij
was deze keer voor Mari Lucius.
Dankzij de actieve vrijwilligers
was het weer een geslaagde ontmoetingsavond voor de senioren
van Vorstenbosch.

Kringbesturen
KBO Bernheze
ontmoeten elkaar
Foto: Jo van den Berg

VORSTENBOSCH - De KBO Sint
Nicolaasavond van 22 november kende zoals gewoonlijk een
grote opkomst; de zaal zat nagenoeg vol.
Na een uurtje met koffie en ‘buurten’ konden de aanwezigen, onder het genot van een drankje,
genieten van een muzikale show
van de cabaretgroep ‘Tis aalt
wa’. Zij wist de aanwezigen met
haar liederen en sketchjes prima
te vermaken. Na deze hilariteit
kwam rond 21.45 uur Sint Nicolaas even langs.
Met humor en de nodige improvisatie verraste hij een aantal

BERNHEZE - Vorige week vrijdag
hadden de kringbesturen van
KBO Heeswijk, Dinther, Vorstenbosch, Loosbroek en Heesch
een ontmoetingsdag waarin gelegenheid was om op informele
wijze informatie met elkaar uit
te wisselen en gezellig samen
te zijn. Nistelrode ontbrak in
het rijtje omdat zij die dag haar
Sint-viering had.
De bijeenkomst was dit keer georganiseerd door kring Heeswijk
en vond plaats op haar locatie,
CC Bernrode. Nadat iedereen
van koffie en iets lekkers was
voorzien heette voorzitter Cor
Verberkt iedereen welkom en gaf
enige inzage in de financiële han-

Extra gezellig door interactie
del en wandel van KBO Heeswijk; kortom hoe zij hun broek
ophouden. Het was duidelijk dat
zij het goed voor elkaar hadden.
Voor deze middag was een vijftal casinospelen ingehuurd, variërend van een roulettetafel tot
Black Jack en nadat de aanwezigen in vijf groepen verdeeld
waren én voorzien van een stapeltje nepgeld, ter waarde van
€ 700,-, kon iedereen aan de
slag. Er werd fanatiek gegokt;
de een wat voorzichtiger dan de
ander en dat ontaardde soms in
hilarische taferelen! En, zoals gewoonlijk, voer de bank er wel bij!
Na een geslaagde middag ging
de voorzitter met de poedelprijs
naar huis, want het was hem gelukt nog € 5,- speelgeld over te
houden. De winnaar echter had
zijn kapitaaltje weten te verdrievoudigen!
Kringbestuur van KBO Heeswijk,
bedankt voor een onderhoudende middag!

Dikke Mik
valt goed in de
smaak
NISTELRODE - Afgelopen vrijdagavond woonden ruim 220 le-

Dierenclub Nederland zoekt
dierendocenten in Bernheze
NEDERLAND - Voel jij je geroepen om het welzijn van dieren een sterke boost te geven door kinderen
al op jonge leeftijd te leren genieten van dieren? Dan is Dierenclub Nederland op zoek naar jou!
In vier lesdagen word je het komend voorjaar gecertificeerd
Dierenclub Nederland-docent.
Met de opgedane kennis kun je
in je eigen woonplaats dierenlessen geven in de natuur of op je
erf, geef je gastlessen op uitnodiging van scholen, kinderboederijen of andere (natuur)clubs
of begin je daarmee zelf een dierenclub!

kinderen in
verbinding
brengen met
dieren
Ben je ondernemend? Heb jij die
drive? En hou je van kinderen en
dieren? Schrijf je dan nu in voor
de cursus. De eerstvolgende cursus start op vrijdag 15 februari
en de daarop volgende drie vrijdagen.
In de cursus is volop aandacht
voor dierenwelzijn, dierenethiek,
natuurlijk diergedrag en de theorie hoe dieren leren. De lesstof
wordt meerdere malen getoetst
en het huiswerk neemt zo’n zes
tot tien uur in beslag. Na het afronden daarvan ben je in staat
om educatieve lessen samen te
stellen en te organiseren.

Dierenclub Nederland wil kinderen in verbinding brengen met
dieren, zoals die van nature zijn.
Daarom zet de landelijke club
zich in voor dierenles op scholen, (kinder)boerderijen, (natuur)
clubs, dierentuinen en maneges.
Ze ontwikkelen kant-en-klare
dierenlessen en leiden dierdocenten op.
In de dierenlessen is natuurlijk
diergedrag het uitgangspunt
voor beleving, spel, kennisoverdracht, training en een veilige
omgang. Met de deskundige

begeleiding van de opgeleide
dierendocenten leren kinderen
spelenderwijs oog te hebben
voor het natuurlijke gedrag en
de behoeftes van dieren zelf.
Enthousiast geworden? Bezoek
www.dierenclubnederland.nl en
schrijf je direct in. Je kunt ook
contact opnemen met Patricia van
Rooij, 06-29426917 of mail naar
info@dierenclubnederland.nl.
Ruime ervaring met in elk geval
één diersoort is een pré, maar
zeker geen vereiste.

Foto: Hans van der Wielen

den van KBO Nistelrode de ontmoetingsmiddag met Sinterklaas
bij. Sinterklaas werd hartelijk
ontvangen en samen met Piet
maakte hij er een vermakelijk
bezoek van. Ook zette hij diverse vrijwilligers in het zonnetje.
Daarna was het podium voor
volksmuziekgroep ‘Dikke Mik’ uit
Nuenen. Op vermakelijke wijze
werden gebeurtenissen bezongen uit de rijke historie van het
Brabantse volk. Het repertoire
bestond uit een mix van luister-

liedjes, vrolijke meezingers en
echte smartlappen, allemaal aan
elkaar gepraat op een luchtige
en humoristische manier. De interactie met de zaal gaf een extra
gezellige dimensie aan de middag. De bestuursleden Benny en
Wim kregen een actieve rol bij de
vertolking van ‘Het Stille Klooster’. Na afloop sprak iedereen vol
lof over de voorstelling en werd
er in de foyer van CC Nesterlé
nog gezellig nagepraat.
Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl

Een foto van € 1.000,BERNHEZE - Wat is een krant zonder foto’s? Wie DeMooiBernhezeKrant bekijkt ziet op elke pagina foto’s en afbeeldingen. Foto’s maken de krant levendig en kleurrijk, geven de mensen uit de tekst een
gezicht en zorgen ervoor dat jij als lezer een nog beter beeld krijgt
van het nieuws. Veel van die foto’s worden gemaakt door onze fotografen. En ook jij hebt de mogelijkheid om, naast het aanleveren
van een tekst, een foto naar ons te sturen.

Als je zelf een foto hebt gemaakt, je stuurt een foto in van
iemand die daar toestemming
voor heeft gegeven of je gebruikt een foto van iemand van
wie je zeker weet dat diegene
daar geen problemen mee heeft,
is jouw foto een goede toevoeging op je aangeleverde stuk.
Zorg dat het niet mis gaat
Maar zorg ervoor dat het niet
verkeerd gaat. Als in DeMooi-

BernhezeKrant een foto verschijnt en de maker van deze
foto heeft voor het plaatsen
hiervan geen toestemming verleend, bijvoorbeeld als de ingestuurde foto van internet is
gehaald en bij de foto is aangegeven dat deze foto niet ‘vrij van
rechten’ is, is het mogelijk dat wij
van de fotograaf een rekening
ontvangen, die kan oplopen tot
€ 1.000,-!
Je begrijpt dat wij dit graag willen voorkomen. Beeldmateriaal
en kopij dienen vrij van rechten
te worden aangeleverd. Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient
bij aanlevering expliciet te worden vermeld. Bij verzuim komen
de kosten voor rekening van de
aanbieder. Houd dus bij het toesturen van foto’s rekening met
deze regels, dan kunnen wij je
foto met een gerust hart in de
krant plaatsen!

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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‘Ze noemden mij
’t PneM-menneke’

nisTeLRODe – harrie Langenhuijsen (91) werkte van 1947 tot 1987 als
elektromonteur in de buitendienst van de pNeM (provinciale Noord-Brabantse
elektriciteitsmaatschappij). Toen hij begon liep het elektriciteitsnet nog
bovengronds, via palen met elektriciteitsdraden en isolatoren. Voor nieuwe
huisaansluitingen moest je in de palen klimmen, terwijl de spanning erop
bleef staan want anders hadden anderen geen stroom. Zo ging dat vroeger.
TeKsT: HenRiËTTe MAAs
FOTO’s: MARCeL VAn DeR sTeen

ZWAAR WeRK
Harrie vertelt: “ik heb geen opleiding gehad. Je had vroeger
geen diploma nodig; iemand
deed het voor en dan deed je het
na. Met zware klimijzers met pinnen eronder en een haak eraan
die om de paal heen werd geslagen klommen we in de palen.
Bovenin hing je in een gordel
om te kunnen werken. Voor een
nieuwe aansluiting maakten we
stukjes draad vrij en lasten we
stukken aan elkaar. Dat prikte!
na 1960 gingen de kabels ondergronds.
Toen moest ik sleuven graven,
gewoon met een schop en niet,
zoals nu, met een graafmachine.”

‘Ik heb in
m’n leven
heel wat
optaters
gehad’

StORiNGSdieNSt
Met Huub Hoefs uit uden en
Thé Kuijpers uit Volkel vormde
Harrie een gezellig ploegje voor
de regio uden. Om de drie weken had een van hen een week
24-uurs storingsdienst, naast het
gewone werk. “iemand van het
kantoor in Den Bosch kwam op
de fiets vertellen dat er een storing was en daar moest je dan,
ook op de fiets, naar toe. Toen er
meer telefoons kwamen konden
mensen naar de PneM bellen en
belde de PneM naar ons. Daarvoor kreeg je van de PneM een
eigen telefoon: een groot apparaat van bakeliet.”
VAN BAKFietS tOt dAFJe
“Het was hard werken, in weer

harrie met zijn eerste ‘diensttelefoon’

en wind en met zwaar materiaal.
Met een bakfiets waar alles in
zat fietste ik van werk naar werk.

Dit bordje hing naast harrie’s deur

Altijd met de officiële PneM-pet
op. Mensen noemden mij daarom ’t PneM-menneke. Het werd
gemakkelijker toen we een ‘aap’
kregen: een autootje op drie wielen, het stuur en één wiel aan de
voorkant en twee wielen en een
bakje voor de spullen aan de achterkant. nog weer later kregen
we een echte auto, een Dafje.”
GeVAARLiJK
“ik heb in m’n leven heel wat
optaters gehad. Het ergst bij café
Van Grinsven, tegenover de Kapelstraat in Vorstenbosch. ik was
bezig met een buitenkabel en
stond plotseling onder stroom
(380 volt); ik zat meteen helemaal vast.
Gelukkig kon ik nog wel roepen. Mijn werkmaat Thé kon me
lostrekken: voorzichtig aan mijn
kleren, omdat hij anders ook
onder stroom kwam te staan. ik
heb nog lang last gehad van mijn
spieren. Daar werkte je gewoon
mee door.”

harrie bezig met het maken van een aansluiting

harrie demonstreert nog eens het werken met klimijzers en klimgordel

Harrie heeft zijn PneM-pet, telefoon en klimijzers bewaard. Voor
DeMooiBernhezeKrant geeft hij,
op bijna 92-jarige leeftijd, nog
één keer een demonstratie.

10

Woensdag 28 november 2018

Verrassende actie: Feesten met BZB op
kosten van de Belastingdienst!

BERNHEZE - Wie er niet was, had spijt en wie er wél was heeft gegarandeerd het Hemelvaartsweekend
van 29 en 30 mei 2019 al met een dikke stift in de nieuwe agenda genoteerd. Dan is het tijd voor de
tweede editie van het Alle Remmen Los Festival. Het event waarop de heren van BZB hun ‘verjaardag’
vieren. Wie jarig is trakteert en terwijl de meesten de visite pas op ‘den dag des Heren’ verrassen met
iets feestelijks, pakken de mannen nu al uit met een verrassende actie voor zowel feestgangers die al
een kaartje scoorden als de slimmeriken die dat vanaf nu heel snel gaan regelen. Zij maken namelijk
kans om al op vrijdag 22 december in de Volkelse Plock Alle Remmen Los te gooien met een gratis
concert van BZB voor een beperkt aantal bezoekers.
In Loosbroek verrees verleden
jaar een compleet festival- en
kampeerterrein en het was enkele dagen gás erop tijdens het Alle
Remmen Los Festival; hét speci-

ale feestje van de mannen van
BZB die daarmee hun 25-jarige
jubileum met vele collega-muzikanten én al die erbij waren,
vierden. Het werd een ‘gekken-

huis’, een ‘knotsgekke bende’ en
een ‘muzikaal festijn’. Reden genoeg om het feestje over te doen
het komende jaar. Carpe Diem is
de gedachte en het leven dient

gevierd te worden. Met geluk tik
je er iedere keer een jaartje bij,
dus ook in 2019 viert BZB hun
joppendag met een hele serie
muzikale vrienden. Uiteraard
ontbreken daar de jarigen niet
met onder andere een BZB Old
School show. De eerst geboekte namen zijn verder the Dirty
Daddies, Bertus Staigerpaip, The
Wetnecks (USA), Høken met de
Heinoos, Les Truttes (B) en WC
Experience. Er volgen nog tributebands en heel veel meer. Belangrijk is te melden dat iedereen
van 18+ erbij mag en kan zijn.
Het Hemelvaartsweekend staat
genoteerd en tickets kunnen al
aangeschaft worden.

1 januari het btw-tarief op tickets van 6% naar 9%. Potverdrie, dat zal toch zeker nie? Ehm
jawel, máár om niet de kas van
die blauwe enveloppendienst te
spekken maar die 3% beter te
besteden, maakt iedereen die óf
nu al een ticket heeft voor Alle
Remmen Los of er nú snel een
gaat kopen, kans om uitgenodigd te worden voor een gratis
concert van BZB met slechts 100
gelukkigen op zaterdag 22 december vanaf 20.30 uur in de
Volkselse Plock. Let wel; dit is
niet voor iedereen toegankelijk
en echt alleen voor degenen die
al in actie kwamen of dat nu razendsnel gaan doen!

Vroeg verjaardagsfeestje
Wie dat al deed is er lekker vroeg
bij en wie dat nog niet deed,
doet er goed aan om daar heel
snel werk van te maken. BZB
zou BZB namelijk niet zijn als ze
geen speciale opwarmer, een bijzondere actie of iets uit de kast
zou trekken om nu al de eerste
slinger op te hangen. De credits
voor het hele gebeuren moet
in deze richting Belastingdienst.
Leuker kunnen ze het niet maken en daarom verhogen zij per

De actie loopt tot dinsdag 4 december 23.59 uur. Woensdag 5
december maakt de BZB-Sinterklaas om 17.00 uur de winnaars
bekend. Zij zijn met vijf personen
welkom op het vroege verjaardagsfeestje. Tot slot nog een tip
voor iedereen die loopt te dubben wat voor cadeautje in de
zak van Sinterklaas of onder de
kerstboom moet. Niet meer denken, maar dóen! Voor kaartjes
en alle verdere informatie kijk op
www.alleremmenlosfestival.nl.

Jong ontmoet oud in
De Muziekfabriek
Jong talent in Laverhof

Uitwisselingsconcert Opleidingsorkest Servaes en Bernhezer Senioren Orkest
HEESWIJK-DINTHER – In de Muziekfabriek in Heeswijk-Dinther vindt zondag 2 december een muzikale
ontmoeting plaats tussen verschillende generaties muzikanten. Het opleidingsorkest van Muziekvereniging Servaes houdt namelijk een uitwisselingsconcert met het Bernhezer Senioren Orkest.
De twee orkesten zaten drie jaar
geleden ook al eens samen op
het podium tijdens het Jong ontmoet Oud muziekfestival. Dat
festival werd gehouden in het
weekend van de Viking Dinther
Proms concerten ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan
van Muziekvereniging Servaes.

in het teken van
een jubileum
Jessica Lukken

Immer Roelandse

HEESWIJK-DINTHER - Je bent van harte uitgenodigd om zondag
2 december een bijzonder concert mee te maken in de kapel van
Laverhof, locatie Cunera/De Bongerd. Jonge mensen op weg naar
het concertpodium treden daar op in de grote kapel. De aanvang is
15.00 uur en de toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage.
Tegenwoordig is het voor heel
talentvolle kinderen mogelijk
om al aan een conservatorium te
studeren.
Ook het Tilburgs conservatorium heeft zo’n ‘Jong Talent Klas’.
Kinderen tussen de 8 en 18 jaar
krijgen er een stevige basis voor
een loopbaan als musicus. Zeven van hen komen zondag naar
Heeswijk-Dinther om in het Uurtje Klassiek van Laverhof podiumervaring op te doen.

Voor jou belooft dat een prachtig
en afwisselend concert te worden. Je zult Immer Roelandse op
gitaar horen en Evan van Dijk en
Jessica Lukken op viool. Aan de
schitterende vleugel, in bruikleen
gegeven door Stichting Geelvinck Museum Zutphen, zullen
Beer van Daelen, Diana Pivak,
Alex Hwang en Licia Wu plaatsnemen. Zij zullen werken uitvoeren van onder anderen Bach,
Telemann, Chopin, Tsjajkovski,
Rachmaninoff en Debussy.

