
Diamanten bruidspaar 
Piet en Marietje Verstegen

HEESCH - 60 Jaar geleden op 26 
oktober traden Piet en Marietje 
Verstegen in het huwelijk. Ze heb-
ben elkaar leren kennen tijdens 
het dansen. 

Ze zijn gaan wonen in de Achter-
straat in Heesch waar ze nu nog 
steeds wonen. Ze hebben 4 zo-
nen 10 kleinkinderen en 6 ach-
terkleinkinderen. Piet heeft 40 
jaar bij Zwan in Oss gewerkt en 
Marietje deed het huishouden. 
Piet werkt nog graag in de tuin en 
zijn moestuin en verzorgt nog een 
paar schapen. Marietje gaat iedere 
week naar haar kaartclubje in de 
buurt. Zondag 25 oktober is er een 
feest geweest samen met familie, 
buurt, vrienden en kennissen. Het 
was een onvergetelijke dag.

Elke maand staat een thema cen-
traal. In oktober werd in het kader 
van ‘Oktober Borstkankermaand’ 
de film ‘Brozer’ gedraaid; zondag 
1 november wordt aandacht ge-
schonken aan de ziekte Alzheimer 

en staat de film ‘Still Alice’ om 
15.30 uur op het programma.

De ziekte Alzheimer en andere 
vormen van dementie zijn een gro-
te zorg voor nu en in de toekomst. 
Het brein is een onderdeel van ons 
lichaam dat nog vele geheimen 
kent en waar nog veel onderzoek 
naar gedaan moet worden. Geluk-
kig wordt er steeds openlijker over 
gesproken en bij Alzheimer Ne-
derland kunnen mensen met deze 
aandoening én hun familieleden 
terecht voor informatie. 
www.alzheimer-nederland.nl.

Als taal het voertuig van de geest is, 
dan heeft professor Alice Howland 
(Julianne Moore) haar leven lang 
in een glanzende bolide gereden. 
Communiceren met woorden is de 
grote gave geweest van deze taal-
kundige. Tot haar geheugen haar 
in de steek laat. Regisseurs Richard 
Glatzer en Wash Westmoreland 
weten Alzheimer bespreekbaar te 
maken, zonder de gebeurtenissen 
te dramatiseren. Julianne Moore 
belichaamt de machteloosheid van 
haar personage en kreeg voor haar 
hoofdrol in dit aangrijpende drama 
de Oscar voor Beste Actrice.
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Alzheimer centraal in Still Alice 

HeesCH - In het vierde jaar waarin er films gedraaid worden in CC De Pas 
in Heesch kan worden vastgesteld dat er in een behoefte wordt voorzien, 
de belangstelling groeit. Een avondje uit met partner, familie of vrienden 
of gewoon in je eentje naar een goed verhaal in een prettige omgeving. 
Filmhuis De Pas draait films met een boodschap; er valt vaak wat te la-
chen, er rolt soms een traan en er is na afloop altijd iets om nog eens over 
na te denken en te praten.

in de film 
‘still 
Alice’ 
speelt 
julianne 

Moore, 
de universi-

tair taalkunde-
docente Alice Howland. 
op haar vijftigste verjaar-
dag merkt Alice dat ze niet 
op bepaalde woorden kan 
komen. Dat overkomt haar 
in de weken die volgen 
steeds vaker evenals des-
oriëntatie op plaatsen die 
ze op haar duimpje kent. 
reden tot paniek! 
een neuroloog stelt de 
ongelofelijke diagnose van 
een zeldzame vorm van 
Alzheimer die op relatief 
jonge leeftijd intreedt. 
Het aftakelingsproces, met 
verstrekkende gevolgen 
voor Alice en haar 
gezin, wordt op integere en 
indrukwekkende wijze in 
beeld gebracht.

Dementie is een ingrijpende 
ziekte en heeft een grote impact 
op het leven van zowel de 
persoon met dementie, als op 
de familie en vrienden. Alzheimer 
Nederland wil graag de medische 
behandeling, het omgaan met 
mensen met dementie en hoe 
men hulp kan krijgen onder de 
aandacht brengen. 

Foto: Marcel van der Steen
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Op vrijdag 30 oktober, 6 en 20 
november: modelklas naaktfiguur 
tekenen/schilderen. Duur: een hele 
dag of halve dag, van 9.00 tot 
12.15 uur en van 13.30 tot 16.45 
uur. Kosten: € 55,- gehele dag en  
€  25,- voor halve dag. Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl 
onder vermelding van ‘naaktmodel 
tekenen’. Vergeet niet keuze datum 
en dagdeel te vermelden.

Woensdag 4 november: Jeugdate-
lier: onder leiding van kunstenares 
Sarah Linde. Het Jeugdatelier Vor-

stenbosch is voor kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Van 14.00 
t/m 16.00 uur, kosten voor deel-
name aan de zes opeenvolgende 
woensdagen zijn: € 30,- per kind. 
Voor meer informatie of aanmel-
den: mail naar info@sarahlinde.nl 
of bel 06-51641701.

Zondag 1 november: concert door 
het duo Plaisir d’amour, Anouk 
Platenkamp en Jos Koning, aan-
vang 15.00 uur, entree € 5,-. Zij 
bespelen Keltische harp, viool en 
viola d’amore. Musici uit twee 

generaties: Anouk Platenkamp, 
de gedreven spil van de Keltische 
harp-wereld in Nederland en harp-
docent in Nederland en Duitsland; 
Jos Koning, de vitale nestor van de 
Nederlandse folk- en rockviolisten, 
met meer dan 50 platen en CD’s. 

Samen presenteren Anouk en Jos 
een indringend programma, met 
muziek die heen en weer golft 
tussen sprookjesachtig en experi-
menteel. Wat je echt ‘live’ moet 
meemaken, is hun presentatie: een-
voudig, oor-openend en amusant!

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschNaaktmodel tekenen, jeugdatelier en concert

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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eten, drinken uitgaan

LieveLingseten

Als ik mensen ontmoet en in een gesprek 
naar voren komt wat voor werk ik doe - 
als ik vertel dat ik kok ben - is de reactie 
eigenlijk altijd wel enthousiast. ‘Goh wat 
leuk!’. Ik vraag me dan weleens af of de 
reactie net zo spontaan zou zijn als dat ik 
zou vertellen dat ik bijvoorbeeld telefoniste 

van een willekeurig bedrijf zou zijn. Ik denk het niet. En eigenlijk 
is het ook vrij logisch, aangezien iedereen eet, de meeste mensen 
van lekker eten houden en weleens uit eten gaan. Oftewel, mijn 
beroep wordt vast geassocieerd met iets herkenbaars en leuks. 
Gelukkig vind ik het ook erg leuk om erover te vertellen en te 
luisteren naar eetverhalen van de ander. 
Vrij snel komt dan meestal wel de vraag naar boven, wat is je 
lievelingseten? En dan antwoord ik eigenlijk steevast ‘iets met 
kalfsvlees en truffel’. En inderdaad vind ik dat erg lekker en is 
dat ooit mijn lievelingseten geweest, maar dat wisselt nogal vaak 
en meestal weet ik eigenlijk niet eens wat mijn lievelingseten is. 
Voornamelijk omdat ik veel verschillende dingen lekker vind en 
met tijden ook de niet zo culinaire dingen. Maar ja, om nou op de 
vraag wat je graag eet te antwoorden ‘een hamburgermenu van 
een fastfoodketen’, dat kan natuurlijk niet als kok. Maar is soms 
wel heel erg waar! Ik moet - denk ik - dan ook bekennen dat ik 
qua eten niet altijd zo culinair ben ingesteld. Maar eten maken is 
een ander verhaal. Dat is dan ook weleens een antwoord op de 
lievelingseten-vraag, dan kan ik wel vertellen wat ik leuk vind om 
te maken. Als kind zijnde, antwoordde ik op de lievelingseten-
vraag steevast (net als de meeste kids) friet en pannenkoeken 
als favoriet en spruitjes lust ik niet. Nu was dat ook niet echt de 
waarheid, omdat ik andere dingen misschien nog wel lekkerder 
vond en best spruitjes lustte. Eigenlijk is er wat dat betreft niet 
zoveel veranderd dan, op dé vraag geef ik nog steeds een ‘politiek 
correct’ antwoord. Maar daar moet ik na vandaag mee stoppen, 
omdat ik bij deze publiekelijk heb bekend…

Met vriendelijke groet, 
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

Column
Marita

De fanclub houdt die zondag een 
spetterend rock en rollfeest voor 
de vaste schare fans en voor alle 
andere belangstellenden. De Her-
rie Davidson Band speelt rocknum-
mers uit de jaren ‘60 en ’70. Fan-

clubleden hebben gratis toegang, 
niet-leden betalen aan de kassa  
€ 5,-. Aanvang is 15.00 uur. De 
middag eindigt rond 20.00 uur. 
Voor meer informatie: Cor van Erp 
06-40407759.

Herrie Davidson Band 
Fanclubdag in De Zwaan 

HEESWIJK-DINTHER - De jaarlijkse openbare fanclubdag van de Herrie 
Davidson Band is op zondag 8 november in café De Zwaan in Heeswijk. 
Voor het eerst kiest de fanclub voor de zondagmiddag.
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In september 2010 heb ik de sonnetten die ik 
tussen 2003 en 2010 geschreven heb gebundeld 
en in boekvorm uitgegeven. Deze bundel heeft 
de titel ‘Het leven gaat van A tot Z’ en begint 
met een cyclus van 26 sonnetten bij alle letters 
van het alfabet. Onlangs, bij festival Het VerhAal, 
heb ik een aantal van de gedichten uit deze 
cyclus voorgedragen en ik meende te merken 

dat ze bij het luisterende publiek in de smaak vielen. Ik begon met het 
onderstaande gedicht, bij de eerste letter van het alfabet. Vervolgens 
liet ik het publiek een tweede letter kiezen. Men maakte het mij niet 
makkelijk: de ene keer wilde men het sonnet bij de Q horen, een andere 
keer bij de X. 

Bij dit ‘optreden’ in DeMooiBernhezeKrant laat ik het lezerspubliek ook 
kiezen. Stuur mij een mailtje (jeagmanders@gmail.com) met daarin uw 
favoriete letter. Volgende keer neem ik in deze rubriek het gedicht op bij 
de letter waarover ik de meeste mailtjes krijg. 

Overigens is dit mijn 61e bijdrage voor DMBK. Ik vond dat het tijd was 
voor een nieuwe bundel, namelijk van de zestig bijdragen en gedichten 
die in deze krant verschenen zijn. De totstandkoming van deze bundel 
is al in een gevorderd stadium. Een volgende keer zal ik er meer over 
vertellen. Wie belangstelling heeft, mag dat alvast laten weten.

A

Dit lijkt een loflied op de letter A: 
Ik maak hier immers voor de A reclame 
En denk daarbij aan al het aangename
Wat met een A begint en roep: “Hoera!”

Een zanger zingt een mooie aria
En Anna, Ada, Ans zijn fraaie namen,
Andrea is een welgeschapen dame.
De aarde, kortom, lijkt Arcadia.

Helaas het blijft niet altijd faldera,
Dat kunnen Ad en Arnold ook beamen.
De tijd zit ons altijd maar achterna,
Al sinds de dag dat wij op aarde kwamen.

Ik adem en ik maak, dus ik besta,
Maar straks dan is het over, uit en amen.

mooi van hans Manders

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Rien en Gerrie zijn er klaar voor Tekst en foto: Wendy van LIjssel

Hoop ‘slappe klets’ tijdens 
zwetsavond van de Juinders

In 1969 zag carnavalsvereniging 
De Juinders het levenslicht. Een 
club die zich lang beperkte tot ge-
zellige bijeenkomsten, lees leden, 
die met elkaar gezellig een potje 
bier wegwerkten, hangende aan 
de bar in voormalig clubgebouw 
café Jan van Erp. Aan diezelfde 
toog werd op enig moment beslo-
ten een zwetsavond te organiseren. 
Een wapenfeit dat in 1980 voor het 
eerst plaatsvond. De avond was en 
is nog steeds een succes en wordt 
elk jaar rond 11/11 georganiseerd.

Cijferaars zullen opmerken dat er 
bij doortelling feitelijk al een 36e 
zwetsavond gehouden had moe-
ten worden. “Het feest werd drie 
keer geannuleerd wegens een ge-
brek aan plaatselijke deelnemers. 
Wij voelen ons verbonden met 
Stichting Carnaval HDL en willen 
daarom alleen mensen uit HDL 
in de ton. Verder nodigt het ton-

praoters uit mensen, die plaatse-
lijk goed bekend zijn, op de hak 
te nemen”, leggen organisatoren 
Rien van der Pas en Gerrie van 
den Broek uit. Dat op de hak ne-
men gebeurde zeker in een tijd dat 
Heeswijk-Dinther zelfstandig was 
en een eigen gemeentehuis had. 
Plaatselijke politici, maar ook be-
kende dorpsfiguren werden op de 
korrel genomen. 

Hilariteit
Ondanks de samenvoeging, slui-
ting van het gemeentehuis en 
uitbreiding van buitendorpse in-
woners, lukt het buutreders, zo 
leert de ervaring, toch nog steeds 
vaak om ‘het beestje bij de naam 
te noemen’. Dit tot hilariteit van de 
toehoorders. Not done daarbij is 
om mensen te schofferen of kwet-
sen. Iets wat, zo bezweren Gerrie 
en Rien, nooit gebeurt. “Niemand 
hoeft zijn buut vooraf aan ons te 

laten lezen. We vertrouwen erop 
dat het ‘netjes’ is. Het mag best 
een beetje kriebelen, maar niet 
pikken”, aldus Rien en Gerrie.

Laatstgenoemde gebeurt geheid 
tijdens de 33e zwetsavond. De 
avond wordt op bijzondere wijze 
geopend, waarna het aansluitend 
aan tonpraoters Peter van Daal, 
Peter Plouvier, Sigbert Roefs & 
Rob de Bakker, Rick Dekkers, Sa-
bine van Lamoen en het trio Henk 
Habraken is, om er voor en met 
iedereen een feest van te maken. 
Iets wat gaat lukken, weten Rien 
en Gerrie want; “Het is altijd ge-
zellig.” De avond wordt muzikaal 
omlijst door de blaaskapel van De 
Juinders en de presentatie is in 
handen van Gerrie. 

Aanvang 20.11 uur. Kaartjes à  
€ 10,- p.p. zijn vanaf 31 oktober te 
koop bij Paperpoint.

Heeswijk-DintHer – De Toren in Dinther is zaterdag 14 november het decor 
van de 33e zwetsavond van CV De Juinders. Een jubileum dat, na een bijzondere 
opening, vooral gevierd wordt met een hoop ‘slappe klets’ van plaatselijke buut-
reders. 
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Gratis geleide Mindfulness 
en Triskel meditaties
Zoek je kalmte te midden van de 
drukte. Dat kan met geleide me-
ditaties. We bieden gratis Mind-
fulness en Triskel meditaties voor 
emotionele balans en welzijn. 
Emotionele balansavond, ken-
nismaking met Triskel methode 
op 14 december. De cursussen 
Mindfulness Energy Training en 
Triskel starten meerdere keren 
per jaar. 
Info: www.avilacoaching.nl/
training.