Ook het aanstaande uitwisselingsconcert staat in het teken
van een jubileum. Dit jaar viert
namelijk het Bernhezer Senioren
Orkest haar 10-jarig bestaan.
Dat leek de twee orkesten een
mooie gelegenheid om opnieuw
samen het podium te betreden.
Zondag 2 december zal het op-

Bernhezer Senioren Orkest

Opleidingsorkest

leidingsorkest, onder leiding
van Arian Deckers, de muzikale
ontmoeting tussen jong en oud
openen. Het Bernhezer Senioren
Orkest, onder leiding van Leo
Boeijen, zal de ochtend afsluiten.
Beide orkesten zullen een gevarieerd programma ten gehore

brengen. Het belooft een mooie
ochtend te worden, voor jong en
oud en alles wat daar tussen zit.
Iedereen is vanaf 10.30 uur welkom in De Muziekfabriek aan de
Abdijstraat 53. Het concert begint om 11.00 uur. De toegang
is gratis.
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Fossielen, mineralen en meer
kennen. “Uitgestorven diersoorten hebben mij altijd al geïnteresseerd”, zegt Ibe. Met Geo Oss
gaat hij regelmatig mee op excursie, maar ook zelf gaat hij wel
eens op pad. “Ik ben nog niet zo
lang geleden op de Maasvlakte, bij Rotterdam, op het strand
gaan zoeken. Daar heb ik onder
andere een groot stuk bot van
een zoogdier gevonden!”
Alles wat Ibe tijdens een van zijn
zoektochten vindt, prepareert hij
zelf. Hij blaast fossielen schoon
met behulp van luchtdruk en
slijpt mineralen bij; hele precieze
werkjes! Daarnaast documenteert hij alles wat hij heeft nauwkeurig. Al met al een tijdrovende
hobby, wat Ibe er graag voor
over heeft.

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

Op zijn website,
www.ibenaturalhistory.nl, houdt

STOER: MAT ZWART

Extreem Ibe
mat van
zwartOort
front met een reflectie-

NEW!

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Trend: MARMER

arm oppervlak. Voelt warm en aangenaam

aan. Is extreem
robuust, sterk
metvan
hogeOort
NISTELRODE
– Ibe

is 20 jaar en heeft een hartafwijking waardoor hij minder energie heeft.
belastbaarheid
en krasbestendig.
De energie
die hij Voorzien
wél heeft, besteed hij graag aan het maken van foto’s - Ibe werkt twee ochtenden in
van anti-fingerprint-technologie en is eende week bij Bernheze Media - én aan zijn andere grote hobby: mineralen en fossielen. Samen Bijzonder
met eenfront uit het programma
voudig te reinigen.
vriend raakte Ibe geboeid door de wereld van mineralen en fossielen. Uiteindelijk groeide de
hobby
Karo.
Een kunststof front met smal
langzaam uit de hand en heeft Ibe zijn eigen webshop met fossielen, mineralen en schelpen opgezet.
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie

De mineralen
en fossielen
zijn soms wel
vier miljard
jaar oud

kleuren. Een stoer element in deze
inclusief inbouwapparatuur
Het begon als een hobby, maar
len las, hoe groter zijn interesse
het groeide uit tot meer. “Het is werd. Hij heeft inmiddels een
begonnen met een steen die ik ruime collectie waar hij stuk voor
van iemand kreeg. Samen met stuk met veel passie over vertelt.
een vriend ben ik toen naar in- “Ik heb mineralen, fossielen en
formatie daarover gaan zoeken”, schelpen. De mineralen en fossieinbouwapparatuur
vertelt inclusief
Ibe. En
hoe meer hij over len zijn soms wel vier miljard jaar
fossielen, schelpen en minera- oud. Mijn schelpen zijn ‘moder-

9583,-

7815,-

zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

ne’ schelpen, dus van slakken
ende wandplank met zwarte
keuken is
steunen. De praktische
tweekleppigen”, legt hij metalen
uit.

hoge kasten zijn in de mooie mat

gelakte
kleur Terragrey. Een echte
Ibe is niet alleen thuis bezig
met
eyecatcher
zijn hobby. Hij is lid bij Geo
Oss is de marmerlook wand
achtermet
de kraan, die weer helemaal
waar men zich bezighoudt
past bij het werkblad. Het marmer en
het ontstaan en de geschiedehet mooie front geven deze keuken
nis van de aarde zoals wij
die nu
heel subtiel...
smal 20 mm kader

Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
T: 0412 - 202849
info@hanegraafkeukens.nl

Perfectie
tot in detail

www.hanegraafkeukens.nl

Uw droom is onze ambitie
‘t Dorp 58, 5384 MC Heesch
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

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

een luxe uitstraling.

Openingstijden:
Maandag: op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: gesloten
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!

Concentratie bij het slijpen

hij een blog bij waar hij meer
vertelt over onder andere zijn
nieuwste aanwinsten. Sommige
daarvan vindt hij zelf, sommige
krijgt hij en sommige koopt hij in.
En om dat allemaal te bekostigen, heeft hij een webshop aan
zijn website toegevoegd. “Zo
kan ik het voor mezelf betaalbaar
houden, maar ook voor anderen
omdat ik de prijzen laag kan houden”, zegt Ibe.
Via zijn Facebookpagina, Ibe’s
naturalhistory, blijf je op de
hoogte van zijn nieuwste blogs
en zijn nieuwste stenen. Daarop
plaatst hij met regelmaat leuke
links die meer laten zien van zijn
grootste hobby.
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FiLMHUiS DE PaS:

ROEPT U MaaR!
cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

Zevende Hemel’ stonden eerder
op de agenda.

tHe LeiSuRe SeeKeR
Het bejaarde stel ella en John haalt
nog één keer haar stokoude camper uit de garage voor een laatste
roadtrip samen, dwars door de
Alzheimer en andere fysieke ongemakken heen.
Nest
zo dic erlé,
h ij.
K
om, tb
wanneer
je even
& ont geniet
m
oet!
je vergeetachtig

“Het is zo fijn
vergeet dat
WWW.neSTerle.nl
bent”, verzucht ella (Helen Mirren) na een korte episode van helderheid bij haar man John (Donald
sutherland).
in Paolo Virzì’s film ‘The Leisure
seeker’ ontsnapt dit hoogbejaarde echtpaar uit hun leven, dat
inmiddels door hun kinderen en
artsen wordt bestierd. ella lijdt aan
kanker en heeft besloten om de behandeling te stoppen. John mag
dan Alzheimer hebben, hij kan best nog achter het stuur van hun
antieke camper, met bijnaam ‘The Leisure seeker’, om de vakanties
uit hun jongere jaren een laatste keer na te bootsen. Ze reizen van
Boston naar ernest Hemingway Home in Key west. Ze herbeleven
hun passie voor het leven en hun liefde voor elkaar op een tocht die
openbaring en verrassing biedt tot het einde.

Dit hoogbejaarde echtpaar ontsnapt
uit hun leven, dat inmiddels door hun
kinderen en artsen wordt bestierd
alzheimer als motor van een komedie
De topacteurs vormen een hartverwarmend geriatrisch liefdesduo en
zetten een pakkend, confronterend verhaal neer met een lichte toets
humor. een verhaal om bij stil te staan.

Al een aantal jaren wordt er
tussen Kerst en Oud en nieuw
een film gedraaid die past in de
tijd van het jaar. Onder andere
‘Joyeux noël’, ‘Brooklyn’ en ‘De

Voor dit jaar is er nog geen keuze
gemaakt; we laten dit graag aan
jullie over! Heb je een titel waarvan je denkt die hoort in dat rijtje
thuis, laat het ons dan weten! Dit
kan via onze Facebookpagina of
via info@de-pas.nl onder vermelding van Titel Filmhuis december.
uiterlijk aan te leveren tot 30 november.
Vol verwachting klopt ons hart...

Donderdag 27 december,
aanvang 20.00 uur. € 5,- .

abonnement
Als je bij Filmhuis De Pas een
abonnement aanschaft, slechts
€ 35,- voor negen films, dan
loopt je abonnement altijd door.
niks afgelopen aan het einde van
een seizoen maar gewoon door
net zo lang tot alle negen hokjes
afgestreept zijn. Zeg nou zelf; het
is geen geld!

nog meer zien? www.de-pas.nl/agenda/film

publieksavond bij Halley
HeesCH - Sterrenwacht halley is vrijdagavond 7 december voor publiek geopend. het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De grote telescoop wordt gericht op de rode planeet Mars, die
boven de zuidwestelijke horizon staat.
Met de telescoop en verrekijkers
zijn verder onder meer de sterrenhoop Zevengesternte en de
Orionnevel te zien en je maakt
kennis met bekende en minder
bekende sterrenbeelden zoals Cassiopeia, Pegasus, Orion,
Grote en Kleine Beer, Capella
en Poolster. Het moet wel onbewolkt zijn om de hemellichamen te kunnen zien. in het
auditorium en het planetarium
verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons
zonnestelsel.
Aandacht wordt besteed aan
onder meer de komeet wirtanen
die wat later in december aan de

hemel te zien is en aan de ‘vallende sterren’ die in de nachten
rond 14 december in groten getale verschijnen.
entree op de publieksavond is
€ 5,-, kinderen tot en met 12 jaar

betalen € 3,-.
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch/Vinkel
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

Voor meer informatie over de filmavond op elke laatste donderdag
van de maand meld je aan voor de filmmail via www.nesterle.nl.

NosTos

Donderdag 29 november: The Leisure seeker
Aanvang 20.15 uur. Kaartjes à € 5,vanaf 19.30 uur aan de kassa verkrijgbaar.

radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

VIER JAAR
GARANTIE!
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Leuke sintcadeaus

‘t Dorp 68 5384 MC Heesch T 0412 - 451 332
www.haarmode-byouxvanherpen.nl

vanaf € 8,95
Karma
Biba
Zag

Ixxxi
My jewellery
Melano

Oozoo
Ikki

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

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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 Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl
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Hoogtepunten verpakt in
Moments of Glow
‘Iedereen is te horen en zien’
HEESWIJK-DINTHER – Het was meer geluk dan wijsheid dat door Judith van Erp en George Blanken uit Heeswijk-Dinther Music Academy GLOW werd opgericht. De
theaterschool voor kinderen, jongeren en volwassenen bestaat intussen echter al vijf jaar en sluit het jubileumjaar af met Moments of Glow;
een concert begeleid door een live band waarin alle leden hun moment of fame hebben. Onder hen ook Sil Wijgergangs uit genoemde plaats.
Zij is al vanaf het eerste moment aangesloten en wordt als GLOW+ gezien als een bijzonder talent.
en oud te leren entertainen met
zang, dans en acteren.
Sil Wijgergangs sloot zich direct
aan. “Ik vond en vind zingen
leuk”, vertelt ze. Sil startte in de
kindergroep voor basisschool-

Dat ze kan zingen laat ze, samen
met alle leden, horen op zondag
9 december om 14.30 uur in het
jubileumconcert ‘Moments of
Glow’ bij Perron 3 in Rosmalen.
George en Judith benadrukken:
“Dat is géén musical maar een

Jaarlijks zetten we een musical op de planken met álle
aangesloten leerlingen van de diverse locaties en theatergroepen

V.l.n.r.: Judith, Sil en George

Er stroomt muziek door de aderen van George Blanken en Judith
van Erp. Eerstgenoemde is muzikant en laatstgenoemde is zangdocent en studeerde koordirectie
aan het conservatorium. Beiden
hebben een indrukwekkend cv in

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

opgedane muziekervaring op tal
van fronten en kwamen elkaar
toevallig tegen. ”Ik was dirigent
van een jeugdkoor, de kinderen
van George zongen erin mee en
toen de pianist stopte bood hij
zijn hulp aan tot ik een vervanger

had. Die heb ik echter niet meer
gezocht”, vertelt Judith lachend.
Nadat het koor ermee stopte,
besloten genoemden samen verder te gaan met Music Academy
GLOW.
Doelstelling was en is om jong

leerlingen, maar heeft zich door
de jaren heen dusdanig ontwikkeld dat ze intussen zowel in de
jeugdgroep als ook in de GLOW+
groep doende is. “Dat is een heel
klein groepje met getalenteerde
jongeren op zanggebied. Jaarlijks zetten we een musical op
de planken met álle aangesloten
leerlingen van de diverse locaties
en theatergroepen. De GLOW+
groep doet hier echter niet aan
mee. Zij heeft een eigen show
op een ander tijdstip”, leggen
George en Judith uit.
Hoewel ze de afgelopen jaren
wel eens een rol had in een van
de musicals is Sil duidelijk: “Ik
ben niet zo van het dansen en
acteren, maar zing liever.”

show, waarin we met zang alle
hoogtepunten van de afgelopen
jaren nog eens naar voren halen.
Iedereen doet eraan mee. Alle
theatergroepjes zijn te horen en
zien en de leden van de GLOW+
groep zingen solo. Alles wordt
begeleid door een live band.”
George, Judith en Sil kijken er
naar uit. “We zijn nu nog druk
doende met repeteren en de
puntjes op de i aan het zetten,
maar het komt geheid goed.” Sil
die zichzelf op gitaar begeleidt
vindt het vooral vooraf spannend, maar: “Als ik er eenmaal
sta, komt het wel goed.”
Voor kaartjes zie
www.musicacademyglow.nl.
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Intocht
Sinterklaas
Loosbroek

Foto’s: @DMBK. Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

Kruidnotentaart met sinaasappelmousse
WeRKWiJZe

Boodschappenlijstje
deeg

* 250 gram kruidnoten
* 1 eetlepel bloem

dejs

* 3 witte gelatineblaa
* 2 perssinaasappels

ghurt

* 150 gram Griekse yo
* 75 gram suiker

m

* 250 milliliter slagroo
* 25 gram kruidnoten
* 1 sinaasappel

Verwarm de oven voor tot 180°C. Rol het deeg op een met
bloem bestrooid aanrecht of snijplank uit tot een dunne lap.
Bekleed er de taartvorm mee. Vorm een rand van 3-4 cm.
Leg een royaal vel bakpapier op het deeg en vul de bodem met de blindbakvulling. Bak de bodem 15 minuten in
de voorverwarmde oven. Verwijder de blindbakvulling en
het bakpapier en bak de taartbodem in nog eens 8 minuten
gaar, niet te donker.
Laat de bodem in de vorm afkoelen en verwijder de vorm.
Maak intussen de sinaasappelmousse. week in een kom
met ruim koud water de gelatineblaadjes.
Boen de perssinaasappels schoon. Rasp de oranje schil en
pers de vruchten uit. Meng de rasp met de yoghurt en de
suiker. Breng in een steelpan het sinaasappelsap tegen de
kook aan. neem de pan van het vuur en los al roerend de goed uitgeknepen gelatineblaadjes in het
warme sap op.
Roer het sinaasappelsap door de yoghurt en laat het mengsel afkoelen tot kamertemperatuur.
Klop de slagroom stijf. spatel de slagroom door de yoghurt en schep het mengsel in de deegbodem.
Zet de taart minimaal 2 uur in de koelkast zodat de mousse kan opstijven.
Bron: www.jumbo.com.
Versier de taart royaal met kruidnoten en partjes sinaasappel.

Open informatieavonden op
Gymnasium Bernrode
HeeswiJK-DinTHeR - Gymnasium Bernrode organiseert 11 en 12 december twee informatieavonden
voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Beide avonden beginnen om 19.00 uur
aan de abdijstraat 36. De toegang is vrij en het programma is op beide avonden hetzelfde. het is niet
nodig om je voor deze avonden op te geven.
naast informatie over VwO-onderwijs in het algemeen is er veel
informatie over de gymnasiumopleiding en over het onderwijs
en de begeleiding op Bernrode in
het bijzonder.
Leerlingen uit de eerste klas zullen hierbij aanwezig zijn om alle
vragen van leerlingen en ouders
te beantwoorden.

er komen vragen aan bod als:
- wat zijn de verschillen tussen
een atheneum en een gymnasium?
- wat zijn de toelatingseisen van
Gymnasium Bernrode?
- Hoe ziet het begeleidingsprogramma er uit?
Ook is er aandacht voor de extra
vakken en activiteiten als:
- het speciale programma Cam-

bridge engels
- het Hermesprogramma voor
leerlingen die meer kunnen
en willen, waaronder toneel
voor klas 1, Russisch, robotica, Frans DeLF, Duits Goethe,
kunstatelier en anatomie.
Op de website van de school
kunnen leerlingen al een virtuele
tour door de school maken.
www.bernrode.nl.

www.hetvergetenkind.nl

Voor 4 personen
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KinDeren en jongeren
Nominatie onderwijsprijs
voor Fioretti College
VeGHeL - het Fioretti college in Veghel is genomineerd voor de
Nationale onderwijsprijs provincie Brabant, ook wel de ‘oscar’ van
het Nederlandse onderwijs genoemd. De school is genomineerd
met het project ‘Transparant’.

pietenfeest voor alle
vluchtelingenkinderen
Wiedewiedewiet, waar is Piet?