Triskel methode: stress en 
emoties de baas en aanpak 
psychosomatische klachten!
Reageer je soms heftiger dan je 
verwachtte, gezien de omstan-

digheden of heb je last van ang-
sten of huilbuien? Heb je last van 
onverklaarde klachten als fibro-
myalgie, migraine, hoofdpijn, 
rug-/nek-/schouderpijn, allergie, 
buikpijn. Met de Triskel methode 
kun je stress verminderen en grip 
krijgen op emoties, als angst en 
irritatie. Zelfcoaching waarmee 
je meer geluk en welzijn creëert. 
Ook voor psychosomatische 

klachten. Informatie: 
www.avilacoaching.nl/comple-
mentair. Vergoeding zorgverze-
keraars mogelijk. 
Gratis kennismakingsgesprek. 
Speciale regeling voor mensen 
met minimum inkomen. 

Avila coaching
Lid van VIV/SRBAG
Tel: 0413 303848 | 06 43475558 
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl

Cursussen en therapie bij 
Avila coaching en gratis 
geleide meditaties!
Beter communiceren met NLP 

geZOndHeid in BaLanS

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding
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 �   langdurige nazorg

Hondstraat 10, 5476 KT  Vorstenbosch | Tel.: 06 - 20 48 02 77 
 Mail: info@brabantmassage.nl | Internet: www.brabantmassage.nl

Sportmassage | Ontspanningsmassage | Bindweefselmassage | Chronische klachten

onderzoekers naar Q-koorts 
presenteren voortgang

Van de 10 miljoen euro die de 
Rijksoverheid beschikbaar stelt aan 
Q-support is 2 miljoen ter onder-
steuning van onderzoek naar Q-
koorts. De resterende 8 miljoen is 
bedoeld voor advisering en bege-
leiding van Q-koortspatiënten die 
langdurig last van de besmetting 
ondervinden in de vorm van chro-
nische Q-koorts en het Q-koorts-
vermoeidheidssyndroom.
 
Unieke procedure
Q-support financiert met haar on-
derzoeksbudget negen onderzoe-
ken naar Q-koorts en de gevolgen 
ervan. In de selectie van die onder-
zoeken hebben Q-koortspatiënten 
een belangrijke rol gespeeld. An-

nemieke de Groot, directeur van 
Q-support: “Allereerst is er onder 
patiënten geïnventariseerd welke 
criteria zij bij de beoordeling van 
een onderzoek relevant achten. 
Vervolgens is er bij de beoorde-
ling van de onderzoek aanvragen 
steeds een groep patiënten be-
trokken geweest. Zij hebben de 
aanvragen getoetst op relevantie 
voor de patiënt. Vervolgens heeft 
de Commissie Onderzoek van Q-
support de aanvragen beoordeeld 
op kwaliteit en haalbaarheid. Al-
leen onderzoeken die bij beide 
beoordelingen een zes of meer 
scoorden, kwamen voor financi-
ele ondersteuning in aanmerking. 
Naar wij weten is een dergelijke 
selectieprocedure, waarin patiën-
ten nadrukkelijk een stem krijgen, 
uniek in Nederland.”
 
Meet & Greet 
Passend bij die procedure, doen de 
onderzoekers op 12 november tus-

sentijds verslag van de voortgang 
van hun onderzoek. Uiteraard ge-
ven zij zich daarbij rekenschap van 
het grote aantal patiënten in het 
publiek. “Het is wel even wennen 
voor onderzoekers”, licht De Groot 
toe, “dat zij zich in voor patiënten 
begrijpelijke taal uit moeten druk-
ken. 
Dat geldt niet alleen tijdens deze 
presentatie, maar gold ook al voor 
de aanvragen.” Na een korte pre-
sentatie van de voortgang van de 
onderzoeken, kunnen patiënten 
en andere belangstellenden ver-
volgens in kleine groepen de on-
derzoekers vragen stellen.
 
De avond vindt plaats op 12 no-
vember van 17.30 tot 20.00 uur in 
het provinciehuis Noord-Brabant, 
Brabantlaan 1 in Den Bosch. 

Belangstellenden kunnen voor 
meer informatie en aanmelden te-
recht op: www.q-support.nu.

BERNHEZE - De Q van Q-koorts staat voor Query: vraagteken. Veel van deze ziekte is nog raadselachtig. 
Door de enorme epidemie die Nederland teisterde tussen 2007 en 2012, waarbij volgens bloedbank San-
quin tussen de 50.000 en 100.000 mensen besmet raakten, is het mogelijk een aantal van die raadsels op 
te lossen. Deze grote populatie leent zich voor gedegen wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door Stichting Q-support. Op 12 november presenteren de onderzoekers de voort-
gang van hun onderzoek naar Q-koorts voor patiënten en belangstellenden in het provinciehuis van Noord-
Brabant in Den Bosch.

Heeswijk-Dinther

Training & (loopbaan)coacHing
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Workshops 
over communicatie
en ontwikkeling

HEESWIJK-DINTHER – In acht avonden krijg je meer inzicht in de 
communicatie met jezelf en anderen en leer je het beste uit jezelf te 
halen. NLP wordt veel toegepast voor communicatie en persoonlijke 
ontwikkeling. Start en eerste les als proefles op 17 november. 

opleiding door Guido Viaene
Nieuwe opleiding tot professioneel stralingsdeskundige in het opsporen 
van ondergrondse wateraders en aardstraling bij LipsGroen

Bovengronds is er een heel wegen-
net van straten en zo heb je  ook 
ondergronds een wegennet van 
waterwegen of wateraders. 

Bovengronds volgen we dat we-
gennet vooral visueel, iedereen 
kent dat en ondergronds volgen 
we dat waterwegennet met ons 
aanvoelen. 
Juist dat aanvoelen staat centraal 
in de opleiding. Wie aanleg heeft, 
kan zich professioneel scholen en 
trainen in het correct aanvoelen 

van deze stralingszones/watera-
ders. 

Radiësthesie
Een dergelijke diepgaande oplei-
ding in Nederland bestaat niet, 
daarom komt er een - voorlopig 
- eenmalige opleiding in Neder-
land. De opleiding gaat van start 
bij LipsGroen in Nistelrode. Ook de 
hele achterliggende kennis over dit 
fenomeen en de invloed ervan op 
mens, dier en plant komen uitge-
breid aan bod. Tijdens de opleiding 
is het tevens mogelijk scholing te 
krijgen in het opsporen van alle 
andere mogelijke electrosmog met 
technische meetapparatuur.

Het unieke van deze opleiding 
is, dat het geen onderwijs is ge-
bonden aan materie en vanuit 
het denken. Wel wordt er vooral 

boven-wijs aangereikt - communi-
ceren met de onstoffelijke energie 
van de aarde vanuit je onstoffelijke 
waarnemingsvermogen of je aan-
voelen - en dat is... totaal iets an-
ders. Meer info vind je ook op de 
website: www.aardstralen.be.

Opleiding
Vanaf februari 2016 zal er op 
21 woensdagen van 13.00 tot 
15.00 uur de mogelijkheid zijn 
om in Nistelrode de opleiding tot 
radiësthesist te volgen. 
Voor informatie, lesdata en inschrij-
ving kun je terecht bij LipsGroen 
Nistelrode: email@lipsgroen.nl, 
0412-612713. Algemene info bij 
de Academie voor radiësthesie in 
België: info@aardstralen.be of 
00 32 51 567443.

NISTELRODE - Guido Viaene zal tijdens de informatieavond op 4 no-
vember uitleg geven over (aard)stralen en electrosmog en over de 
opleiding die hij gaat geven. Al 30 jaar bestaat in België een unieke 
academie voor radiësthesie. Hun doel is mensen met voldoende talent 
opleiden tot professioneel stralingsdeskundige in het opsporen van on-
dergrondse wateraders en aardstraling. 

leer het Beste uit 
JezelF te halen

‘Juist  aanvoelen’
centraal in de
opleiding

Weijen 77 - 5388 HM Nistelrode - 0412-612713 - email@lipsgroen.nl - www.lipsgroen.nl
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U kunt ook bestellen in onze webshop!

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

tips van de bakkers

speculaas      

      caketaartje

6,50
geldig t/m 04-11-2015

Luchtig en knapperig gebakken bladerdeeg met een pittige kaas.
KAAS UIT HET VUISTJE

normaal 7,10

Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze: 

Kaasbriosje

2 stuks

1,95
normaal 2,45

U kunt ook bestellen in onze webshop!

tips van de bakkers

speculaas      

      caketaartjespeculaas      

      caketaartjespeculaas      

6,50

We zijn er ooit kampioen mee geworden. 
Het lekkerste kaasbriosje van Nederland.  Het klinkt logisch, een lekker bladerdeeg
met pittige kaas… maar dat vindt u zeker niet overal.
Proeft u het verschil maar eens. 

Even in de oven zijn ze het lekkerst! 

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

www.dsp-audiovisueel.nl
tel. 0485-350705

audiovisueel

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

Hoe is ’t nu met Hans van der Pas: 
 Burgemeester zijn is leuk, maar ook hard werken

Die toren is belangrijk, maar be-
langrijker vindt Hans de inhoude-
lijke discussies over zaken als de 
opvang van vluchtelingen, de sa-
menwerking met omliggende ge-
meenten en de nieuwe zorgtaken. 
Het zijn lange dagen, altijd in func-
tie en vaak werken in de avonden 
en op zaterdagen. Op zondag ligt 
het openbare leven in Rhenen zo 
goed als stil, het is de Dag des He-
ren, die hoog in ’t vaandel staat. 

Hoewel een groot cultureel verschil 
heeft Hans in het begin de meeste 
moeite gehad met het gemis van 
inhoudelijke zaken, die hij als wet-
houder had. 

Cultuur
Het feit dat een deel van Rhenen 
traditioneel en streng Christelijk 
is met liefst 18 kerken, die op de 
zondagen goed gevuld zijn, maakt 
dat ook veel moois bewaard is ge-
bleven. Het staat echter vooruit-
gang weleens in de weg. Risico’s 
worden vermeden, maar gelukkig 
is er ruimte voor goede gesprekken 
en een zakelijke instelling. 

Daarbij blijft Hans, gewoon Hans 
van der Pas. Hij bezoekt de kerken 
en neemt deel aan Dank- en Bid-
dag. De gedragsrichtlijnen neemt 
hij in acht en verdiept zich in de 
normen en waarden. De soberheid, 
het plichtsbesef en de zorg om el-
kaar binnen de eigen kerk hebben 
voor- en nadelen. Veel mensen zijn 

onverzekerd en veel jongeren zijn 
bekend bij Jeugdzorg. Maar… bij 
problemen springt de omgeving 
bij. 

Eigen plek
Hans: “De spanning tussen pro-
gressief en conservatief kan stevig 
zijn. Ik wil goed snappen wat zon-
dagsrust, cultuur en tradities voor 
mensen betekenen. Vooral zijn we 
nu aan het zoeken naar een huis 
in Rhenen. Dat valt niet mee, want 
we zijn erg gesteld op privacy, 
maar willen juist ook tussen de 
mensen wonen en in de stad voor 
de voorzieningen.” 

De eigen plek zal rust geven. Nu 
is hij van ’s morgens tot ’s avonds 
in functie en heeft weinig tijd voor 
een gezellig babbeltje met oude 
bekenden. Wél heeft Rhenen een 
paar zeer goede restaurants, vorig 
jaar zaten drie restaurants in de 
top-5 van de provincie Utrecht. 
Ook niet verkeerd!

Hans van der Pas, Burgemeester van Rhenen over discussies met inhoud 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

rHenen/BernHeze – Het burgemeesterschap brengt veel extra werkuren 
voor Hans van der Pas met veel interessante en leuke zaken. Zo zal op zaterdag 
7 mei de Giro d’Italia Rhenen aandoen tijdens de 2e etappe Arnhem-Nijmegen. 
“De organisatie was vergeten te melden dat de route van deze etappe een 
stukje door Rhenen gaat, maar wij gaan zorgen dat deelnemers en bezoekers 
Rhenen niet vergeten. Ook een mooie gelegenheid om de Cuneratoren, die 
wordt gerestaureerd, voor een deel uit de steigers te krijgen.”

‘ ’

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

KBO Bernheze
De fietsclub van 
KBo Heesch
HEESCH - Bij KBO Heesch kunt u 
aan veel binnen- en buitenactivi-
teiten deelnemen, zie 
www.kbo-heesch.nl. De fietsclub 
is zowel letterlijk als figuurlijk een 
actieve groep. 

De fietscommissie bestaat uit Mia 
Claasen, Joke van Rosmalen, Tinie 
School, Elly Verdiesen en Jo Wij-
nen. Deze groep zorgt er voor dat 
er elk jaar weer een mooi fietspro-
gramma wordt opgesteld. Voor de 
fietsers wordt aan het begin van 
het jaar een bijeenkomst georgani-
seerd. Dan wordt het programma 
gepresenteerd voor het hele jaar. 
Op de vastgestelde maandagen 

staan er elk jaar vijftien lange fiet-
stochten op het programma. Dit 
zijn tochten van 50-55 kilometer. 
De fietsen kunnen op de aanhan-
ger worden geplaatst en u kunt 
met uw eigen auto rijden of tegen 
een kleine vergoeding meerijden 
naar het startpunt van de tocht. 
Het zijn altijd fietstochten in een 
mooi gebied. Een groep vaste 
vrijwilligers helpt hierbij. Ook hier 
weer: zonder vrijwilligers gaat 
het niet. Daarvoor zijn wij ze zeer 
dankbaar. 

Elke woensdagmiddag wordt er 
gefietst vanaf de Petrus-Emmaus-
kerk. De start is klokslag 13.30 uur. 
Het zijn tochten van ongeveer 25-
30 km, met onderweg een thee- of 
koffiepauze. Voor meer informatie: 
Joke van Rosmalen, 0412-454314.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

HEESWIJK-DINTHER – In de Pro-
testantse kerk aan de Kerkstraat in 
Dinther wordt zondag 1 november 
de traditionele oogstdankdienst 
gehouden. 

Ook dit jaar wordt - onder het 
motto ‘een liefdevol blik’ - gepro-
beerd heel veel conservenblikken 
bij elkaar te brengen voor de voed-
selbank. 
Een motto met een dubbele bo-
dem, omdat het gebeurt vanuit 
een liefdevolle blik naar mensen 
die wel een steuntje in de rug kun-

nen gebruiken. Vorig jaar was de 
actie een groot succes. 
De dienst begint om 10.00 uur en 
er zal een kindernevendienst zijn.

oogstdankdienst in 
Protestantse kerk

Verandert huurtoeslag 
voor ouderen?

Ik ben 70 jaar oud, heb wat spaargeld en ik krijg huurtoeslag. 
Nu hoorde ik dat er iets gaat veranderen. 

Waarop moet ik letten?

U hebt alleen recht op huurtoeslag als u geen belasting in 
box 3 betaalt. Mensen met AOW en een klein pensioen,  

hebben naast de algemene vrijstelling in box 3, 
ook een aparte vrijstelling: de ouderenvrijstelling. 

Deze gaat volgend jaar verdwijnen.

Als uw vermogen op 1 januari 2016 boven het algemene 
vrijstellingsbedrag van € 21.437,- (of € 42.874,- voor partners) 

ligt, dan verliest u in 2016 uw recht op huurtoeslag.