College (havo en vwo) in Veghel. De verwijzing van leerlingen
naar het project ‘Transparant’
is intussen volledig ingebed in
de ondersteuningsstructuur van
het Fioretti College. Het project
staat daarmee in het rijtje van
het ruime ondersteuningsaanbod, naast trainingen als Faalangstreductie, Rots & water,
Meidenvenijn en schatjes-Katjes-watjes.
Leerlingen werken in dat project
aan hun sociale vaardigheid en
leren zichzelf beter kennen door
in duo’s te schilderen. Doordat
men steeds met een ander thema werkt en gezamenlijk aan
één kunstwerk werkt, ontstaan
er telkens weer andere gesprekken. De omgeving, een schilderatelier buiten de school, en
de begeleiding door beeldend
kunstenaars Jolanda van Doorn
en Geert van de Vorstenbosch,
zorgen ervoor dat er sprake is
van een veilige omgeving. Tien
weken lang komen leerlingen
één keer per week voor een sessie naar atelier ‘De schets’ op de
noordkade.
Het project is begonnen op het
Fioretti College (vmbo en PrO),
maar staat inmiddels ook open
voor leerlingen van het Zwijsen

De nationale Onderwijsprijs is
een tweejaarlijkse wedstrijd en
is bedoeld om op een positieve
manier aandacht te vragen voor
het onderwijs, om bijzondere
projecten in de schijnwerpers te
zetten en daarmee te laten zien
hoe veelzijdig het nederlandse
onderwijs is en met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt
gewerkt.
Op donderdag 29 november
gaat de school naar het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch voor
de regionale voorronde van de
dertiende editie van deze prijs.
De regionale winnaars gaan naar
de landelijke finale op 27 maart
in Leiden.
De landelijke winnaar ontvangt
een geldbedrag van € 7.000,-,
de Bronzen Olifant én een
oorkonde.

Foto’s: Marcel van der Steen

BeRnHeZe - ruim 50 kinderen zongen op 24 november uit volle borst “Sinterklaas kapoentje, gooi wat
in mijn schoentje.” alle kinderen en hun ouders zagen vol verwachting uit naar de Goedheiligman en
zijn pieten. Maar... dit jaar had Sinterklaas het een beetje te druk en stuurde twee knutselpieten.
Liesbeth Dalderop van Vluchtelingenwerk Bernheze organiseert
al jaren het sinterklaasfeest voor
vluchtelingenwerk. Dit jaar was
de aanpak een beetje anders.
Zwarte Piet en Roetveeg Piet
kregen de opdracht om samen

tot speciale pepernotenspelletjes.
Alle kleine kinderen hebben een
mooie pietenmuts en een sinterklaasje met wattenbaard geknutseld. Voor elk kind was er
iets leuks te doen en de ouders
hadden alle tijd om bij te kletsen.

Knutselen, spelletjes spelen,
voorlezen en liedjes zingen
met groepjes kinderen te knutselen, spelletjes te spelen, voor te
lezen en liedjes te zingen. ebru
unal, stagiaire bij spel-aan-huis,
heeft een aantal spelletjes voor
de grotere kinderen aangepast

en natuurlijk eindigde ook dit
feest met voor iedereen een leuk
cadeautje en een zakje pepernoten, dankzij de gulle gaven van
‘aktie Klaasje’. Het was een geslaagde middag!

“nog vier nachtjes slapen”, zei
een jongetje onlangs. Helaas is
het feestje nu al weer voorbij...
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Zorgverzekeraars verlagen
wederom vergoeding van
hoortoestellen in 2019

Wielercollege: Leerzaam,
inspirerend én hilarisch

heesch/uden/veghel – Een nieuwe bezuinigingsmaatregel op de hoortoestelvergoeding in 2019 is een feit. De meeste zorgverzekeraars verlagen de vergoeding voor
hoortoestellen op 1 januari 2019.
Concreet betekent dit dat er een beperkt
aantal hoortoestellen via de zorgverzekeraar verkrijgbaar is; het zogenaamde
‘ziekenfondstoestel’. Hierbij is de kwaliteit voor de zorgverzekeraar van minder
belang. De beste, nieuwste en modernste
hooroplossingen zijn vanaf 1 januari 2019
niet verkrijgbaar met een vergoeding van
de zorgverzekeraar. Hierop is een uitzondering! Bij een restitutiepolis in plaats van
een naturapolis beslist u zelf. Bij een restitutiepolis van bijvoorbeeld VGZ bepaalt
u zelf waar uw keuze naar uitgaat. Een
restitutiepolis heeft een meerprijs van ongeveer € 5,- per maand.
Geavanceerde, volautomatische hoortoestellen zorgen ervoor dat een slechthorende nog beter functioneert in alle
voorkomende situaties. Van Schijndel
Hoortechniek biedt kennis en mogelijkheden om de juiste oplossing bij uw wens en
behoefte aan te laten sluiten. Soms met
minder vergoeding, maar wel met een
oplossing op maat waar u iets aan heeft.

‘t Dorp 29 Heesch - 0412-475959 |
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

U bent van harte welkom voor een gratis
gehooronderzoek, informatie over hooroplossingen en de allernieuwste ontwikkelingen op hoorgebied. Er is iedere dag
een gediplomeerd audicien aanwezig.
Informeer vrijblijvend bij Van Schijndel
Hoortechniek aan ‘t Dorp 29 in Heesch of
in onze winkels in Uden of Veghel.
Profiteer dit jaar nog van uw vergoeding
voor hoorhulpmiddelen. Wanneer u zich
dit jaar nog meldt in onze winkel kunt u
van de huidige, gunstige vergoedingsregeling gebruik maken. Bel voor een afspraak 0412-475959.

Botermarkt 3 Uden - 0413-330905
| www.vanschijndelhoortechniek.nl

HEESCH - Op 13 december geven Steven Rooks, Gert Jakobs en Theo Gevers
onder begeleiding van presentator Eddy
van der Ley een leerzaam en inspirerend
wielercollege.
Wielercollege
Steven Rooks behoort tot de succesvolste Nederlandse wielrenners aller tijden.
Gert Jakobs nam als meesterknecht in de
PDM-ploeg vijf keer deel aan de Tour de
France, nu is hij wieleranalist en motivatiecoach. Onder begeleiding van presentator Eddy van der Ley geven deze kleurrijke ex-topcoureurs samen met onze
eigen Heesche ex-profwielrenner Theo
Gevers een onthullend kijkje achter de
schermen van de wielerwereld. Ze vertellen in een inspirerend en soms hilarisch
programma over de successen en tegenslagen. Natuurlijk krijgt het publiek uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.
Na afloop is er een meet & greet.
Over Rooks en Jakobs
Steven Rooks behoort tot de succesvolste Nederlandse wielrenners aller tijden.
De ranke klimmer uit Noord-Holland had

in 1988 eigenlijk de Tour de France moeten winnen, maar eindigde als tweede.
Hij zegevierde dat jaar wel op de Alpe
d’Huez en pakte de bolletjestrui. Verder
won hij grote klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.
Gert Jakobs is wieleranalist en motivatiecoach. Hij nam als meesterknecht in de
PDM-ploeg vijf keer deel aan de Tour de
France en haalde vier keer Parijs. Jakobs
was als tempobeul van grote waarde
voor de Tilburgse sprinter Jean-Paul van
Poppel; hij loodste hem naar tien etappezeges in de Tour.
Ook voor klassementsrenner Erik Breukink was hij goud waard. Jakobs raakte
na zijn loopbaan letterlijk alles kwijt, maar
toonde mentale veerkracht, richtte zich
op en groeide uit tot uiterst kundig en
humorrijke analist, die onder meer aanschuift bij het RTL 7-programma ‘Tour du
Jour’.
U kunt het Wielercollege op donderdag
13 december 2018 volgen in Theater De
Pas. Kaarten zijn te koop via
www.de-pas.nl.

Woensdag 28 november 2018
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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 afspraak
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

AGeNdA
Tot 3 december
Aanmelden sportkampioenen
12 december
17.30-19.30 uur
inloopavond centrum
nistelrode
Het Tramstation, nistelrode

woensdag 28 november 2018

energieweverij 3 projecten gaan door

Wanneer halen wij uw afval op?

De energieWeverij is een collectief van inwoners dat zich inzet voor
duurzame projecten in onze gemeente Bernheze. op 10 november hielden we een brainstormsessie voor nieuwe ideeën voor een
duurzamer Bernheze. op 13 november hebben we drie ideeën gekozen waarmee we aan de slag gaan.

De afvalkalender 2019 is klaar. U vindt alle informatie over ophaal-/inzameldagen en scheiden van afval snel en overzichtelijk in
de afvalwijzer app. Via deze app kunt u ook een melding doen,
bijvoorbeeld als uw afval niet is opgehaald of als uw container of
chip kapot is.

Warmtescans voor inwoners
Als opvolging van de gratis
warmtescans in 2018, wil deze
projectgroep het aanbod voor
warmtescans in Bernheze verder
uitbreiden. Het motto: pas wanneer je weet waar je het verliest,
kun je warmteverlies effectief
bestrijden!

hoe komt u aan de app?
1. Zoek de Afvalwijzer app op
in de appstore van uw smartphone of tablet.
2. Download de Afvalwijzer app.
3. Vul de postcode en het huisnummer in van uw adres.
4. Zet eventueel notificaties aan.
u krijgt dan een bericht als u
uw afval buiten moet zetten.

Duurzame bouwmaterialen
De verduurzaming in nederland
begint nu langzaam maar zeker
serieuze vormen aan te nemen.
isoleren, ‘van het gas af’ en
warmtepompen zijn de kernbegrippen in de verduurzaming
van onze woningen. Maar isoleren met producten gemaakt van
aardolie, is dat nou duurzaam?
Op die vraag gaat deze groep
antwoorden bedenken.
alle inwoners van Bernheze
beter bereiken
Het onderwerp duurzaamheid

spreekt nog lang niet iedereen
aan. Maar dat we als een van
de meest vervuilende landen
snel stappen moeten nemen om
duurzamer te gaan leven, mag
inmiddels duidelijk zijn. Deze
werkgroep gaat op zoek naar
wat er leeft onder inwoners.

De bedoeling is om in september
2019 een officieel moment te organiseren als aftrap naar 75 jaar
bevrijding en dit op 5 mei 2020
samen met alle inwoners te vieren.
we willen u daar graag zoveel
mogelijk bij betrekken. Bent u
een inwoner, vereniging, ondernemer of organisatie in Bernheze

en bent u bezig met een lezing,
een verhaal, een tentoonstelling,
een herdenking of een ander
initiatief rondom de viering en
herdenking van 75 jaar bevrijding in 2019? Heeft u plannen
om hiermee aan de slag te gaan?

Wat kunt u verwachten?
Bij deze bijeenkomst krijgt u
meer informatie over de volgende onderwerpen:
- Herinrichting van het Laar

Sportkampioenen 2018

Laat het ons weten. De gemeente denkt graag met u mee en
brengt u graag in contact met
andere initiatiefnemers. Daarnaast willen wij graag alle initiatieven in kaart brengen, zodat
inwoners en bezoekers weten
wat er te doen is tijdens de viering en herdenking van 75 jaar
bevrijding van Bernheze.

Tijdens deze bijeenkomst maken we ook de sportman,
sportvrouw, sportploeg en
sportvrijwilliger van 2018 bekend. u kunt kandidaten tot
3 december 2018 aanmelden
met de formulieren op
www.bernheze.org.

wilt u een activiteit organiseren
of meer informatie neem dan
contact op via
l.van.herpen@bernheze.org of
telefonisch 14 0412. u kunt dan
desgewenst ook een keer aansluiten bij de werkgroep 75 jaar
bevrijding.

Samen met een aantal ondernemers en de dorpsraad werken wij hard aan een vernieuwd centrum voor
Nistelrode. De uitvoering is voor enkele projecten al gestart en een deel start begin volgend jaar. Graag
nodigen wij alle inwoners uit voor een inloopavond.
(door de gemeente);
- snelfietsroute nistelrode (door
de gemeente);
- Appartementencomplex Laar /
Achterstraat (door Mooiland);
- Verbouwing van het oude
gemeentehuis en herontwikkeling van het bestaande Rabobankgebouw naar appartementen (door Jan van erp).
Medewerkers van de gemeen-

Lukt het niet uw Afvalkalender
2019 te downloaden of printen?
Bel ons dan, telefoon 14 0412.

Meld uw kandidaten aan vóór 3 december

Maak kennis met het nieuwe centrum van Nistelrode

u bent op woensdag 12 december vanaf 17.30 tot 19.30 uur
van harte welkom in zaal Het
Tramstation in nistelrode. Daar
staat de koffie voor u klaar.

Heeft u geen geschikte telefoon
of wilt u de afvalwijzer liever op
papier? Dan kunt u de Afvalkalender voor 2019 vinden op
www.bernheze.org.

wilt u meedoen aan een van
deze projecten? Meld u dan aan
bij Christianne Derikx via
c.derikx@bernheze.org.

75 jaar bevrijding 2019-2020
in september 2019 is het 75 jaar
geleden dat Zuid-Nederland
werd bevrijd. inmiddels is een
werkgroep met vertegenwoordigers uit alle kernen bezig met
het samenstellen van een programma om dat te herdenken.

U ziet het in de Afvalwijzer app

te, woningcorporatie Mooiland
en van de betrokken projectbureaus geven graag antwoord op
uw vragen. er is geen centrale
presentatie, u kunt binnen lopen
wanneer u wilt.

Op zondag 27 januari 2019
huldigen wij de Bernhezer
sportkampioenen jeugd 2018
in uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek vanaf 14.30
uur.

GeMeeNteBeRiCHteN
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Bernheze stimuleert zonne-energieprojecten
Leges afgeschaft
Wie in Bernheze zonnepanelen
wil plaatsen tot 100 m2, hoeft
vanaf 1 januari 2019 geen gemeentelijke kosten (leges) meer
te betalen.
Wat houdt dat in?
Als u tot 100 m2 zonnepanelen wilt plaatsen, berekent de
gemeente voortaan geen leges
meer. u moet er nog wel een
vergunning voor aanvragen.
Plaatst u meer dan 100 m2, dan
moet u de leges over de totale

oppervlakte betalen
Zonnepanelen in de tuin
Hebt u geen geschikt dak voor
zonnepanelen,
bijvoorbeeld
door een ongunstige ligging,
een rieten dak, obstakels of veel
schaduw? Of heeft uw huis een
monumentale status? Dan kunt
u vaak geen zonnepanelen op
uw dak kwijt. Maar dat hoeft
niet te betekenen dat u helemaal
geen zonnepanelen meer kunt
aanschaffen. Als u bijvoorbeeld

een grote (achter)tuin heeft,
kunnen zonnepanelen in de tuin
een optie zijn.
Voor zonnepanelen en zonnecollectoren op daken is in de meeste
gevallen geen vergunning nodig
en u hoeft er dus ook geen leges
voor te betalen.
neem voor meer informatie contact op met de gemeente, telefoon 14 0412
bouwenenwonen@bernheze.org.

Bernheze plant bloembollen voor insecten

plastic
verpakkingen, blik
en drankkartons
in dezelfde zak

Bijen en andere insecten hebben
het moeilijk. Daarom plant de
gemeente bloembollen.
Deze bloeien vroeg in het voorjaar, als er verder nog weinig
planten in bloei staan.
De vroege insecten kunnen
daarmee in deze moeilijke periode toch aan voldoende voedsel
komen.
Vakmensen aan het bollen planten

Het eindresultaat in het voorjaar

OFFiCiËLe BeKeNdMAKiNGeN

wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. u hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer op
het adres in de gemeente Bernheze wonen waar zij volgens de
wet basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het
onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat
op. Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen. Dit
kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze

krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.
- K.M. Piotrowska,
geboren 17-01-1994
- R.L. nicolicea,
geboren 21-12-1986
- n.D. Costea,
geboren 18-03-1989
Heeft u informatie over hun
verblijfplaats of heeft u vragen,
neem dan contact op met het
de afdeling Burgerzaken van de
gemeente Bernheze, telefoon
14 0412, e-mail
gemeente@bernheze.org.

algemene plaatselijke
Verordening (apV)
Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel

2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Mixed Hockey Club HDL voor
het organiseren van een kerstmarkt op 15 december 2018
van 16.00 tot 19.00 uur op de
locatie steen- en stokstraat 1,
5473 Rn Heeswijk-Dinther. De
toestemming is verzonden op
22 november 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Vorstenbosch
- Oude Veghelsedijk 5
Herbouw 2e deel bestaande
loods en opslag vervangen
Datum ontvangst: 19-11-2018
heesch
- Cereslaan 22
Aanpassen gevel
Datum ontvangst: 19-11-2018
Loosbroek
- Pastoor de Grootstraat 5
Plaatsen overdekt terras
Datum ontvangst: 20-11-2018
heeswijk-Dinther
- Hommelsedijk 6c
Oprichten woning

Datum ontvangst: 21-11-2018
- Torenstraat 23
uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 22-11-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
heesch
- Vinkelsestraat 11
Vervangen houtloods door stalen loods
Verzenddatum: 19-11-2018
- Loosbroeksestraat 5
Realisatie energiezuinige landelijke woning
Verzenddatum: 21-11-2018
- Meursstraat 2
Plaatsen carport
Verzenddatum: 20-11-2018
heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 43
uitbreiden bedrijfspand
Verzenddatum: 22-11-2018
- Zandkant 4b
Oprichten woning met berging
Verzenddatum: 22-11-2018
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 procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
heesch
- Mozartlaan 2
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 22-11-2018
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant afgegeven
beschikking
heeswijk-Dinther
- Meerstraat 42
energiebesparingsvoorschriften toevoegen en wijzigen
voorschrift 7 van de vigerende
vergunning van 9 november
2006 kenmerk 1238357
Verzenddatum: 20-11-2018
Met vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Brabant-noord.
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pROCeduReS
Openingstijden zie colofon
inzage
Procedure 1a
u kunt de stukken gedurende
zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende
zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
inspraak
Procedure 2
iedereen kan binnen zes weken
na publicatiedatum met een
schriftelijke inspraakreactie aan
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de stukken. neem voor
het indienen van een monde-

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

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

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen
schorsende werking. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van state, Postbus 20019, 2500
eA ’s-Gravenhage. Het beroep
heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend

bezwaar- of beroepschrift, de
voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
state, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. er zijn griffierechten verschuldigd.
reageren
in een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam
en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het
onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking
indient en uw handtekening.