Als uw vermogen maar een heel klein beetje boven het 
vrijgestelde bedrag ligt, kan het verstandig zijn om een aantal 

uitgaven die u toch al van plan was te doen, wat eerder te 
doen. Daardoor blijft uw vermogen op 1 januari 2016 onder het 

vrijgestelde vermogen en houdt u uw huurtoeslag.

Heeft u nog vragen?
Neem vrijblijvend contact op met ons om te kijken wat 

Van Schayk voor u kan betekenen.

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

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

Beloof niets,
maar doe

iets

Kostuumverkoop
HEESWIJK-DINTHER - Wie kent ze niet? Die prachtige kostuums die 
spelers dragen tijdens de voorstellingen van de theatergroepen van de 
Kersouwe. 

Dit seizoen zag je bijvoorbeeld avontuurlijke 
kostuums bij Snorro en bijzonder fraaie kos-
tuums bij De Klokkenluider van de Notre Dame. 
Die kostuums en meer zijn nu te koop voor een 
leuke prijs. De verkoopdagen zijn zaterdag 
31 oktober van 10.00 tot 16.00 uur en zon-
dag 1 november van 10.00 tot 14.00 uur in 
het spelershuis op de Kersouwe in Heeswijk-
Dinther.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van ge-
boorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. 
Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle huis-
houdens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Nooit zal je door de tuin meer lopen...

Onverwacht heeft hij de regie uit handen moeten geven. 

Ben Pennings 
q Nistelrode, 2 december 1943 

† Uden, 24 oktober 2015

echtgenoot van

Bets Kling 1

Jeroen Pennings 

Femke Pennings en Remko van Brussel
    Kjell
    Yvar
    Jilke

Kerkhoflaan 6
5388 AG  Nistelrode 

Ben is thuis, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op donderdag 
29 oktober, tussen 14.00 en 15.00 uur, en tussen 19.00 en 20.00 uur.

De herdenkingsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op 
vrijdag 30 oktober, om 11.00 uur, in Nesterlé, Parkstraat 2 in Nistelrode. 

Aansluitend zal Ben samen met Bets in besloten kring worden begeleid 
naar het crematorium.

Eenieder die Ben een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

In plaats van bloemen graag een donatie voor een blijvende herinnering 
aan Ben en Bets. Hiervoor zullen collectebussen aanwezig zijn.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 29 oktober t/m 4 november 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Canadese Ham

100 gr. €1,25
Ribkarbonade

100 gr. € 0,85

Runderschnitzels

100 gr. €1,50

Hachee 
kant & klaar
100 gr. € 1,35

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

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

Aardappelgratin 500 gram € 1,95
Hollandse bloemkool per stuk € 1,25
Mandarijnen 20 stuks € 2,95

Elke vrijdag en zaterdag vers geperst 
sinaasappelsap

1,50

Zachte 
witte

melkbollen
8 + 4 GRATIS

2 
Appelstrüdel 

voor

Taai taai
Alle soorten

2,60

Europees goud voor het 
boulangerieTeam 

Op zijn eerste werkdag was het 
feest voor de Heesche Stefan, de 
slingers hingen en natuurlijk was 
er taart. Een Europees kampioen 
in het bedrijf laat je tenslotte niet 

zomaar voorbij gaan. Stefan was 
met het BoulangerieTeam naar 
Frankrijk afgereisd om de gouden 
medaille binnen te halen en dat is 
gelukt. Een bijzondere prestatie tij-
dens bijzondere dagen, want naast 
de serieuze momenten was er ook 
tijd voor ontspanning. 
Het BoulangerieTeam is een ver-
eniging van en voor de Nederland-
se ambachtelijke broodbakkerij 
en tijdens deze wedstrijd bestond 

het team uit Michel Schröder, Ge-
rard Vreugdenhil en - de bij Van 
Mook, de echte Bakker werkzame 
- Stefan van Lieshout. Met coach 
Hans Som veroverden zij de eerste 
plaats tijdens het EK Boulangerie in 
Frankrijk. Het was de vierde grote 
wedstrijd dit jaar van het Boulan-
gerieTeam, dat de ambachtelijke 
broodbakkerij in de breedste zin 
van het woord wil uitdragen in de 
branche én bij de consument. 

Muziek
Nederland presenteerde in Frank-
rijk een prachtige showtafel waar 
het thema muziek in terug was 
te vinden. Op alle, door het team 
gemaakte, producten stonden mu-
zieknoten en instrumenten afge-
beeld. Stefan zorgde er met een 
indrukwekkende retro platenspeler 
voor dat het geheel werd afge-
maakt. Het thema muziek sprak 
radiozender 3FM natuurlijk aan en 
deze nam direct na de prijsuitrei-
king contact op met het team voor 
een interview. 

Meer informatie over het Boulan-
gerie Team, de wedstrijden en haar 
leden is te vinden op 
www.boulangerieteam.nl, 
Facebook: Boulangerie Team.

Stefan van Lieshout, trots op zijn 
overwinning Tekst en foto: DMBK

Nistelrode – Elke dag is de echte passie voor ambacht te proeven bij Van Mook, 
de Echte bakker in Nistelrode. Het moest er dan ook van komen dat Stefan van 
Lieshout met de eerste prijs van het EK boulangerie naar huis zou komen. Samen 
met het boulangerieTeam zegevierde hij op het EK boulangerie in Frankrijk.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 -     
     www.facebook.com/orangerievantilburg     www.facebook.com/orangerievantilburg

Wij feliciteren Stefan met zijn titel: 
Europees kampioen

met het BoulangerieTeam naar 
Frankrijk afgereisd om de gouden 
medaille binnen te halen en dat is 
gelukt. Een bijzondere prestatie tij-
dens bijzondere dagen, want naast 

De retr� 
platenspeler
maakte het 
geh� l af

Zaterdag 
31 oktober open!
Laatste zaterdag van het 

seizoen open. Kom je ook?
We zijn open 11.00-17.00 u.

 Woensdag t/m vrijdag 
11.00-17.00 u. 

zijn we altijd open.

www.de-nistel.nl
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Verkooptentoonstelling handwerk-
groep De Horizon Heesch 

Elke belangstellende kan op zon-
dag 8 november in de dag-kerk 
van de Petrus Banden geloofs-
gemeenschap in de Kerkstraat 
in Heesch terecht, van 12.00 tot 
16.00 uur. Alle creaties zijn voor 

een zacht prijsje te koop. De ge-
hele opbrengst van deze openbare 
verkoop komt ten goede aan de 
leden van de doelgroep van de 
Heesche Ziekenvereniging Hori-
zon; mensen met een beperking, 

alle langdurig zieke en eenzame in-
woners uit Heesch. Iedereen is van 
harte welkom. De entree is gratis 
en de koffie staat zoals altijd weer 
klaar.

HEESCH - De creatieve vrijwilligers van Ziekenvereniging Horizon Heesch hebben, zoals al vele jaren, op-
nieuw hun uiterste best gedaan voor hun dorpsgenoten. Ze zijn weer klaar voor de verkooptentoonstelling 
van de door hen gemaakte producten. Deze handwerkgroep doet dat jaarlijks tegen de tijd dat er weer naar 
cadeautjes voor 6 december of Kerstmis wordt gezocht. 

Heesch Fit en Gezond: senioren de maat genomen

De organisatie van Heesch Fit en 
Gezond die, in overleg met de ge-
meente de oproep voor deze ge-
zondheidscheck stuurde aan seni-
oren tussen de 70 – 80 jaar, was 
verrast over de animo. Na 21, 22 
en 23 oktober staan nog 100 men-
sen op de wachtlijst!