WWW.BeRNHeZe.ORG

Sinterklaas slaapt in de bedstee
HeeswiJK-DinTHeR - als je van een Sinterklaasfeestje houdt waar
de bezoekende groepjes bewust klein worden gehouden en waar
aandacht is voor eLK kind, dan ben je bij de Meierijsche Museumboerderij aan de Meerstraat 28 van harte welkom.
Op zondag 2 december mag je
Amerigo die daar op stal staat
knuffelen, je mag sinterklaas
die in de bedstee ligt te slapen,
wakker komen maken en helpen met zijn ochtendactiviteiten;
zijn mantel omdoen, zijn ring
en handschoenen aanreiken, de

staf vasthouden en zijn mijter
opzetten! en je doet natuurlijk
mee als de sint en de Pieten aan
de ochtendgymnastiek beginnen. Ondertussen verwarmt een
knapperend houtvuur de oude
boerderij en overal in den herd
(huiskamer) zie je de cadeautjes

puzzel mee & win!

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

liggen. natuurlijk maken sinterklaas en de Pieten een gezellig
praatje met jou!
Als alles klaar is ga je, net als
de Pieten, naar het P.O.C. (Pieten Opleiding Centrum). Daar
wachten allerlei behendigheidsspelletjes. Je krijgt een glaasje
ranja, een snoepzak en een echt
Pietendiploma! Grote mensen
krijgen een kopje koffie of thee
met speculaas. De museumbak-

kers hebben ondertussen in de
oude, met hout gestookte oven,
speciaal pepernotenbrood gebakken. Die broden zijn te koop,
net als de altijd lekkere ‘boerderijpannenkoeken’.
Vanwege onze manier van werken (werken met kleinere groepen) is reserveren vooraf verplicht. Dat kan alleen digitaal, via
de speciale ‘sinterklaaspagina’
op www.museumboerderij.nl.

Daar staat ook alle verdere informatie.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 3 december 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en wie
weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

1. Wie heeft als hobby fossielen en mineralen?

2. Wie komt er op bezoek bij de presentatie van Dance Team Nistelrode?

3. Hoelang bestaat Kringloopbedrijf Bernheze?

4. Met wie kun je feesten op kosten van de belastingsdienst?

5. Waar begint in januari een EHBO-cursus?

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

6. Wie begint de zaalcompetitie met een nederlaag?

Winnaar vorige week:
Theo van Gorp
het antwoord was:
WiNTer
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Yvonne van Kessel
uit Nistelrode

te koop

Winnaar:
Riette van Berkel
woordzoekermaken.nl
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen

Diverse soorten
haard- en kachelhout
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

Sinterklaas

_____________________

ij alle verborgen woorden

Woordzoeker:

Kerstbomen vers
van het land
Vanaf € 5,-.
Vooraf uitzoeken = gratis
Datum _____________________
verpakking bij ophalen.
Vinkelse Bunderstraat 6,
Heesch/Vinkel (Zijstraat
vinden in deze woordzoeker?
Vinkelsestraat, doodlopend).
Verkoop zaterdag en zondag
06-27651655.
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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Mooie Kerstbomen
Blauwsparren 1,80-2,20 m,
zolang de voorraad strekt.
Daarnaast Blauwspar en Fraserie
in de pot tot 1 m. hoog.
Fraserie vrijwel geen
naalduitval!
Verkoop vanaf 1 december.
Dorpsstraat 13, Loosbroek,
06-29129328.
step Space Scooter
Kleur zwart. Bijna nieuw
€ 60,-. 06-41220005.

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.

Zoek: ANKER, BOEK, BOOT, CADEAUTJES, DAK, INPAKKAMER,
PAKJESBOOT, SCHOEN, VERRASSING, WUIVEN

ANKER

BOEK

BOOT

CADEAUTJES

DAK

INPAKKAMER

Interieurverzorgers
m/v voor project in
Nistelrode
Vijf ochtenden van 7.00-9.00
uur. Inlichtingen 0492-32 20 11.
Meer uren mogelijk.
P. van Lankveld Schoonmaak.

te huur
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
Sint en Piet op locatie,
leuk!
Info: 06-51286021.
De opbrengst van deze actie
wordt gedoneerd aan het
internationaal toernooi
voetbalteam HVCH JO13-1.

gevonden
trouwring
Nabij kantoor Rabobank,
Parkstraat Nistelrode is een
tijdje geleden een trouwring

SCHOEN
VERRASSING 28-11-’64: eerste foto’s van mars
Viergeneraties
Tekst?

e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Overgrootmoeder: Tonny Smits-Manders 18-05-1935 (83 jaar) uit
Berghem
Oma: Hanny van Uden- Smits 13-02-1961 (57 jaar) uit Heesch
Mama: Kim Gevers-van Uden 22-04-1987 (31 jaar) uit Heesch
Jongste aanwinst: Emma Gevers 22-10-2018

gevonden. In de ring staat
4-5-1998 met een naam. Meer
informatie: 06-39400980.

personeel

Wil je een zoekertje plaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

AKJESBOOT

WUIVEN

Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Hamschijven
€ 4,20 per kilo.
Kogelbiefstuk € 3,70
per 200 gram.
Slagerij Bert van Dinther,
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl

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

n
le
e
e

MooiBernhezertjes

Opslagunits in
Nistelrode
Afmetingen vanaf 15m2 t/m
48m2. Verwarmd, geïsoleerd en
beveiligd. 7 Dagen per week
toegang.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu

te huur/
te koop
Mooie chalet op
camping de Wildhorst
Vanaf 14 januari te huur/
te koop. Volledig gemeubileerd.
Geert van Doremalen
06-53338720.

te koop
gevraagd
Betaalbare LP’s.
Alles behalve Schlager,
Nederlandstalig en klassiek.
Voorkeur gaat uit naar Rock, en
Metal. Bedankt en houdoe!
06-24957980.

Geboren

Zara

Dochter van
Bianca van der Heijden
en Wessel Bosch
Kleindochter van
Mathieu en Gretha Bosch

Zie oplossing pagina 34
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Digitaal bekeken
WordPress 5.0 verandert de editor en
daarmee de werkwijze van WordPress

WordPress is een geweldig systeem om websites mee te maken. Het programma biedt ook de mogelijkheid om als leek
- op een simpele manier - de website aan te passen. Simpel
omdat WordPress werkt met een teksteditor. Je hebt vast
eens gehoord dat een website met codes gemaakt wordt. En
zo ook de opmaak van de teksten die in je pagina’s gezet worden. Deze editor zorgt ervoor dat deze computertaal je tijdens
het bewerken al laat zien wat ook de bezoekers van je website gaan zien.
Een voorbeeld
“Ik wil het woord leerzaam
dikgedrukt laten zien.”
In code zou dat als volgt zijn:
“Ik wil het woord <b>leerzaam</b> dikgedrukt laten
zien.”
Zo zie je dat die code <b> voor
dikgedrukt staat en je hem met
de </b> weer beëindigt. En
omdat niet iedereen die code’s
kent heeft iemand de teksteditor bedacht. Met allemaal

WordPressgebruikers
informeer jezelf
mogelijkheden als dikgedrukt,
onderstreept, ook linken naar
andere websites et cetera.
Hoe fijn! Nu kunnen we de
codes achterwege laten en
maakt de editor de codes op
de achtergrond. En werken
wij in een WYSIWYG (uitspreken: wieziwig). Een ‘What you
see is what you get’ omgeving. Vrij vertaald: Wat je ziet
is wat je krijgt.
Deze editor is jarenlang op een
bepaalde manier uitgevoerd,
maar… de techniek staat niet
stil! Ook bij WordPress hebben ze gedacht dit uit te breiden. En dat is nu voldoende
getest om te kunnen zeggen:
Bij de volgende update van
WordPress naar WordPress 5.0
wordt de editor aangepast en
daar moeten de WordPress--

Met dank aan de Kerncommissie
Mathieu Bosch, raadslid D66
De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder
de bevolking. De Kerncommissie, de dorpsraad van Loosbroek, liet afgelopen
donderdagavond in CC De Wis weer zien waar een klein dorp groot in kan
zijn. Een aantal personen uit het dorp heeft, in wisselende samenstelling,
sinds jaar en dag de handen ineengeslagen en afgesproken zich in te gaan
zetten voor een vitaal dorp. D66 juicht dit soort initiatieven van harte toe,
want op deze manier creëren we een goede spreekbuis tussen de gemeente
en inwoners.
Burgemeester Marieke Moorman
nam de honneurs waar van een
tweetal vakantievierende wethouders en ook een aantal afgevaardigden van lokale partijen
toonden hun betrokkenheid met
het kleinste kerkdorp van de gemeente.
De knelpunten, vragen en wensen werden genoteerd.

Een dorpsraad is in onze ogen
onmisbaar, want via deze weg
kunnen de problemen die zij signaleert en haar ideeën en wensen
kenbaar gemaakt worden aan de
gemeente. Een dorpsraad helpt
ons aan de ene kant om meer inzicht te krijgen in de lokale wensen en behoeften, zodat wij daar
zoveel als mogelijk op in kunnen

spelen. Aan de andere kant heeft
de dorpsraad ook de taak om
inwoners te betrekken bij de gemeentelijke plannen, draagvlak
te creëren voor gemeentelijke
plannen en bewoners te laten
zien dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving. Ook hier geldt: samen
sterker.

Goed speurwerk levert inwoners
voordeel op
Peter Sleegers, SP maatschappelijke zaken

gebruikers wel even rekening
mee houden!
Als je veel met WordPress
werkt, heb je ongetwijfeld al
gehoord over de nieuwe editor binnen WordPress: Gutenberg. De WordPress-community werkt al een flinke tijd aan
Gutenberg. Het is de bedoeling dat Gutenberg de nieuwe
visuele editor wordt binnen
het CMS WordPress. Deze
plugin is vernoemd naar Johannes Gutenberg, die wordt
gezien als de uitvinder van de
boekdrukkunst in Europa. De
nieuwe update zou in november 2019 komen, maar is uitgesteld.
Om je straks niet voor een
enorme verrassing te laten
staan, raden wij aan jezelf voor
te bereiden. Op WPLounge.nl
is een uitgebreide Gutenberg-handleiding geschreven.
We verwijzen je naar onze
website
www.bernhezemedia.nl.
Hou de update naar WordPress 5.0 goed in de gaten.
Onze klanten worden op de
hoogte gehouden en zullen we
ondersteunen bij deze update.
Mocht je meer informatie willen, laat het ons weten.
Rian - Bernheze Media
rian@bernhezemedia.nl

Sinds 2015 bestond er een overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG.
Hierbij ontvingen alle gemeenten een bedrag van € 0,64 per inwoner.
Dit als afkoopsom in het kader van het Wmo Regresrecht. Situatie: Als
voor 2015 een slachtoffer van letselschade zich bij de gemeente meldde
voor een Wmo-voorziening, kon de gemeente deze kosten verhalen op de
verzekeraar van de veroorzaker van letselschade. Na het sluiten van een
convenant in 2015 had de gemeente geen verhaalsrecht meer. En konden
slachtoffers geen beroep meer doen op de verzekeraar van de veroorzaker.
Voorkomen van grote claims op
de gemeentekas
De SP Bernheze is blij te kunnen
melden dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten heeft deze overeenkomst
voor 2019 niet meer te verlengen. De positie voor letselschadeslachtoffers is flink verbeterd.
En een onbeheersbaar financieel
risico voor Bernheze is een halt
toe geroepen.
Deze overeenkomst tussen verzekeraars en de VNG had bedenke-

lijke gevolgen voor letselschadeslachtoffers.
Zij kregen minder zorg dan wanneer zij een letselschadeprocedure startten bij de verzekeraar
van de veroorzaker. Slachtoffers
werden op die manier flink benadeeld. De gemeente werd
geconfronteerd met extra kosten en onnodige uitgaven uit de
Wmo-voorziening.
Ook de SP Bernheze vond dit een
slechte zaak. De SP stelde in 2017
vragen aan Kamerlid Michiel van

Nispen. Michiel diende hierop
een motie in bij de Tweede Kamer. De regering nam deze motie over en liet onderzoek doen.
Op 26 juni 2018 kwam het antwoord. De conclusie was dat genoemde overeenkomst in strijd is
met diverse wetsartikelen!
En dat slachtoffers zwaar werden
benadeeld. Een mooi resultaat
behaald dankzij de SP; in samenwerking met anderen. Nadere
toelichting? Neem contact op
met de SP.

Repair Café Heesch
HEESCH - Komende woensdag
5 december kunt u met uw te
repareren spullen terecht bij de
vrijwilligers van het Repair Café.
Het Repair Café vindt plaats bij
Checkpoint, De La Sallestraat 3
van 13.00 tot 16.00 uur.
Naaisters, electriciens, een in-

strumentmaker, een meubelmaker en een sieradenmaakster
staan dan voor u klaar.
Het Repair Café wordt iedere
eerste woensdag van de maand
gehouden.
Voor meer informatie:
06-44458161.

informatie voor de kernen
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Avondje participeren in Loosbroek Bloembollen planten;
Bart Pittens, burgerlid en afdelingsvoorzitter CDA Bernheze
vergeet het niet
Het afgelopen halfjaar heeft een aantal Bernhezer politici zo vaak
de woorden ‘participatie’ en ‘participeren’ de raadszaal in geslingerd dat ik dacht dat ik iets gemist had. Ik dacht dat de belangrijke
introductie van een compleet nieuw gebruik helemaal aan mij voorbij was gegaan. Maar gelukkig is niets minder waar. We doen het
allang.
Vorige week donderdag mocht
ik namens de CDA-fractie aansluiten bij de jaarvergadering van
de Kerncommissie Loosbroek.
En daar heb ik ervaren hoe er,
al sinds 1975, ‘geparticipeerd’
wordt in Loosbroek. Een bijzonder enthousiast bestuur had
voor deze gelegenheid een aantal prikkelende thema’s op het
programma gezet en de vergadering discussieerde er vrolijk op
los. Participatie in optima forma!
In een aantal ‘rond-de-tafel-ge-

sprekken’ hebben de inwoners
van Loosbroek van gedachten
gewisseld over de leefbaarheid
in hun dorp en welke rol onder
andere bereikbaarheid, betrokkenheid en aantrekkingskracht
daarbij spelen. En het resultaat
van een uurtje participeren leverde maar liefst 24 ideeën op
die kunnen bijdragen aan een
nog beter Loosbroek. En slim
natuurlijk om het college en de
politiek uit te nodigen. Dan zijn
die alvast op de hoogte van het
wensenlijstje.

bernheze – Het buitenseizoen zit erop en de tuin is klaar om in
winterslaap te gaan. Vergeet niet om als afsluitende tuinactiviteit
bloembollen te planten. Want nu planten betekent in het vroege
voorjaar een groot, bont kleurenfeest in de tuin!