Alles op ‘n rij
In CC De Pas werden vragenlijs-
ten ingevuld door de deelnemers, 
waarna ze aansloten om te worden 
gewogen, gemeten en het BMI 
bepaald werd. Daarna werd bloed 
geprikt op bloedsuikerwaardes en 
werd de bloeddruk gemeten om 
vervolgens zelf in actie te moeten 
komen tijdens een conditietest. De 
diëtiste besprak met ieder indivi-
dueel het voedingspatroon en wat 
veranderd zou moeten of kunnen 
worden. De fysiotherapeuten test-
ten de gewrichten op kracht en 
flexibiliteit en gaven gerichte oe-
feningen mee. Er was een heuse 
geluidscabine voor de gehoortest 
en oogmeetinstrumenten voor een 
globale oogmeting en meting van 
de oogbolspanning. KBO Heesch 
zorgde voor informatie over acti-
viteiten, de apotheek voor infor-
matie over medicaties en de bieb 
stond er met boeken en andere 
leesmogelijkheden. Heel veel vrij-

willigers zorgden deze dagen voor 
een goede gang van zaken en 
dienden als wegwijzers. 

Steun
De organisatie voor deze unieke 
actie werd ondersteund door GGD 
Brabant, die de planning voor haar 
rekening nam én aan het eind van 
de rondgang de rapportage met 
elke deelnemer doornam. Het 
grootste aantal afwijkingen be-
stond uit een hoge bloeddruk, 
maar ook mobiliteit mocht hier en 
daar beter. Met name tips voor het 

ontwikkelen van een betere ba-
lans waren welkom. Er werd door-
verwezen naar huisartsen, waar 
nodig en naar sportverenigingen, 
waar wenselijk. Na afloop kregen 
de deelnemers ook nog een leuke 
goodiebag mee naar huis, dankzij 
de sponsoring van gulle midden-
standers. Zij verkortten daarnaast 
het wachten met heerlijke schalen 
vol fruit en rauwkost. 
Heesch Fit en Gezond wordt in 
2016 herhaald voor de mensen op 
de wachtlijst.
Meer foto’s: mooiheesch.nl

 

HEESCH - In antwoord op de landelijke trend dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten en willen wonen, 
organiseerden Wmo Koffiemiddagen en Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch een gezondheidscheck 
voor ouderen tussen 70 – 80 jaar. Dankzij subsidie van de gemeente Bernheze, het Rigom en de vrijwillige 
bijdrage van diverse partijen kon dit kosteloos gebeuren.

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers 

‘Dorpsplein Heesch gaat het maken’

Wat vindt u van het initiatief 
Dorpsplein Heesch?
“Dat is noodzakelijk omdat we bin-
nen de gemeente zelf veel meer za-
ken moeten regelen m.b.t. voorzie-
ningen voor mensen die hulp nodig 
hebben. Het is vaak een puzzel om 
uit te zoeken hoe je tot de juiste on-
dersteuning komt.”

Hoe kunnen KBO Heesch en 
Dorpsplein Heesch elkaar 
versterken?
“Omdat de KBO al goede banden 
heeft met veel ouderen, kan de 
steun van de KBO voor veel men-

sen drempelverlagend werken om 
contact op te nemen met Dorps-
plein Heesch. Het is dan meer ons-
kent-ons en dan leg je vragen snel-
ler voor.”

Wat werkt goed om mensen te 
laten participeren?
“Door het aanbieden van veel ac-
tiviteiten gaan mensen daadwerke-
lijk meedoen. Bovendien helpt KBO 

Heesch, als mensen dat aangeven, 
ook bij vervoer naar die activiteit.”

Wat doet KBO Heesch nog meer 
in relatie tot Dorpsplein Heesch?
“KBO Heesch stimuleert leden zich 
om te laten scholen tot ouderenad-
viseur. KBO Heesch heeft de ‘Be-
langenbehartiging Ouderen’ hoog 
in het vaandel en zal haar leden 
middels doorlopende publicaties 
wijzen op het ontmoeten en vragen 
stellen tijdens de inloopochtenden 
in De Pas. Dorpsplein Heesch gaat 
het maken en wij zijn heel positief 
over dit initiatief.”

HEESCH - Dorpsplein Heesch maakt mensen in Heesch beter wegwijs in de zorgvoorzieningen en houdt 
vanaf 5 januari 2016 wekelijks zitting in CC De Pas. Dorpsplein Heesch heeft daarvoor een aantal partners en 
één daarvan is KBO Heesch. In onderstaand interview met Frans Eijsink (secretaris), wordt duidelijk waarom 
KBO Heesch zo’n belangrijke partner is.

De verschillende zusters, dokters, 
röntgenmedewerkers hadden hun 
handen vol aan de zieken. Maar 
ook ernstige gevallen kwamen 

langs zoals de pop van Antje, die 
moest een nachtje blijven in het 
ziekenhuis. 
Er moest een flinke operatie ge-
pland worden, want het hoofd van 
haar pop lag er namelijk helemaal 
af. Een compliment aan de com-
missie;  Ilona van Grinsven, An-
gela van de Langenberg, Dorinne 
Swinkels, Marianne Jacobs en Inge 
Saka, zij wisten een goede praktijk 
met specialisten op te trommelen 
voor het belangrijke inloopspreek-
uur. Uiteindelijk kon iedereen met 
de pilletjes naar huis en tekende 
de commissie Poppendokter weer 
voor een succesvol jaar. Meer fo-
to’s op www.mooinisseroi.nl.

130 Kinderen met 
patiënten naar De Kanz
NISTELRODE – Het is herfstvakantie en tijd voor een jaarlijkse gezond-
heidscheck voor de poppen, beren en knuffeldieren. Een nieuw team 
aan artsen was erg enthousiast om aan de slag te gaan. Het was een 
leuke drukke opkomst met zelfs een zwangere patiënt. 
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Bij aankoop 
van een complete 

bril, 2e paar glazen 
van een complete 

computer- of 
zonnebril 

CADEAU!* 

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL 
MET DE ALLERNIEUWSTE HD-GLAZEN, 
2E PAAR GLAZEN VAN EEN COMPLETE 
COMPUTER-  OF ZONNEBRIL CADEAU*

KOM LANGS
EN ZIE HET
VERSCHIL

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig tot 30 november 2015.

TIJD VOOR EEN OOGMETING!

De publieks- en vakjury kwamen tot de vol-
gende uitslag: De Brallies behaalden de derde 
plaats met ‘Feest’, de Durskes ‘Skôn’ werden 
tweede en De Ouwe Garde eerste. De pre-
sentatie werd gedaan door Edwin Verkuylen 
en Prins Willy I was bereid gevonden de prijs-
uitreiking voor zijn rekening te nemen. 

Nieuwe prins
De nieuwe prins van het Weversrijk zal op 7 
november zijn cape en de scepter omdoen tij-
dens de onthulling in ‘t Tramstation. Het zal 
een opluchting zijn voor het nieuwe prinsen-
paar, dat eindelijk het grote geheim verklapt 
mag worden. De Geheimraad heeft besloten 
om het dit jaar niet zo gemakkelijk te maken. 

De eerste drie hints van de Geheimraad zijn: 
Hij stond bijna op eenzame hoogte
Hij staat op eenzame hoogte 
En als ‘ie wil kan ‘ie nog hoger

Tijdens het Liedjesbal werden drie nieuwe 
hints gegeven:
60, dubbele woordwaarde
D’n deze vliegt ‘oe naar ‘oe keel
En deze is geknipt en geschoren

Veel namen zijn al geroepen en dat zal door-
gaan tot 7 november. Weet u het al?

Winnaar liedjesbal: De Ouwe Garde

Prins Willy feliciteert de Brallies met derde plaats

De Ouwe Garde 
wint Liedjesbal met 
‘Polonaise van het jaar’

NISTELRODE – Met ‘Polonaise van het jaar’ sloot De Ouwe Garde, als winnaar van het 
Bernhezer Liedjesbal, de zaterdagavond af in ‘t Maxend in Nistelrode. Zes groepen met 
voornamelijk deelnemers uit Nistelrode presenteerden hun carnavalskraker met als doel een 
cd-opname. Zowel het publiek als de vakjury waren enthousiast en konden meteen meezin-
gen met de teksten van het winnende lied, ‘van Liedjesbal tot aan de Carnaval’. 