En voor wie ook iets heeft te
participeren, CDA Bernheze laat
zich graag uitnodigen!
cda.nl/bernheze

Samen doen
Ik weet nog hoe onze burgermoeder in The Day Before in Heeswijk-Dinther
afgelopen jaar ons op een romantische en komische manier de verkiezingsprogramma’s van alle partijen voorlas. Ik werd meteen teruggezet naar het
radioprogramma Candellight.
Niet de warme stem van Jan van Veen kroop in mijn oor, maar de zwoele
stem van Marieke Moorman fluisterde over ‘samen’. Want in alle verkiezingsprogramma’s die zij uitgeplozen had en ter vergelijking naast elkaar gelegd had, kwam een grote gemene deler naar voren: Iedereen wilde vooral
alles samen doen. Samen met de burgers, Samen met de partijen onderling,
Samen met verenigingen, Samen met ondernemers, Samen met maatschappelijke organisaties, Samen culturele activiteiten ondersteunen, Samen zorgen voor (kwetsbare) inwoners en Samenwerken in regionaal verband met
betrekking tot wonen, landbouw en recreatie. Kortom; we wilden van alles
samen gaan doen.
Nu zo met de feestdagen in het vooruitzicht dacht ik hier ineens aan. Het
verkiezingsprogramma van Lokaal had de titel: ‘Samenredzaamheid’ en sprak hiermee de wens uit niet meer
in individuen te denken, maar in groepen. Je verbinden
met elkaar, omdat je daar sterker van wordt - als mens
en als samenleving. Door inzichten te delen word je
zoveel rijker en wijzer. Lokaal wil met uw inbreng haar
kennis vergroten, want samen weet je altijd meer. Wij
willen ons met u verbinden: wij en u samen! Wilt u ook
met ons samen? Mail ons dan: info@lokaal.nu

Voor de winter
Het najaar is het perfecte moment om voorjaarsbloeiende
bloembollen zoals narcissen,
tulpen, blauwe druifjes, hyacinten en krokussen te planten. Ze
hebben namelijk de kou van de
winter nodig om in het vroege
voorjaar te kunnen stralen. Door
ze voor de winter te planten krijgen ze voldoende tijd om sterke
wortels aan te maken. Hoe beter
het wortelgestel, hoe mooier ze
zullen bloeien. De bloembollen
kunnen de grond in als de temperatuur buiten lager dan 10
graden is. Doe het wel voordat
het gaat vriezen!
Als een pro
Je bent nog op tijd? Aarzel niet
en pak je kans! Het leuke aan
deze klus is dat het enorm veel
voldoening geeft. Niet een, maar
twee keer. Het plantmoment is
een feestje doordat je heerlijk
‘zen’ wordt van in de tuin werken. En in het voorjaar word je
wekenlang beloond met de door
jou zelf uitgekozen en geplante
bloembollen. Het is dan tevreden genieten van je kleurenparadijsje! Maar hoe gaat dat precies,

bloembollen planten? Met deze
tips doe je het als een pro!
Verwijder het onkruid en kleine steentjes en mix daarna wat
tuinaarde door de grond om het
beter te draineren.
Graaf een gat voor een groep
bloembollen of meerdere individuele gaten voor het planten
van enkele bloembollen.
De grootte van de bloembol bepaalt hoe diep je moet planten.
Grote (5 centimeter en groter)
plant je vijftien centimeter diep
en kleine (tweeëneenhalf tot vijf
centimeter) zeven tot tien centimeter diep.
Zet de bloembollen zachtjes in
de grond met de punt naar boven. Duw hierbij niet te hard,
want dan beschadigen ze. Grote
hebben een afstand van zeven
tot twintig centimeter nodig en
kleine drie tot zeven centimeter.
Bedek de bloembollen met de
uitgegraven aarde.
Als de grond droog is, geef ze
dan wat water.
Bron: iBulb

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal

Mathieu Bosch: ‘Ook hier geldt: Samen sterker’

Bedankt!
Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
Ik ga verhuizen naar ‘de grote stad’ en daarmee verlies ik het recht om burgerraadslid te zijn in Bernheze. Toen ik drie jaar geleden begon aan mijn
politieke avontuur in Bernheze was ik (nog) jong(er) en vooral idealistisch.
De Bernhezer politiek was vastgeroest en er moest meer schwung in komen!
Ik kwam terecht bij een club ontzettend fijne mensen die mij ondersteunden
en de ruimte gaven om mezelf te ontwikkelen.
Drie jaar geleden was het wel
even wennen. Niet de grote thema’s van de politiek op de televisie kwamen voorbij, nee rapporten van honderd plus pagina’s
over civiele kunstwerken, dat
is wat je krijgt voorgeschoteld.
Maar natuurlijk niet uitsluitend.
Want juist in de lokale politiek
kun je goed accenten leggen op
dingen die voor jou belangrijk
zijn. Plannen maken én uitvoeren

samen met inwoners. Ruimte en
respect voor de natuur. Een oog
hebben voor de ander. Die drie
uitgangspunten zijn mijn politieke kompas geweest.
Ik heb de afgelopen jaren daar
de accenten weten te leggen.
Ik weet niet of ik durf te zeggen
dat ik (delen van) mijn politieke
ambities heb verzilverd, maar ik
heb met ontzettend veel plezier

gewerkt aan een groener en socialer Bernheze, samen met een
ontzettend fijne club. Met heel
wat ervaring in mijn broekzak
neem ik afscheid van een enorm
betrokken groep dorpsbewoners.
Van ambtenaren en politici die
ontzettend hard werken om
Bernheze nog mooier maken. Bedankt voor de ontzettend fijne,
leerzame en uitdagende jaren.

Preven
tieve
behan
deling
en
tegen g
riep en
verkou
dhede
n

Voordeelactie:

Nu DRIE BEHANDELINGEN om een
goede weerstand op te bouwen.
Voor volwassenen van € 180,- voor € 160,-.
Voor kinderen en ouderen
van € 120,- voor € 100,-.
Vergoeding van de zorgverzekering.
U kunt me bereiken op 06-43091463.
Voor meer informatie: www.voetreflexplus-oss.nl
Luchtenburg 4 - 5346 VD Oss - carola@voetreflexplus-oss.nl
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Kringloopbedrijf Bernheze bestaat 5 jaar!
HEESCH - Zaterdag 1 december is het Open Dag
bij Kringloopbedrijf Bernheze aan de Voorste Groes.
Bezoekers krijgen een kijkje in het reilen en zeilen
van het kringloopbedrijf. Daarnaast zijn er allerlei
feestelijke activiteiten ter gelegenheid van het eerste
lustrum.
Precies vijf jaar geleden, op 30
november 2013, was de officiële
opening. Kringloopbedrijf Bernheze is, samen met Kringloopbedrijf Oss, onderdeel van Stichting
Kringloopbedrijven Maasland.
Na een aarzelend begin wisten
de mensen in Bernheze de weg
naar het kringloopbedrijf al snel
te vinden. De kwakkelende economie speelde hierin aanvankelijk een rol, maar inmiddels wordt
het kringloopbedrijf bezocht
door een breed publiek.
Het is een landelijke trend. In
heel Nederland zijn kringloopbedrijven allang niet meer voor
de man of vrouw met de kleine beurs. Dankbaar wordt door
een heel divers publiek gebruikgemaakt van het uitgebreide
aanbod van speelgoed, boeken,
kleding, huisraad en meubelen.
Menig student richt zo goedkoop zijn kamer in en grootouders kopen voor een habbekrats
het leukste speelgoed voor hun
kleinkinderen.
Naast het leveren van een bijdra-

ge aan het hergebruik van goederen is een kernactiviteit van het
kringloopbedrijf het creëren van
werkgelegenheid voor mensen
met meer afstand tot de arbeidsmarkt en het aanbieden van leerwerktrajecten en stageplaatsen.

met feestelijke
activiteiten
Momenteel zijn er 172 mensen
werkzaam bij Kringloopbedrijven Maasland, waarvan 36 in de
vestiging in Heesch. Mensen die
bijvoorbeeld via de Participatiewet bij het team zijn gaan horen.
Maar ook gedetacheerden die via
IBN, vanuit GGZ, via een re-integratietraject of als vrijwilliger bij
het kringloopbedrijf terechtkomen.
Kringloopbedrijven Maasland is
een ideële stichting zonder winstoogmerk. Dat het bedrijf een

Gratis opruimspreekuur
bibliotheek Heesch
Vrijdag 30 november 2018 van 14.30 tot 15.30 uur

maatschappelijke functie vervult
blijkt ook uit de overige cijfers.
In 2017 werd in Oss, Bernheze en Landerd ruim 1.935 ton
goederen ingezameld. Hiervan
werd uiteindelijk ruim 922 ton
verkocht in de beide winkels.
Het restant wordt gescheiden
aangeboden aan de milieustraten in Oss en Dinther. Ook voor
het milieu is dat een goede zaak
want het leidde tot een reductie
van CO2-uitstoot van maar liefst

1010 ton! Dit staat gelijk aan de
jaarlijkse CO2 opnamecapaciteit
van 138.356 bomen, ofwel een
bos ter grootte van 553 voetbalvelden!
Zaterdag 1 december is kringloopbedrijf Bernheze vanaf 9.30
uur open. Naast rondleidingen,
die je een kijkje geven achter de
schermen, is er het Rad van Fortuin (bij besteding vanaf € 10,-)
en een aardigheidje voor alle kin-

deren. Uiteraard is er voor iedere bezoeker koffie, thee of ranja
met wat lekkers.

U bent zaterdag 1 december
van harte welkom. Kijk voor
meer informatie op
www.kringloopbernheze.nl.

Expositie uit Burkina Faso
HEESCH/OSS - Stichting Sahelp bestaat dit jaar 40 jaar. Naar aanleiding daarvan is er van 4 december
tot 7 januari een expositie in de bibliotheek in Oss. Daar zal een aantal schilderijen te zien zijn van
de Burkinese schilder Christophe Sawadogo. Hij heeft in de loop der jaren al een indrukwekkende lijst
opgebouwd van plaatsen in Afrika en Europa waar hij zijn werken heeft geëxposeerd. Christophe vindt
het belangrijk dat de jeugd kennismaakt met kunst en de betekenis daarvan. Bovendien kan kunst ook
veel plezier geven. En hij wil graag dat de jeugd door middel van kunst zich vrijer en opener kan ontwikkelen.
Ouderen onder ons herinneren
zich wellicht nog de vrachtwagens met goederen die in Oss
werden uitgezwaaid voor een
lange tocht door de woestijn
naar, toen nog, Boven Volta.

Monique Hendriks en Annemieke Belgraver

Opruimen van spullen
Dit blijkt een onderwerp waar
iedereen vaak over spreekt. Een
probleem of juist een uitdaging?
Ga je opbergen of wegdoen?
Hoe berg ik dan het beste op?
Volgens Monique Hendriks en
Annemieke Belgraver, allebei
Professional Organizer uit Oss,
kun je het organiseren van je
spullen leren.
Stel je jezelf ook deze vragen?
-	Wil je een opgeruimd huis of
kantoor maar vind je het lastig
om te beslissen wat weg kan?
-	Weet je niet waar je moet be-

ginnen?
- Ben je aan het opruimen maar
loop je steeds vast?
Elke laatste vrijdag van de maand
in bibliotheek Heesch van 14.30
tot 15.30 uur kun je binnenlopen voor gratis advies.
Ben jij er ook bij op vrijdag 28
december?

Christophe Sawadogo
wil dat de jeugd
kennismaakt met
kunst en de betekenis
daarvan
Ook van die eerste periode zijn
foto’s te bekijken in de bibliotheek. De naam van het land
werd na een militaire staatsgreep
veranderd in Burkina Faso. Ook
de aanpak van Sahelp veranderde. We brengen nu geen goederen meer, maar ondersteunen
door middel van fondsenwerving
verschillende projecten, nadat
er vanuit Burkina Faso een verzoek, een plan en een begroting
is ingediend. Hoewel de aanpak
professioneler is geworden zijn
de contacten direct gebleven.
We kennen de mensen persoonlijk en proberen in elk geval één

keer per twee jaar de projecten
te bezoeken én de contacten te
verstevigen.
Paul Gevers uit Heesch is al jaren
betrokken als projectbeoordelaar

bij de Stichting Sahelp. Hij is een
van de initiatiefnemers van deze
expositie. Hij nodigt iedereen
van harte uit om een kijkje te komen nemen tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Oss.

25

Woensdag 28 november 2018

Klantgerichte investering bij
Hoogstede Optiek & Horen
NISTELRODE - Iedereen is welkom bij Hoogstede Optiek & Horen. Dat is algemeen
bekend, maar dit heeft de oog- en oorspecialist onderstreept met een elektronische
deur. Eén druk op de knop zorgt ervoor dat u in één moeite binnen bent, ook mensen
die wat minder mobiel of zelfs rolstoelafhankelijk zijn. Deze klantvriendelijke geste is
met de huidige kou buiten een bijzonder goede timing.

Mario Super Size XL
NISTELRODE - Mario Super Size XL is sinds september 2013 gevestigd aan De Oude
Ros 12 in Nistelrode, op industrieterrein Kleinwijk. Met ons team van vier mensen
produceren wij dagelijks, voor vele bedrijven in de regio en ook landelijk, posters,
borden, spandoeken, rollup banners, snijteksten, textiel bedrukking en nog veel
meer. De orders komen per telefoon, e-mail, webshop of balieverkoop bij ons binnen
en worden daar met drie van onze eigen productieprinters verwerkt. We werken met
millieuvriendelijke inkten en FSC gecertificeerde papiersoorten.

Bij Hoogstede Optiek & Horen bent u op
het juiste adres voor een gedegen advies
en specialistische kennis op het gebied
van zien en horen. Het team van Hoogstede Optiek & Horen staat voor deskundigheid, betrouwbaarheid en een goede
service.

Vanaf 1 november is onze geheel vernieuwde en zeer uitgebreide webshop
online, www.mariosupersize.nl.

Hoogstede
Optiek & Horen;
alles onder één dak!

Ook zaken waar u misschien niet dagelijks aan denkt kunt u daar bestellen én
alles is door ons te bedrukken zoals:
papieren- en katoenen tassen,
placemats, bierviltjes, magneetborden,
pennen, ballonnen, tafelkleden,
abriposters, kerstartikelen, reistassen,
dekbedovertrekken, flesverpakking,
muismatten, memoblokken,
beurswanden, paraplu’s, kerstballen,
rugzakken, aanstekers, drinkflessen,
kalenders, neon posters, PVC tape,
vellen inpakpapier, glazen kaarsen,
mokken, sokken, handdoeken, keycords,
schorten, USB sticks, vloerstickers,
bierglazen, cocktailprikkers, kussens,
polsbandjes, vlaggenlijnen, buttons,
champagneglazen, pepermuntblikjes,
powerbanks, stickers op rol,
sleutelhangers, agenda’s, golfballen,
hangmatten, ijskrabbers, kartonnen
bekers, kerstmutsen, luchtkussen
enveloppen, ordners, paperclips,
slippers, sticky notes, sugar- en
creamersticks, verpakkingen

Monturenwand
Om de keuze in het brede assortiment
voor de klant overzichtelijker te maken
en de klant zo nog beter te kunnen bedienen, heeft de mooie winkel aan Tramstraat 23 onlangs een kleine metamorfose ondergaan. De komst van een nieuwe
brillenwand zorgt ervoor dat de daarop
geplaatste monturen beter tot hun recht
komen.
Elektrische deurknop
Michel Hoogstede investeerde in een wel
zeer klantvriendelijke manier van binnenkomen. Michel: “De deur is voortaan
eenvoudig te openen door middel van
een druk op de knop, zodat het ook voor
mensen die wat slechter ter been of rolstoelafhankelijk zijn, eenvoudiger is om
de winkel te bezoeken. De reacties zijn
dan ook heel positief.”

Met meer dan 10.000 artikelen en
100.000 combinaties kunnen we u van
allerlei reclamemateriaal voorzien.

Michel Hoogstede

Hoogstede Optiek & Horen
Tramstraat 23, 5388 GE Nistelrode
0412-614052
www.hoogstede-optiek.nl

en nog veel meer!

V.l.n.r.: Mario, Tomoko, Austin en Jeanine

We zijn geopend van maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. U
kunt ons bereiken op 0412-486931 en
per mail op mario@mariosupersize.nl.
Tot snel!

De Oude Ros 12A Nistelrode
06-44954731 - mario@mariosupersize.nl
www.mariosupersize.nl
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aan het werk
Banenavond
Hoppenbrouwers Techniek
HEESCH - Ben jij op zoek naar een leuke baan, BBL-traject, duale leerplek of stageplaats voor een van
onze vestigingen? Bezoek onze banenavond op maandag 10 december, aanvang om 19.00 uur.
Het bedrijf Hoppenbrouwers
Techniek, met vestigingen in
Udenhout, Dongen, Deurne, Nijmegen, Utrecht, Roosendaal, Best
en Heesch, is een modern installatiebedrijf. Met ruim 900 medewerkers zijn wij gespecialiseerd in
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, beveiliging, industriële automatisering, sprinkler, duurzame
energie, dakwerken en inspecties.
“Tevreden medewerkers zorgen
voor tevreden klanten.”
Medewerkers op één
Hoppenbrouwers heeft vrijwel altijd plaats voor stagiaires,
BBL-leerlingen en duale HBOstudenten. Je krijgt bij ons de
kans om te leren en mee te werken aan mooie en uitdagende
projecten. Wij zijn een erkend
leerbedrijf en in staat je een goede begeleiding te geven. We besteden daarnaast veel aandacht
aan de persoonlijke ontwikkeling
van onze medewerkers.
Wij hebben vacatures voor:
- Tekenaar/Engineer

-	Werkvoorbereider
- Calculator
-	Uitvoerder
- Monteur en Eerste monteur
-	Inspecteur
- Projectcoördinator
- Voorman dakdekker
- Hardware engineer
-	Software engineer
- BBL- en Duale HBO-trajecten
Interesse?
Heb je interesse in een van de
vacatures? Of staat de functie
die je zoekt er niet bij, maar wil
je wel graag bij ons bedrijf werken?
Dan zien we je graag in Udenhout, Deurne, Dongen, Nijmegen, Roosendaal, Best, Heesch
of Utrecht.
Tijdens de banenavond presenteren we ons bedrijf op een infor-

mele manier. Uiteraard is er ook
de mogelijkheid om persoonlijk
met een aantal medewerkers te
spreken over onze vacatures en
mogelijkheden.
Aanmelden via
www.hoppenbrouwerstechniek.nl.

Vorstenbossche Boys zoekt
trainer/coach voor selectie heren
VORSTENBOSCH - Voor het seizoen 2019-2020 is Vorstenbossche Boys op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor het eerste en tweede elftal. Het eerste elftal speelt dit seizoen in de vierde klasse KNVB.
De selectie bestaat momenteel
uit 35 spelers en de trainingen
vinden plaats op de dinsdag- en
donderdagavond. De selectie
is nog jong van leeftijd. Tevens
beschikt de vereniging over een
zeer talentvolle lichting jeugdspelers die in het komende seizoen
zullen instromen in de selectie.
Hiervoor is men op zoek naar
een trainer/coach met goede
communicatieve vaardigheden
en sterke voetbaltechnische/
tactische kwaliteiten. Hierbij
dient men de sociale aspecten die
behoren bij een kleine dorpsvereniging ook te blijven bewaken.
Belangstelling en kennis voor het
tweede elftal en de hogere juniorenteams vormen ook een pré

Vacature: bevoorrader
legplaatsen van
DeMooiBernhezeKrant
BERNHEZE - Elke woensdagmiddag wordt de auto volgeladen
met stapels kranten en zo klaargemaakt voor een rondje Bernheze. In elke kern zijn er legplaatsen voor DeMooiBernhezeKrant, op sommige plaatsen liggen drie kranten en op sommige
plaatsen wel vijftig stuks; dit om de bezoekers van deze punten
zoals diverse benzinestations, het gemeentehuis, horeca en supermarkten de mogelijkheid te geven onze krant in hun bezit te
krijgen.
Verhalen van de buurman, je
nichtje of een oude schoolvriend vallen elke week in de
brievenbus omdat ze aan de
redactie van DeMooiBernhezeKrant zijn verteld. Al zeven
jaar is voor de meeste Bernhezenaren hun brievenbus een
‘luikje’ voor informatie over
hun woonomgeving. De bezorgers stappen iedere week
met een stapel kranten de
wijk in om de krant te bezorgen. Maar ook degenen die
afstand doen van reclame die
met DeMooiBernhezeKrant
in de bus valt (zij hebben dan
een NEE/NEE sticker op hun
brievenbus geplakt) geven we
de mogelijkheid om de verhalen van de DeMooiBernhezeKrant
niet te missen. De kranten liggen door heel Bernheze verspreid om
opgehaald te kunnen worden en daar maken heel veel inwoners
volop gebruik van!
Vacature
Voor het ‘rondje Bernheze’ zijn wij op zoek naar een vrijwilliger
die op woensdagmiddag wat tijd vrij wil maken voor deze eervolle taak. Je gaat meestal met z’n tweeën op pad en het duurt
ongeveer twee uur... mits je de koffie niet overal aanneemt die
aangeboden wordt! Een rijbewijs is noodzakelijk maar een auto
niet, want er staat een auto klaar bij ons kantoor in Nistelrode.
Interesse?
Mail naar info@demooibernhezekrant of bel 0412-795170.

We verwelkomen je graag in ons team!

Vacature trainer tweede elftal
in de profielschets voor de nieuw
aan te stellen trainer/coach.
De trainer/coach dient minimaal
in het bezit te zijn van de UEFA-C
licentie, alhoewel een UEFA-B licentie de voorkeur geniet.

om contact op te nemen met Lee
van Kessel (bestuurslid technische zaken), 06-53408552. Belangstellenden kunnen hun motivatie en cv mailen naar
secretariaat@vorstenbosscheboys.nl.

Bij belangstelling of voor verdere
informatie wordt men verzocht

Reageren graag uiterlijk vrijdag 7
december.
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We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in

extra
zakcentje
bijverdien
en
op
woensdag
?

HeescH Ongeveer 215 kranten
Stationsplein, Hoogstraat, Nelson Mandelastraat, De Misse, Pastoor Scheepensstraat,
gedeelte ’t Dorp, Grenadiersstraat.
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi

HEESWIJK-DINTHER - Voetbalvereniging Avesteyn is voor het nieuwe seizoen 2019-2020 op zoek naar een nieuwe trainer tweede elftal. Het tweede elftal speelt momenteel in de tweede klasse reserve
(A-cat). Het talentvolle jeugdige team bestaat uit spelers afkomstig
uit de eigen jeugdopleiding. De trainer is communicatief vaardig
en kan in teamverband werken. De trainer past bij de cultuur en
betrokkenheid van onze club. Ben je geïnteresseerd? Kandidaten in
het bezit van TC 3 / UEFA C of trainers met de benodigde ervaring
nodigen wij uit om te solliciteren via tc@avesteyn.nl.
De nieuwe trainer wordt eventueel de faciliteit geboden om
op kosten van Avesteyn de opleiding UEFA C / TC3 te gaan
volgen.
De taken van de trainer van het
tweede elftal zijn onder meer:
Tijdens het seizoen trainingen
voorbereiden en geven aan het
tweede elftal op de dinsdagen donderdagavond en indien
noodzakelijk
ondersteuning
hoofdtrainer bij het eerste elftal;
De begeleiding (opstelling ma-

ken, tactische bespreking houden en coachen) van het tweede
elftal bij wedstrijden;
Samenwerken met de hoofdtrainer. De hoofdtrainer heeft
de leiding over de totale selectie
(eerste en tweede elftal);
Het onderhouden van contacten met de hoofdtrainer, de elftalbegeleiding en de Technische
Commissie.
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Omgaan met echtscheiding

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Femke Prince
06-14342428
J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Zit jij ook in een echtscheiding waarvan je het gevoel hebt er ineens in beland te zijn? Dat het helemaal uit de hand is gelopen?
Heb je het gevoel dat je ex-partner je pad bepaalt? Dat je middenin
een strijd zit? Met de kinderen daar tussenin. ineens krijg je met
instanties te maken, waarvan je nooit gedacht had dat ze bij jou op
de stoep zouden staan: jeugdzorg, politie, advocaten en rechters.
Kortom: je bent verwikkeld in een vechtscheiding waarbij je vaak op
onbegrip stuit. en waarin je vaak geen hulp uit je eigen omgeving
ervaart, omdat die er ook in betrokken wordt!
Herken je jezelf hierin en vind je het fijn om met lotgenoten te praten om elkaar te kunnen helpen? Meld je dan aan. in een kennismakingsgesprek bespreken we of deze groep bij jou past. De groep
wordt geleid door ervaringsdeskundige wendy en Jan van Hoek,
professional jeugd en gezin. samenkomst, eens per twee weken op
donderdagochtend, tien keer.
wendy: “ik ben hiermee gestart, omdat ik er zelf middenin heb gezeten. en omdat ik met mijn ervaringen anderen wil helpen. Op
deze manier kunnen we elkaar steunen. Laten we elkaar helpen in
deze ingewikkelde, moeilijke strijd, waarbij geen winnaars zijn, alleen maar verliezers.”
Jan: “in het werk merk ik dat veel mensen terecht komen in een
(v)echtscheiding. De kinderen zijn hiervan de dupe en de ouders
worstelen met hun gevoel van machteloosheid. niemand wil dit
meemaken. Juist omdat de sociale contacten vaak worden uitgespeeld, geeft een vechtscheiding zo’n eenzaam gevoel. samen met
anderen die dit ook doormaken kun je nieuwe kracht opdoen.”
Aanmelden bij Jan van Hoek, 06-10406992 of
jan.vanhoek@ons-welzijn.nl.

eHBO cursus in Heesch
HeesCH – in januari start ehBo vereniging Joh’s roncalli weer een
nieuwe basiscursus ehBo. reanimatie/aeD, verbandleer en eerste
hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus.
De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerde kaderinstructeur en er wordt gebruikgemaakt van lotusslachtoffers.
Tijdens de tien cursusavonden
zul je voorbereid worden voor
het officiële examen voor het
eHBO-diploma. De kosten voor
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, be-

dragen € 175,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
naast de basiscursus eHBO,
organiseert
eHBO-vereniging
Joh’s Roncalli bij voldoende belangstelling een aparte cursus
voor reanimatie/AeD en eHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.

douwe egbertspunten
veel waard voor
Voedselbank
BeRnHeZe/Oss - Geef de spaarpunten van Douwe egberts een grote
waarde en doneer deze aan de Voedselbank voor oss en omgeving.
De Voedselbank krijgt er pakken koffie voor terwijl de punten bij veel
mensen gewoon liggen te wachten op een onbekende bestemming.
De meeste mensen knippen ze wel van de verpakkingen maar hebben
geen idee wat ze ermee gaan doen. De Voedselbank is er bij mee. in
december staan op verschillende locaties inzamelboxen om de spaarpunten in te leveren. Douwe egberts heeft een actie opgezet waarbij
de Voedselbank pakken koffie krijgt; een doorgaans schaars product.
Het blijven moeilijke tijden voor
veel mensen. niet iedereen profiteert van een beter wordende
economie. Duizenden gezinnen
leven onder de armoedegrens,
in de regio Oss is dat ongeveer
10 procent van alle huishoudens.
Gelukkig kan de voedselbank
een aantal van deze mensen ondersteunen met een wekelijks
voedselpakket. Koffie is voor
de cliënten van de Voedselbank
een luxeproduct, maar je kunt je
voorstellen dat deze mensen een
moment van ontspanning kunnen gebruiken. Koffie komt echter sporadisch voor in de pakketten. een pak koffie in het pakket
is een klein gebaar, maar wordt
zeer gewaardeerd!
Daarom de vraag om de Voedselbank te hulp te schieten met
het inzamelen van Douwe egberts waardepunten. De door
jou ingeleverde waardepunten
worden verzilverd voor pakken
koffie. Deze pakken worden
gedoneerd aan de voedselbank.

Douwe egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in
nederland dichterbij elkaar brengen. Douwe egberts heeft dan
ook toegezegd alle donaties met
15 procent te verhogen! Geef je
waardepunten hun waarde en
stel deze ter beschikking aan de
voedselbank!
De waardepunten, bij voorkeur
geteld, kunnen gedurende de
hele maand december worden ingeleverd op de volgende
adressen.
Heesch: Bibliotheek en de snsbank.
nistelrode: Ceelen Groenten, de
wereldwinkel en de Bibliotheek.

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

Heesch

Binnenkort meer informatie…..
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BernheZe BOUWT
Column albertine
Feestmaand
De decembermaand komt er
weer aan, voor de meeste
mensen betekent dit de feestmaand. Om te beginnen met
de Sint die inmiddels alweer
in ons land is, maar natuurlijk
komt ook de gezellige kerstperiode er weer aan. Bij onze
woonstijlafdeling zijn we hier
ook al druk mee bezig. De
mooiste accessoires voor een
gezellige winteravond en alle
kerstaccessoires van Riverdale, PTMD en Rivièra Maison
zijn bij ons binnen. Dus wil je
je huis alvast in ‘kerst’sfeer
brengen dan ben je bij ons aan
het juiste adres. We helpen je
graag om je huis er dit jaar net
weer even anders uit te laten
zien, door aanpassingen van
nieuwe items met jullie huidige accessoires te combineren.
Ook ben je bij
ons aan het
juiste adres
voor Sint- en
kerstcadeau’s.
Deze
pakken
we extra

mooi in, zodat het nog feestelijker wordt. En wist je dat we
ook persoonlijke kerstpakketten kunnen verzorgen? In samenwerking met Bon Fromage
zorgen we ervoor dat de mooiste accessoires gecombineerd
kunnen worden met lekkere
wijn, kaas of chocolade!
Omdat we veel te bieden hebben organiseren we op donderdag 29 november een Ladies
Night. We hebben deze avond
natuurlijk een lekker hapje en
drankje klaarstaan en ook kun
je kerstpakketten bewonderen en bestellen. Alle cadeaus
worden extra mooi ingepakt en
kunnen worden voorzien van
een gepersonaliseerd naamlabel. Carin van Beauty bij Caat
is aanwezig en we hebben een
BINGO!
Dus wie zin heeft in een gezellige avond in kerstsfeer: wees
welkom en neem je moeder,
zus en vriendin mee.
Tot snel!

Frankenweg 25-27 - 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl - www.verbruggenoss.nl

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n
Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n
Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Column Bouwvrouw

Sanne Vandewall

Het Vorstenbossche bouwteam
De weken vliegen voorbij en de bouw van de multifunctionele
accommodatie (MFA) gaat als een speer. Maar voordat
daadwerkelijk de bouwhekken zijn geplaatst en de schop in de
grond is gegaan is er al veel voorwerk verricht.
Bij de meeste bouwprojecten maakt de opdrachtgever met de architect een tekening en wordt er een
bestek gemaakt. Geen vorken of lepels, maar een nauwkeurige beschrijving van het te bouwen werk.
Vervolgens schrijft een aannemer met onderaannemers in en kiest de opdrachtgever de partij die het
mag gaan uitvoeren. Dit brengt risico’s met zich mee. De aannemer kan namelijk concurrentie ervaren
en besluiten niet in te schrijven, vooral in deze drukke tijden doordat men vaak al genoeg projecten
heeft. Ook kan het gebeuren dat de architect prachtige dingen heeft ontworpen die in de praktijk
technisch niet haalbaar zijn of hoge kosten met zich meebrengen.

Stalen trappen. Balkonbalustrades.
Constructiewerk. BIM modellering

Vorstenbosch - 0412-475257 - info@hektracon.nl - hektracon

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Er vindt één keer in de twee weken
Het storten van de ruwe vloer

Het hoogste punt is bereikt
Om dit te voorkomen is er bij
de bouw van de MFA gekozen
voor het werken in de vorm van
een bouwteam. Het bouwteam
bestaat uit vertegenwoordigers
van de gemeente Bernheze,
gemeenschaphuis De Stuik,
Leenders Architecten &
Ingenieurs, Verstegen Elektro,
Installatiebedrijf Van der Pas
en Aannemersbedrijf
P. van Driel vof.

overleg plaats. Zo gaan ze ervoor
zorgen dat de MFA straks een plek
wordt waar men trots op mag zijn.

Dit bouwteam is vanaf een
vroeg stadium betrokken bij de
bouw en stelt samen een bouwplan op. Een continu proces; ook nu de bouw in volle gang is vindt er
één keer in de twee weken overleg plaats op het bouwterrein. Samen wordt er gekeken hoe het werk
De staalconstructie wordt geplaatst

Alle bouwpartners voelen zich vanaf het
begin erg betrokken en verantwoordelijk
wordt uitgevoerd (is het haalbaar qua budget, planning, voldoet het aan wensen en eisen) en indien
nodig worden het plan en de tekeningen bijgesteld. Alle bouwpartners voelen zich vanaf het begin erg
betrokken en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de MFA straks een plek wordt waar men trots
op mag zijn.
De afgelopen weken is er hard gewerkt om alles onder de vloer
af te krijgen; waaronder het verzorgen van de riolering en de
waterleidingen. Tevens is er gemetseld en is het gebouw met zand
aangevuld. Vervolgens is de vloer geïsoleerd met EPS (piepschuim)
isolatie, is de vloer gestort en zelfs de staalconstructie al geplaatst.
Allemaal erg belangrijk. Jammer dat we straks van de meeste
onderdelen niets meer terug zien!

Deze duurzame MFA
wordt gebouwd door:

Uw adres voor houten kozijnen en deuren
www.van-heertum.nl
Vorstenbosch - 0413-35 09 92

Vakkundig, betrouwbaarheid
en innovatief
Jagersveld 37 - 5405 BW Uden - www.installatiebedrijfvanderpas.nl
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BernheZe BOUWT
colUmn
BelangenaFWeging is
noodZakeliJk
Ruimtelijke ordening: voor mij het
meest interessante en uitdagende
vakgebied dat er is. Ik ben er dagelijks
onno truschel is
mee bezig. En wat voor mij daardoor
zelfstandig adviseur op het
zo vanzelfsprekend lijkt, blijkt voor
gebied van ruimtelijke
veel mensen een onbekende en
ordening en eigenaar van
daardoor ook ingewikkelde materie.
RO Connect in Heesch.
Niet zelden wordt mij dan ook
de vraag gesteld wat een adviseur
ruimtelijke ordening nou eigenlijk doet. Het antwoord is simpel:
Als adviseur ruimtelijke ordening adviseer ik (met name) particulieren,
bedrijven, winkeliers, ondernemers en overheden die op de een of
andere manier te maken krijgen met ‘ruimtelijke ordening’. Maar
wat is nu eigenlijk ‘ruimtelijke ordening’? Wanneer krijg je met
‘ruimtelijke ordening’ te maken?
Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is daardoor (zeker op
sommige plekken) schaars. De bevolkingsdichtheid is hoog en de
wensen zijn talrijk en divers.