De punten waren het bewijs

OUTLET, AANBIEDINGEN, SHOPPEN & GEZELLIGHEID VANAF 13.00-17.00
GALERIE BERNHEZE - H. VAN DE VENSTRAAT 7 - 5388 CT NISTELRODE

STANDAARD GRATIS VERZENDING

ZONDAG 1 - 11 - 2015  OPEN ZONDAG

www.ravedmusthaves .com
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Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 24 okt. t/m 1 nov. 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Vocal Queens op Kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Het mati-
neeconcert in Kasteel Heeswijk 
op zondag 1 november wordt ver-
zorgd door de Vocal Queens. De 
groep wordt gevormd door toetse-
nist John en de zangeressen Jean-
net, Marianne en Marian. 

Zij brengen ‘feel-good-music’: bekende pop-, soul- en gospelnummers uit de jaren 1970-2000 met de nadruk 
op meerstemmige samenzang. Het repertoire bevat een aantal uitdagende medleys van Queen en Dooby Bro-
thers en nummers van artiesten als Fleetwood Mac, Aretha Franklin, Simon & Garfunkel en ABBA. De Vocal 
Queens treden op om 14.15 uur en 15.15 uur.

Leon van den Brand kreeg zijn eerste 
serieuze muzieklessen van pianist-
organist-klavecinist Jan Verhoeven. 
Op zijn zeventiende startte hij met 
zijn studie aan het Sweelinck Con-
servatorium in Amsterdam met 
als hoofdvak orgel en later aan 
het Brabants Conservatorium in 
Tilburg. In 1985 behaalde hij het 
diploma Uitvoerend Musicus orgel 
met als eindpredicaat ‘zeer goed’. 
Daarnaast studeerde hij hoofdvak 
piano bij Ton Demmers en Herman 
Uhlhorn, wat resulteerde in het 
behalen van het staatsdiploma in 
1986 (Den Haag).
 
Leon van den Brand volgde diverse 
interpretatiecursussen bij bekende 
buitenlandse organisten. Hij is ac-
tief als concert organist, onafhan-

kelijk orgeladviseur en piano- en 
orgelpedagoog. Ook begeleidt hij 
regelmatig instrumentale solisten, 
vocalisten en koren.
Van 1995 tot 2001 was hij orga-
nist van het gereconstrueerde 17e 
eeuwse Severijn-orgel te Cuijk, 
waar hij in die periode eveneens 
de internationale concertreeks mee 
organiseerde. Momenteel is hij or-
ganist van het historische Van De-
venter/Smits-orgel in de Luciakerk 
in Ravenstein. Daarnaast neemt hij 
sinds 2003 deel aan de werkgroep 
die de Berne Abdijconcerten orga-
niseert.
Tijdens het concert op 1 novem-
ber in de abdijkerk worden werken 
uitgevoerd van Louis Vierne, Jéhan 
Alain en Maurice Duruflé. Aan-
vang 16.00 uur.

Berne Abdijconcert met 
Leon van den Brand

HEESWIJK-DINTHER - In de abdijkerk te Heeswijk-Dinther wordt zon-
dag 1 november het zesde concert in de 64e cyclus van de Orgelkring 
gespeeld door organist Leon van den Brand. 

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Checkpoint op 
woensdagmiddag
HEESCH – De zomervakantie is alweer enige tijd 
voorbij en ook bij Checkpoint zijn we alweer een 
aantal weken open. Deze week aandacht voor onze 
woensdagmiddagactiviteit. Iedere woensdagmiddag 
staat een enthousiast team van stagiaires en vrijwil-
ligers klaar om kinderen uit groep 7 en 8 een leuke 
middag te bezorgen. Het team jongerenwerk is op 
de achtergrond aanwezig. De meiden maken gebruik 
van de grote zaal en de jongens van de gymzaal. 

De groepen zijn bewust gesplitst omdat de sfeer an-
ders is bij sekse specifiek jongerenwerk, het voelt 
veiliger voor de kinderen en we kunnen dieper in-
gaan op onderwerpen die de jongens en meiden 
aankaarten.

Wekelijks staat er, naast onze standaard activiteiten 
als poolen, voetballen, wii-en en meer, een specifie-
ke activiteit op het programma. Denk aan knotshoc-
key, pizza bakken, beautymiddag, nerf middag maar 
voornamelijk wat de jongens en meiden zelf willen. 
Dit programma is terug te vinden op onze website: 
www.jongerenwerkbernheze.nl, Facebook en de 
poster op school.

We gaan open om 13.30 uur en sluiten om 17.00 
uur. De activiteit begint om 14.30 uur. Ouders zijn 
altijd welkom om een kijkje te komen nemen en een 
praatje te maken. 

Voor vragen kun je altijd mailen naar 
sanne.van.susteren@vivaan.nl. 

iedere woensdagMiddag 
staat een enthousiast

teaM klaar

Tekst?

HALLoweeN ruKt oP Zie oplossing pagina 37

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt en Interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Op de ene af-
deling liggen 

ze op een 
ve rwa rmd 
vloertje met 
hun pas-
geborenen 
dicht tegen 

zich aan. Er-
naast schar-

relen ze op 
hun gemak wat 

rond en schuifelen 
langs het buffet, waar ze 

eten en drinken volgens een com-
putergestuurd individueel afge-
stemd doseersysteem. En voordat 
ze hun slaapje doen, gluren ze nog 
maar eens naar die leuke gozer 
daar achter dat luikje. Ze hebben 
het lang niet slecht, de varkens bij 
Willie Gijsbers.

Het klinkt futuristisch. En toch 
is het de dagelijkse praktijk in de 
fonkelnieuwe stallen van Willie en 
Marjan Gijsbers. Onlangs breidden 
zij hun bedrijf van 2400 vleesvar-

kens en 250 zeugen uit met nog 
eens 1000 zeugen met biggen. 
Om die te huisvesten, werden 
twee nieuwe stallen gebouwd. 
Stallen die voldoen aan alle voor-
schriften, regelgeving en milieu-
eisen. Zo wordt de lucht gezuiverd 
met luchtwassers en wordt de 
hele bedrijfsvoering automatisch 
aangestuurd via de allernieuwste 
high-tech hard- en software. 

Automatisch
Het bedrijf heeft speenbiggen, 
vleesvarkens en fokzeugen. Van 
laatstgenoemde scharrelen zo’n 
zevenhonderd dragende zeugen 
in een enorme stal vrij door de 
ruimte. Het knort, ligt, schuifelt en 
slaapt. En om de zoveel tijd wan-
delen ze door de eet- en drinksluis. 
De computer herkent de zeug aan 
het oormerk en doseert precies de 
juiste individuele hoeveelheid voer. 
Verderop wordt het gewicht gere-
gistreerd. En zijn er niet-dragende 
zeugen in de groep, dan worden 
deze snel opgespoord. Daarvoor 

zorgt de beer met zijn charmes, 
vanuit een apart hok met kijkgat. 
De niet-dragende dames willen via 
dat gat graag naar hem kijken. En 
na 25 keer peepshow (ja, ook dat 
houdt de computer bij) wordt de 
zeug vanuit de voersluis automa-
tisch de gang in geloodst. Klaar 
voor inseminatie; Willie hoeft haar 
maar naar de insemineerruimte te 
leiden. 