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Nieuwe Eerdsebaan 6 - Schijndel
073-5492662 - info@omega-it.nl
www.omegainstallatietechniek.nl

www.omega-it.nl

Om ons land leefbaar te houden kan niet op voorhand aan alle
individuele wensen worden voldaan. Er zullen keuzes gemaakt
moeten worden; afwegingen. Waar bouwen we woningen? Waar
kunnen bedrijven gevestigd worden? Waar mogen agrarische
bedrijven uitbreiden? Waar willen we juist de natuur de ruimte
geven? Waar willen we winkels?

ALLES HEEFT RUIMTE NODIG;
BELANGENAFWEGING IS DAAROM
NOODZAKELIJK!
De antwoorden op deze vragen gaan over het nu. Maar ook over
de toekomst. De keuzes van nu bepalen namelijk de ruimte van
straks. Wonen, werken, recreëren; alles en iedereen heeft ruimte
nodig maar dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Daarom moeten
er keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om afweging van veel
belangen, om ordening van de ruimte. Ruimtelijke ordening is dus
een proces waar regels en wetten een rol spelen, maar ook belangen
en belangentegenstellingen. En niet zelden gaat dit ook gepaard met
emoties. Zoals ik bovenaan deze column al opmerkte: Een interessant
en uitdagend vakgebied!
Ruimtelijke ordening dichterbij dan u denkt
Iedereen heeft dus eigenlijk op een of andere manier met ruimtelijke
ordening te maken. Want ruimtelijke ordening is dichterbij dan u
denkt. U hebt misschien plannen om een woning te bouwen op een
perceel dat u in eigendom heeft. Of misschien vindt u dat die woning
die een ander wil bouwen juist niet op die ene plek moet komen,
omdat daardoor uw vrije uitzicht wordt belemmerd. Of misschien
wilt u wel een bedrijf beginnen, terwijl op die plek volgens het
bestemmmingsplan eigenlijk alleen gewoond mag worden. Of u wilt
uw bedrijf verplaatsen...
Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met ‘ruimtelijke
ordening’.
Laat u goed adviseren!

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

en
Uw wens
is
Uw thu !

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Trespa-keralit-houten
dakkapellen
Binnen
1 dag
geplaatst!

onno@roconnect.nl

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe
Erven
• Heesch
06-53208815
u Heesch
u T:•0412
Nieuwe
Erven
21 21
45 61 98

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.

www.roconnect.nl

Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

06-29099005
Cereslaan 12a - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Van Kessel Openhaarden en Kachels
uDen – al meer dan 40 jaar is het familiebedrijf actief in het bouwen en installeren van diverse openhaarden, kachels, schouwen, rookkanalen en aanverwanten én biedt u diverse inbouw-/afbouwmogelijkheden; strak of met meubel of wat u maar wenst.

Haal de
zon in
huis

wij vinden het belangrijk om u een goed, eerlijk
en passend advies te geven zodat u uiteindelijk
een keuze maakt waar u heel veel jaren plezier van
heeft.
Met deze koude en donkere dagen is er niets zo
gezellig als het genieten van de fijne warmte van
een prachtige haard. wij hebben de luxe om niet
alleen puur de functionele warmte te verkopen
maar tevens sfeer en gezelligheid.

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Installatiepartner
van Beco

Geen btw voor particulieren

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

er is wat onrust ontstaan doordat de regering van
het gas af wil. De meeste nieuwe gashaarden zijn
voorbereid op het nieuwe gas. Ook voor nieuwbouwwoningen waar geen aardgas aanwezig is zijn
oplossingen. Bij de houtkachel zijn vier belangrijke
punten van belang; goede kachel, goed kanaal,
droog en schoon hout, stoken op de juiste wijze.
De goede nieuwe kachels hebben een fijnstof uitstoot van circa 40 microgram, waartegen de oude
open haarden en oude kachels een uitstoot van
4000 microgram kunnen hebben. een enorme verbetering en daarom is het belangrijk dat mensen de
oude haarden en kachels vervangen voor nieuwe
goede, milieuvriendelijke en efficiënte kachels.

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

Compleet
nieuwe gro
gebruiken
te
showroom
!

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden
Industrieterrein Vluchtoord
T 0413 - 27 01 10

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

E info@vanschijndeltegels.nl
www.vanschijndeltegels.nl
www.tegelprofshop.nl

Allround en veelzijdig in elektro
/ Agro / Industrie / Utiliteit /
Woningbouw / Camera-systemen / Inbraak-beveiliging / Zonnepanelen
Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl

Open zondag

Pelletkachels zijn kachels die men gemakkelijk kan
aanmaken, deze branden op klein samengeperste
houtbrokjes. Momenteel is hiervoor nog subsidie
te verkrijgen. uiteraard hebben we ook de duurMet mooie paasacties!
zame accumulerende massieve spekstenen houtkachels, die de warmte opslaan in hun stenen,
waardoor met stoken van 3 tot 4 uur, er tot 24 uur
warmte kan worden afgegeven in de woning. Dit
is een heel fijne zachte aangename warmte. Vele
massieve spekstenen kachels kunnen ook op pellets stoken.
Bedafseweg 14, 5406 TM uden
0413-262377
Van Kessel haarden en kachels; grote showroom info@vankesselkachels.nl
met vele houtkachels waaronder speksteenkachels, www.vankesselkachels.nl.

Kwaliteit
Oprolbaar
Kwaliteit VOOR EEN
verlengsnoer
VOOR EENSCHERPE PRIJS
veilig

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

houtgestookte CV haarden, Focus designhaarden,
gashaarden & gaskachels, elektrische haarden,
pelletkachels. in vele stijlen: Modern tot zeer klassiek, inbouw en vrijstaand, hanghaard. Met meubelombouw of strak, wat u maar wenst. wij kuneede installatie
nen uiteraard voor deT w
volledige
zorgen.
Paasda
g
Vanzelfsprekend werken wij volgens de wettelijke
.30-16
voorschriften en nemen dan11ook
verschillende
vei.00 uur
ligheidsaspecten in acht. indien u zelf uw haard
wil bouwen kan u bij ons terecht. Kom naar onze
showroom voor meer advies, tevens zijn momenteel nog diverse haarden in opruiming. wij verwelkomen u graag.

Als je een toestel of machine met hoog stroomverbruik
aansluit op een oprolbaar verlengsnoer vergeet dan niet het
snoer volledig af te rollen.
een opgerold snoer kan zijn
warmte namelijk niet kwijt en
kan daardoor oververhitten!
www.skil.be
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badminton

HBV 2 sleept kampioenschap binnen
HeesCH - afgelopen vrijdag heeft hBV 2 het kampioenschap in haar competitiepoule veiliggesteld.
het heesche jeugdteam, bestaande uit Meike Brugman, Sjin Jacobs, Thijmen Schoppema en Bram van
herpen, wist een spetterend seizoen ruim een maand voor het einde te bekronen met de titel.
Het team, dit seizoen voor het
eerst in deze samenstelling bijeen, nam het vrijdag op tegen
directe concurrent BV De Maasshuttles uit ’s-Hertogenbosch.
waar vorige wedstrijden tussen
de twee onwijs spannend waren, voerde de Heesche badmintonners al gauw de boventoon.
Gedurende de hele avond is het
kampioenschap bijna niet in gevaar gekomen en deed het team
wat het moest doen, wat na de
enkelpartijen al zorgde voor een
knappe 6-2 voorsprong.
Die voorsprong werd daarna enkel nog uitgebouwd, waardoor
de
punten
voetbalbenodigde
hockeynegen tennis
voor de winst al na de dubbels
behaald waren. Maar ook daarna
bleef de tegenstander prooi voor
de Heeschenaren en werd de
voorsprong, onder luid gejuich
van
het aanwezige
publiek,
beugelen
boksen
badminton uit-

gebouwd tot 14-2. De komen- komende week nog mee in de
de wekenturnen
spelen de
Heeschebasketbal
volleybal
handbalrace om het kampioenschap in
naren met het kampioenschap andere poules.
in de zak nog twee wedstrijden,
alvorens zij in het voorjaar pro- uitslagen, tussenstanden en
moveren naar een hogere klasse. meer informatie over de Heesche
Ook andere teams van HBV, zo- Badminton Vereniging zijn te
wel jeugd
als senioren,
doen de
vinden op www.hbv-heesch.nl.
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

HeeswiJK-DinTHeR - eindelijk!
altior kon op zondag 25 november de zaalconfrontatie aan.
er werd een thuiswedstrijd gespeeld tegen Melderslo.
biljarten van duivensport
judo
Pupil
de week Bente
van
Kessel zag dat het aanvallend
niet lukte in de eerste helft.
Het resultaat was een 4-8 achterstand in de rust. een duidelijke rustbespreking, wissels in
de tweede helft én verandering
schaken konvan
de aanvallende tactiek
dammen
den het tij niet keren. De tweede helft ging waar mogelijk nog
slechter. Bij het laatste fluitsignaal van de 1cm
scheidsrechter
was
b

Altior begint met nederlaag

paardrijden

wielrennen

de stand 5-12.

darten

golf

Hoog bezoek tijdens
presentatiemiddag
dance team Nistelrode

nisTeLRODe – er is flink getraind om zondagmiddag 2 december
een mooie presentatie te laten zien aan familie, vrienden en belangstellenden van Dance Team Nistelrode. De mooie en krachtige
dansen zijn weer in elkaar gezet, getraind, veranderd en klaar voor
het komende seizoen. Met deze dansen hoopt de vereniging weer
hoge ogen te gooien tijdens nationale en internationale toernooien!
Tijdens de presentatiemiddag,
die om 14.00 uur in CC De Pas
in Heesch start, komt niemand
minder dan sinterklaas de ruim
60 dansers en danseressen uit
heel Bernheze en omgeving
aanmoedigen. naast het bezoek
van sinterklaas zal er een leuke

actie gehouden waarbij iedereen
die hieraan meedoet een leuke
geldprijs kan winnen. Zorg dat je
erbij bent!
entree aan de kassa: volwassenen € 4,50. Kinderen tot en met
12 jaar en 65+ € 2,50.

voetbal

Altior 2-DAKOs 2: 19-5
Altior 3-Odisco: 20-3
Altior 4-TOG 2: 3-4
Altior Mw1-Flash Mw1: 9-4
vissen
skien
kano
Korloo R1-Altior
R1:snowboarden
1-7
Be Quick A1-Altior A1: 13-11
Altior A2-Avanti A2: 9-8
Altior B1-swift B1: 2-5
Altior B2-De Korfrakkers B3: 6-5
Altior C1-swift C1: 15-5
De Korfrakkes C2-Altior C2: 1-4
kaarten/bridgen
Altior C3-Flash
C1: 10-1
Bente van Kessel
Rooi D1-Altior D1: 1-8
Altior D2-De Korfrakkers D3:
Altior e2-Rooi e1: 7-3
4-6
Altior e3-Celeritas e1: 11-2
Avanti e1-Altior e1: 2-7
Altior w2-sCMH w1: 9-8.

prinses irene korfbal 1 weer in het nieuw!

prinses irene
speelt gelijk bij Brabantia

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

nisTeLRODe - We kunnen er weer tegenaan. Ton Willemse, onze trouwe sponsor, heeft er weer voor
gezorgd dat we mooie nieuwe tenues, nieuwe tassen en de vernieuwde sponsornaam op onze trainingspakken hebben gekregen. Wat wil je nog meer!
Goede spullen zijn de basis voor
het sporten. Dankzij elektrototaalmarkt is het vaandelteam van

het nistelrodese korfbal weer
helemaal voorzien en kan niets
ons meer weerhouden om goede

resultaten neer te zetten. we willen Ton willemse extra bedanken
en in het zonnetje zetten.

einDHOVen/nisTeLRODe - het initiatief was in de beginfase aan
Brabantia, maar prinses irene werd juist verschillende keren dreigend. Zo werd een snoeiharde voorzet van Van de rakt goed verwerkt door Kruizinga en ook een intikker van Van rooij werd tot
corner verwerkt. De beste kans van de wedstrijd voor Brabantia was
in de 21ste minuut. Uit een corner ontstond een scrimmage, waarbij
de bal van de lijn werd gehaald door een prinses irene verdediger.
Bij Brabantia kwam het gevaar vooral van de supersnelle alef Joao,
die met zijn snelheid waarschijnlijk bij de Nederlandse kampioenschappen sprinten een van de favorieten zou zijn!
na rust eenzelfde spelbeeld. De
verdedigingen hadden over het
algemeen de zaken onder controle. waar in de eerste helft de
doelman van Brabantia zich enkele keren onderscheidde, was
dat nu doelman stef van Venrooij. in de 61ste minuut voorkwam hij door goed uitkomen
dat de alleen voor hem opduikende Joao kon scoren en dat
deed hij twintig minuten later
nog eens. in de 65ste minuut
mocht Brabantia van geluk spre-

ken toen een vrije trap van Tim
van den Brand op de lat belandde. Maar Prinses irene mocht
dat ook niet toen Joao voorlangs
schoot. Coach Van der steen
bracht in de 70ste minuut spits
Martijn van Vught in, die zijn
eerste minuten maakte na een
half jaar afwezigheid. Hij was
tien minuten later dichtbij een
doelpunt maar zijn kopbal belandde via de rug van een tegenstander, die op de doellijn stond,
naast het doel.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

bernheze sportief
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HVCH blijft
het zichzelf moeilijk maken

Hockeymeiden A1 kampioen!
HEESCH - Een bijzonder kampioenschap voor de meiden A1
van MHC Heesch.
Zaterdag 24 november werden
ze ongeslagen kampioen en zetten ze een voor de club unieke
prestatie neer door te promoveren naar de eerste klasse! Dit
team liet deze competitie zien
dat je met inzet en hard werken
veel kunt bereiken en dat saamhorigheid en compassie de boventoon voeren.
Er was bij aanvang van het seizoen een ultieme drive: kampioen worden voor Willie Ulijn,
vader van teamlid Ellen en voor
Harm Lodewijkx, oud-trainer en
geliefd coach van alle meiden.

Ze zijn helaas beiden afgelopen
zomer overleden en het team
wilde heel graag het kampioenschap binnenhalen en met eer-

betoon opdragen aan deze bijzondere mensen.
En het gebeurde! Missie volbracht!

HDL MB1 Najaarskampioen
HEESWIJK-DINTHER/GEMERT Afgelopen zaterdag is HDL MB1,
op de laatste competitiedag, kampioen geworden uit bij Gemert.
De strijd om het kampioenschap
ging tussen HDL MB1 en Boekel
MB1. Bij aanvang van de wedstrijd wist HDL MB1 dat Boekel
had gewonnen. Dus er moest
gewonnen worden. Het doelsaldo van HDL was veel beter,
dus winst was voldoende. Het
was een zeer zenuwslopende
en spannende wedstrijd. Bij rust
stond HDL MB1 met 2-1 achter.
Na de rust werd dit snel rechtgezet, 2-3, al bleef het tot het einde toe spannend. Pas toen Bente
met een wereldgoal de marge
op twee bracht kon er opgelucht adem worden gehaald. Na

het laatste fluitsignaal was de
ontlading groot. Ze hebben het
hele seizoen bovenaan gestaan,
dus het is ook dik verdiend.
Een groot compliment voor het

team, dat het hele seizoen goed
hockey heeft laten zien en grote inzet heeft getoond. Bij deze
bedankt HDL MB1 ook trainers
Olaf en Jan van harte!

Laatste seizoen Ruud Fleskens bij Vorstenbossche Boys
VORSTENBOSCH - De wegen
van hoofdtrainer Ruud Fleskens
en Vorstenbossche Boys zullen
na het seizoen 2018-2019 gaan
scheiden.

voetbal

beugelen

hockey

boksen

tennis

badminton

voor de groep gestaan. Daarnaast was hij ook in een eerdere
periode al twee jaar actief op ‘De
Bergakkers’.
Na een goede start is de ploeg
momenteel afgezakt naar de
Fleskens heeft de spelersgroep dertiende plek in de vierde klasse
afgelopenturnen
zondag navolleybal
de verloren
I. Ruud Fleskens heeft aangegebasketbal
handbal
competitiewedstrijd tegen Her- ven dat hij er nog alles aan zal
pinia op de hoogte gesteld van doen om het seizoen goed af
zijn voorgenomen besluit, een te sluiten bij de Vorstenbossche
dag eerder was de Technische Boys om hen ook komend seiCommissie reeds geïnformeerd. zoen op hetzelfde niveau actief
Ruud heeft
dan handboogschieten
vier seizoenen
te laten zijn.
zwemmen
waterpolo
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Korloo komt tekort

paardrijden

wielrennen

darten

golf

BALGOIJ/LOOSBROEK - In de eerste uitwedstrijd in de zaalcompetitie tegen Diosa had Korloo vooral in
de eerste helft onvoldoende verweer tegen het spel van de thuisploeg. Na enkele aanvalspogingen aan
beide zijden verzuimde Korloo om de kansen af te maken. Aan de andere kant was het hierna meteen
raak: 1-0. In het vervolg liepen de dames van Diosa steeds verder uit. Korloo kreeg geen grip op het
aanvalsspel van Diosa en kwam zelf ook niet aan aanvallen toe. Gevolg was dat de thuisploeg met rake
scores een voorsprong nam van 5-1. Na de 5-2 van Korloo liep Diosa soepel uit naar een 8-2 ruststand.
biljarten

duivensport

judo

Met deze voorsprong leek de
wedstrijd bij rust al beslist, echter
vanaf het begin van de tweede
helft toonde Korloo karakter. Verdedigend kreeg de ploeg meer
grip op de tegenstander en aanvallend
kwam Korlooschaken
tot meer
dammen
mogelijkheden. Korloo kwam als

1cm b

vissen

skien

snowboarden

Foto: Ruud Schobbers

HEESCH - Afgelopen zondag speelde HVCH om 14.30 uur een heuse lichtwedstrijd tegen Leones uit Beneden-Leeuwen want al om
14.15 uur werden op vriendelijk doch dringend verzoek van de
scheidsrechter de lichten ontstoken! HVCH toonde de laatste weken
toch enige veerkracht en de vraag was of dat deze dag een vervolg
zou krijgen. Het feit dat beide keepers in de eerste helft weinig te
doen kregen geeft aan dat het spel zich tussen de beide 16 meters
afspeelde. HVCH hield stand en ging met de brilstand rusten.
Na rust legde Leones de druk
naar voren en een individuele
fout leidde de 0-1 in, de Leonesspits kreeg de bal onbedoeld
aangespeeld in zijn voeten door
de HVCH-verdediging en maakte van dit buitenkansje gretig gebruik. Amper acht minuten later
lag ook de 0-2 in de touwen, na
slap verdedigen en niet ingrijpen
waar het moet of kan. HVCH
was de kluts kwijt en stelde er
aanvallend ook te weinig tegen-

doelpunten afgehouden en aanvallend trok de thuisploeg met
twee doelpunten de overwinning
definitief naar zich toe: 12-4. In
de slotfase werd door drie doelpunten van Korloo de eindstand
bepaald op 12-7. De punten bleven zodoende terecht bij Diosa.

In de 86ste minuut kon HVCH
uit een corner toch nog wat terugdoen en de spreekwoordelijke eer redden; Robin Knapp nam
een afvallende bal bij zijn tweede
poging op de pantoffel en scoorde de 1-3.

voetbal

Topper
Avesteyn tegen Nijnsel
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag een heuse topper op
sportpark Avesteyn. Nijnsel kwam beter uit de startblokken en werd
enkel gevaarlijk met standaardsituaties, die Avesteyn redelijk makkelijk overleefde. Avesteyn had moeite met het vinden van de vrije
man en kwam er hierdoor niet echt gevaarlijk uit. 0-0 Was een terechte ruststand.
Avesteyn kwam scherp uit de
kleedkamer en dit resulteerde
in een kopbal van Teun van de
Boom op de lat. Avesteyn had
het betere van het spel in deze
fase, maar kon maar niet de
openingstreffer vinden.
Nijnsel kwam er echter voor de
Avesteyngoal ook niet meer aan
te pas. Avesteyn kreeg nog een
dot van een kans die de keeper
van Nijnsel uitstekend pareerde
op een inzet van Dries Heerkens
van dichtbij. Er deed zich nog
een raar moment voor toen de
keeper van Nijnsel een vrije trap
tegen de rug van de ingeval-

len Seth van den Brand schoot.
Deze bal raakte het net en heel
Avesteyn dacht aan de openingstreffer.

avesteyn overleefde
zonder zwoegen
vijf corners
De scheids, die echter prima
floot, keurde de goal af; dit was
enigszins discutabel.
Nijnsels slotoffensied bestond
uit een vijftal corners die door
Avesteyn zonder zwoegen overleefd werden.

ZOTTE

ZATERDAG

kano

eerste tot scoren: 8-3. Vooralsnog kwamen de gasten niet dichterbij, daar Diosa met twee afstandsschoten de stand op 10-3
bracht. Hierna kwam Korloo toch
dichterbij. Met een treffer kwam
de ploeg kaarten/bridgen
terug tot 10-4. Verdedigend werd Korloo van meer

over. In de 78ste minuut sneed
de centrumspits van Leones na
een knappe een-twee door de
verdediging heen en rondde koel
af: 0-3.

op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

34

BERNHEZE SPORTIEF

Contractverlenging Hugo van
de Sande bij RKSV Avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn
heeft het contract met Hugo van
de Sande als hoofdtrainer van
Avesteyn weer met één jaar verlengd.
Zowel de technische commissie
als de spelersgroep staan unaniem positief achter dit besluit.
“We zijn zeer tevreden over de
samenwerking met Hugo.” Ook
Hugo heeft aangegeven graag
met deze jonge talentvolle groep
verder te willen gaan.

Woensdag 28 november 2018

voetbal

WHV wint weer in Helmond

HELMOND/LOOSBROEK - In de eerste helft was het spel niet echt goed, maar toch waren de beste
kansen voor WHV. Yorick van de Rakt en Thijs Lunenburg wisten echter niet te scoren, terwijl WHV
achterin de zaak goed gesloten hield. De verdediging onder leiding van Martijn Driessen stond zijn
mannetje en gaf niets tot weinig weg. Vlak voor rust liep rechtsback Jurien van de Rakt een hamstringblessure op en hij werd goed vervangen door Niels van der Wielen. Rust: 0-0.
Na rust een beter voetballend
WHV, dat liet zien wel degelijk
te kunnen voetballen, en Rood
Wit 62 moest terug op eigen
helft. Het was een wedstrijd in
de trant van ‘wie scoort, die wint
de wedstrijd’. Toen in de 74ste
minuut Yorick van de Rakt (op
aangeven van Teun van Mil)
als een echte slalomskiër door
de verdediging ging en de bal
in het doel schoot, 0-1, leek de

wedstrijd beslist. Echter de thuisploeg dacht daar anders over en
één minuut later was het Roel
Merks die de 1-1 achter Vince
Somers schoot. Na dit doelpunt
golfde het spel op en neer en
was Merks met een kopbal op
de lat dichtbij de Helmondse
voorsprong. De beslissing viel
uiteindelijk in de 89ste minuut.
Een goede bal van Gino Bosch
op links naar Thomas Bosch

betekende de overwinning. De
voorzet van Thomas Bosch werd
door een verdediger van Rood
Wit 62 in eigen doel gewerkt;
1-2 in het voordeel van WHV.
Na nog vier minuten billenknijpen, waarin Merks koppend
dichtbij de gelijkmaker was, floot
de arbiter voor het einde. WHV
neemt drie punten mee naar
huis en sluit mooi aan in de middenmoot.

voetbal

Verlies Prinses Irene Vrouwen 1
VENRAY/NISTELRODE - Prinses Irene begon uitstekend aan deze wedstrijd. Met een enorm veldoverwicht maakte het team eigenlijk de 1-0. Helaas werd dit doelpunt afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Daarna nam Venray de regie in handen.

Wij gaan
stoppen
Alles voor de helft
Alle kleding € 1,-

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch - 0412 455057

Het middenveld was daarna van
hen. Ze konden hier naar hartenlust combineren en via de linkerkant kwam de kleine nummer 12
van Venray op. In de 28ste minuut was het dan toch raak voor
die nummer 12 van Venray: 1-0.
Een minuut later maakte Venray de 2-0. Dit was feitelijk al de
knockout voor Prinses Irene. In
de 35ste minuut strooide Venray
nog wat zout in de wond: 3-0.
Na de thee kwam Prinses Irene
iets beter in de wedstrijd. Vooral
Sharron bleef een plaag voor de
verdediging van Venray.
Dit resulteerde in de 60ste minuut op een overtreding op haar
in het 16 metergebied. De niet

super fluitende scheidsrechter
kon niet anders dan deze bal op
de stip leggen.
Anouk maakte dankbaar gebruik
van dit buitenkansje, al ging dit
niet van harte: 3-1. Daarna ging

Venray wat in de verdediging
wat niet haar allerbeste kwaliteit was, maar Prinses Irene wist
vandaag niet de aansluitingstreffer te vinden en verloor uiteindelijk terecht.

voetbal

Heeswijk in slot naar remise in Vught
Heeft u al kwartaalrapportages over 2018?

HEESWIJK-DINTHER - Op deze koude herfstdag, zondag 25 november, floot scheidsrechter Rachid Hajo
voor alweer de negende wedstrijd in de tweede klasse H.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

keeper Van Zupthen.
De 2-0 bleek een signaal voor
Heeswijk, want de mannen van
trainer Sijbers begonnen de duels te winnen, tweede ballen op
te pakken én ook duidelijk nog
geloof te hebben in een goed
resultaat.
Real Lunet werd teruggedrukt
op eigen helft en twintig minuten voor tijd kwam Heeswijk
dan ook verdiend op 2-1. Aarts

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

DE OPLOSSING

Real Lunet liet de bal aan Heeswijk en probeerde in het begin
van de wedstrijd via scherpe
counters gevaarlijk te worden.
Toch was het Heeswijk dat na
een goede aanval via Van der
Burgt, Aarts en uiteindelijk Sluiter, op 0-1 leek te komen. Een
op het oog zuiver doelpunt
werd afgevlagd door grensrechter Bouras, waar scheidsrechter
Hajo de situatie zelf niet goed
in kon schatten en het doelpunt

afkeurde. In het vervolg werd
Real Lunet sterker en maakte
1-0 door een counter vanuit een
corner van Heeswijk.
In de tweede helft beduidend
meer vuurwerk. Al vroeg in de
tweede helft viel een wat ongelukkig afgeslagen bal voor de
voeten van Dix, die op zijn beurt
Chraou diep stuurde. De sterk
spelende spits benutte dit buitenkansje en schoof de bal langs

DUIDELIJK NOG
GELOOF IN EEN
GOED RESULTAAT
kreeg na een goede aanval over
een aantal schijven de bal op de
16meter lijn.
Hij stak de bal op de meegelopen Van Beljouw, die met een
slinks wippertje doelman Jesse
de Vries kansloos liet. Heeswijk
drukte door en kort na de 2-1
viel ook de terechte 2-2; tevens
de eindstand.

bernheze sportief
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handbal

Dames DOS’80/Olympia’89
verstevigen koppostie

35

Bomenpark Winterloop

HEESCH - Zaterdagavond namen de handbaldames van DOS’80 het op tegen de nummer twee van de
competitie, Groesbeeks Glorie. In een goed gevulde sporthal ’t Vijfeiken maakte de Heesche koploper
geen fout en wist zij de Groesbeekse formatie eenvoudig te verslaan. Door deze winst neemt DOS’80
een ruime afstand (vier punten) op een naaste concurrent voor de titel.
Nerveuze start
Debuut
Aanvankelijk verliep de wedstrijd De tweede helft pakte DOS’80
rommelig en nerveus. Er wer- de draad meteen weer op en
den aan beide kanten nogal wat liep gedegen uit naar een riante
technische fouten geproduceerd. voorsprong van 18-9.
De tussenstand van 4-4 na vijf- De tegenstander uit Groesbeek
tien minuten spelen was daar het wist geen potten meer te bregevolg van. Groesbeek gooide ken. DOS’80 had geen kind aan
als eerste de schroom van zich haar tegenstander en kon met
af en nam een voorsprong van gestroomlijnde aanvallen volletwee doelpunten.
dig haar wil opleggen aan GroesDat bleek het startsein aan Hee- beek. Aan Heesche zijde wist iesche kant om er een schepje bo- dereen te scoren, zo ook de twee
venop te turnen
gooien. Zelfs
met een
debutantes Marli van Iperen en
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
speler minder wist Lieke van Mirne Hoeks. Laatstgenoemde
Iperen haar ploeg naar een voor- wist na een mooie hoekwissel
sprong te leiden. In de laatste vijf het net te vinden, terwijl Marli
minuten werd deze voorsprong van Iperen de laatste twee scores
uitgebouwd naar een 12-7 rust- van DOS’80 voor haar rekening
stand. waterpolo handboogschieten tafeltennis
nam. Eindstand 25-15.
Lisa
Turlings boksen
Foto: Ruud
Schobbers zwemmen
beugelen
badminton

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

Prines Irene kwam te laat in actie

paardrijden

wielrennen

MILSBEEK/NISTELRODE - Prinses Irene startte net als
vorige week erg zwak. SPES kwam in een mum van tijd
op een voorsprong van 8-1! De meiden van Prinses Irene werden in de eerste time-out toegesproken, waardoor ze op scherp gesteld werden.

darten

biljarten
duivensport
judo
vissen iets kon
skien
Ze
gaven gas
bij, waardoor
de schade
wordensnowboarden
ingehaald. Met een 11-7 achterstand gingen de meiden
rusten. In de tweede helft verdedigde SPES haar voorsprong goed. Prinses Irene liet nog wel een aantal goede
dingen zien, maar helaas kwamen ze te laat in actie. De
wedstrijd werd verloren met 19-14.
schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

motorsport

golf

kano

HEESCH - Runningtherapie Bernheze en Restaurant ‘t Bomenpark
organiseren de derde editie van de Bomenpark winterloop op zondag 9 december voor het goede doel ‘Friends of Kurland.’
*	Wandelen (vijf en tien kilometer) en hardlopen (vijf, tien en
vijftien kilometer).
* Geen inschrijving, geen tijdregistratie, geen exacte afstanden.
*	Wel een mooie route voor iedereen!
* Kosten: € 5,- inclusief thee/
koffie (contant en gepast betalen).
Opbrengst: Friends of Kurland
www.facebook.com/Friends-ofKurland-217507068390240

11.30 uur.
Goed doel: de opbrengst gaat
naar de projecten van ‘Friends of
Kurland’. Deze stichting steunt
kleinschalige projecten om sport
en recreatie te bevorderen. Marleen van Runningtherapie Bernheze is bestuurslid van deze
stichting en gaat meerdere keren
per jaar naar Kurland Village om
training te geven en de projecten
te ondersteunen. De opbrengst
van de Bomenpark Winterloop
komt geheel ten goede aan dit
project!

Start 9.00 uur, alle afstanden
starten tegelijkertijd! Eindtijd

Meer info?
Mail naar info@rtbernheze.nl.
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Fotograaf:
Elly Hagens

Donderdag 29 november
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Beauty Health & Living event
Medi Spa Annelies Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Rob Scheepers
CC De Pas Heesch
Film: The Leisure Seeker
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 12

Zondag 2 december
Sinterklaas in de bedstee
Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
Pagina 20
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Workshop chocoladeletters
Creatief & Lekker Nistelrode
Vogeltentoonstelling
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 3

Ladies Night
Verbruggen Oss
Pagina 13

Uitwisselingsconcert
De Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther
Pagina 10

Vrijdag 30 november
Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Sinterklaas KBO Heesch
CC De Pas Heesch

Kinderkerk
Willibrorduskerk Heeswijk-Dinther
Pagina 7

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch
Pagina 24
Keez-toernooi
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
Pubquiz - De Carnavalseditie
CC De Pas Heesch
Vogeltentoonstelling
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Zaterdag 1 december
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Piet bezoekt de bibliotheek
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Vogeltentoonstelling
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Open dag Kringloopbedrijf
Voorste Groes 1a Heesch
Pagina 24
Unsexed
CC Nesterlé Nistelrode

Koffieconcert: Musici Giovani
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pietenshow
Hullie Uden
Pagina 15
Boekpresentatie
Laverhof Heeswijk-Dinther
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Pagina 10
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Presentatiemiddag
Dance Team Nistelrode
CC De Pas Heesch
Pagina 32
Maandag 3 december
Gratis bloedsuikertest
Apotheek Nistelrode
OOvB Inspiratiesessie Horeca
Hotel van der Valk Cuijk
Poedja-bardo onderrichtmeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Dinsdag 4 december
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Woensdag 5 december
Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Repair Café
Checkpoint Heesch
Pagina 22
Kienmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Donderdag 6 december
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Zondag 9 december
Bomenpark Winterloop
Bomenpark Heesch
Pagina 35
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kerstconcert
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Jubileumconcert
‘Moments of Glow’
Perron 3 Rosmalen
Pagina 13
Maandag 10 december
Kerstmarkt en opening
Laverhof on Ice
Laverhof Heeswijk-Dinther
Banenavond
Hoppenbrouwers Techniek Heesch
Pagina 26
Film: I Tonya
Filmhuis De Pas Heesch

Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Vrijdag 7 december
Koffiemiddag Wmo
CC De Pas Heesch
Pagina 4

Dinsdag 11 december
Kerstboom van glas
De Eijnderic Nistelrode
Pagina 2

Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode

Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Op weg naar je kracht
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Schijndel

Laverhof on ice
Laverhof Heeswijk-Dinther

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond Sterrenwacht
Halleyweg 1 Heesch
Pagina 12
Zaterdag 8 december
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode
Kerstbal van glas
De Eijnderic Nistelrode
Pagina 2

Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Lezing: De komeet Wirtanen
Sterrenwacht Halley Heesch
Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Informatieavond
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Lezing: Heiligheid op maat
Kerkstraat 2 Heesch

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