Kraamstal
In de kraamstal met verwarmd 
vloergedeelte werpt de zeug haar 
biggen. En ook hier krijgt ze haar 
persoonlijke tapasmaaltijden ge-
serveerd. In kleine porties, zodat 
ze regelmatig in beweging komt. 
Goed voor haar gezondheid en 
melkproductie. En als mama-zeug 
niet voldoende melk geeft, dan 
drinken de biggen gewoon nog 
wat bij uit de ‘rescuecups’. 

De varkens bij Willie en Marjan Gijsbers hebben het niet slecht Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Open dag varkenshouderij familie Gijsbers in Loosbroek
loosBroek - willie en Marjan Gijsbers uit Loosbroek zetten de deuren van hun 
varkenshouderij aan de Nistelrodesedijk open, tijdens een open dag op zaterdag 
31 oktober.

Ben je nou benieuwd of Willie nog wel iets te 
doen heeft op zijn volautomatisch bedrijf? 
Neem een kijkje! Willie en Marjan zetten hun 
deuren open op zaterdag 31 oktober tussen 
12.00 en 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
op de Nistelrodesedijk 1a in Loosbroek.

Woensdag 4 t/m zondag 8 november

Jubileummenu
Koken met Abdijbier 

en Hollandse likeuren 
€ 35,- per persoon

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

www.hetsentiment.nl
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Glen
Talloch

Scotch Whisky

 13.99
LITER ¢17.99

Floryn
Jonge Jenever

 10.99
LITER ¢13.29

=4.00  
KORTING

=2.30  
KORTING

Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 - 5384 Heesch

 heesch@mitra.nl
0412- 45 46 30

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 18 T/M 31 OKTOBER 2015

KORTINGS-
ACTIE:Glen Talloch

&
Floryn

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 13.00-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 

9.30-18.00 uur
Vrijdag 9.30-21.00 uur

Zaterdag 9.00-17.00 uur

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

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

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

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

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Open dag 
31 oktober 
12.00 tot
17.00 uur

In de kraamst al 
met verwarmd 
vloerged� lte werpt 
de zeug haar bi� en. 

Op de ene af-
deling liggen 

naast schar-
relen ze op 

hun gemak wat 
rond en schuifelen 
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ACTIVITEITENAGENDA
LEON VAN DER ZANDEN - 
SUPERGEWOON
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 16,-
Leon op zijn scherpst! Origineel, 
kwetsbaar, fysiek en met de authentieke 
publieksinteractie die we van hem kennen. 
Als je wilt dat comedy een hart heeft en je 

laat schreeuwen van het lachen, dan is dit de show voor jou!

OKTOBERFEESTEN MET DE
ANSELTALER PARTY 
EXPRESS
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 12,50

In de feesttent op de Misse barst op 30 en 31 oktober een 
megagezellig Oktoberfest los. Voor de Oostenrijkse en Tiroler 
feestknallers is het vijfkoppige muziekgezelschap Anseltaler 
gecontracteerd. De feestband, met gelouterde muzikanten, 
zorgt voor een feest waar nog lang over nagepraat zal worden.

LIVE FINALE LEAGUE 
OF LEGENDS 
AANVANG: 12.00 UUR
ENTREE:  € 7,50

Op zaterdag 31 oktober wordt de � nale van het World 
Championship League of Legends in Berlijn gespeeld. Dit 
jaar is de � nale live te volgen bij de Pas in Heesch! Voor de 
liefhebbers is dit een unieke gelegenheid om de helden te 
bewonderen op groot scherm.

FILMHUIS DE PAS: 
STILL ALICE
AANVANG: 15.30 UUR
ENTREE: € 5,- 

Hoogleraar taalkunde Alice Howland is pas vijftig jaar als ze 
de diagnose Alzheimer krijgt. Dit is een enorme schok. Alice 
beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal 
veranderen. We zien hoe Alice aanvankelijk woorden ‘kwijt 
raakt’ en dit is het begin van een serie verliezen.

HANS KAZAN EN STEVEN 
KAZAN – OPEN KAART
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,-

De meest gestelde vraag aan Hans en Steven Kazàn is: 
“Hoe kan dat nou?”. In hun theatervoorstelling ‘Open Kaart’ 
geeft het duo hierop antwoord. Hans Kazàn is Nederlands 
bekendste goochelaar en een begrip in televisieland. 
Steven Kazàn treedt wereldwijd op als komiek en bij elke 
voorstelling zorgt hij voor onnavolgbare lachsalvo’s.

ACTIVITEITENAGENDA

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

DO. 29 
OKTOBER

ZO. 1
NOVEMBER

ZA. 31
OKTOBER

VR. 6
NOVEMBER

30+31 
OKTOBER

Verkleedbal Stichting Bernhezer 
Gehandicaptenbal 

Tussen 13.00 en 17.00 uur bele-
ven veel geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten van alle leeftijden, 
samen met hun begeleiders, een 
geweldige carnavalsmiddag in Par-
tycentrum ’t Maxend in Nistelrode. 

Het programma is weer veelbelo-
vend, met optredens van De Do-
rini’s, DJ’s Bertie & John en lokale 
blaaskapellen.

Ook dit jaar zal er weer de mooist 
verklede gast gekozen worden. 
Net als vorig jaar is er weer een 
verkiezing voor een prins/prinses 
van het verkleedbal 2015! Dit doet 
de Stichting Bernhezer Gehandi-
captenbal samen met de lokale 
carnavalsverenigingen die mee ko-
men feesten op dit bal. Voor deze 
verkiezing kan iedereen zich aan-
melden, via de Facebookpagina, 

op de middag zelf of door het stu-
ren van een mail naar de stichting.  

Om activiteiten als deze te kunnen 
blijven organiseren, is de Stichting 
Bernhezer Gehandicaptenbal af-
hankelijk van donaties en gelden 
van sponsors. 
Wie deze organisatie wil steunen, 
kan een vrijwillige bijdrage storten 
op de Rabobank, IBAN nummer:  
NL95RABO0152321713 o.v.v. do-
natie. Voor verdere informatie 
www.bernhezergehandicaptenbal.nl  
of mail naar 
info@bernhezergehandicaptenbal.nl.

BERNHEZE - Het jaarlijkse verkleedbal van de Stichting Bernhezer Ge-
handicaptenbal is inmiddels een begrip in Bernheze en verre omstreken 
en traditiegetrouw is dit op de eerste zondag van november. De negen-
tiende editie wordt op zondag 1 november gehouden.

Maarten Gielen en Bram thomassen in BruG

Als algemeen directeur staat Maar-
ten Gielen aan het hoofd van de 
grootste Brabantse werkgever IBN. 
Ruim 3800 mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt werden 
succesvol naar betaald werk ge-
bracht. Over de moeilijkheden en 
successen daarbij gaat het gesprek.

Bram Thomassen vertelt over zijn 
theatershow ‘Draadje los’, waarin 
hij het publiek oproept te genieten 
van het leven, ondanks tegensla-
gen. Hij heeft er zelf verschillende 

zware achter de rug. De lach en de 
traan uit zijn voorstelling zullen een 
rol spelen in de ‘column’, die Bram 
ook voor zijn rekening neemt.
In de ‘sociale noot’ is Bert van der 
Burgt aan het woord, oprichter 
van het familiebedrijf Burgthoeve. 
Deze zorgboerderij omvat o.a. een 
paardenmelkerij en vleeskalver-
houderij. 

Als het ‘lokale thema’ werd geko-
zen: de verhoging van de rioolhef-
fing, waarmee de gemeenteraad 

onlangs instemde. Voorstander 
van deze heffingverhoging voor 
burgers en verlaging voor bedrij-

ven Cent van den Berg (Progressief 
Bernheze) kruist de degens met te-
genstander Frans van de Ven (Lo-
kaal). 

De muziek is in de vertrouwde 
handen van het OT-trio en Ad van 
Schijndel neemt op passende, poë-
tische wijze de afsluiting voor zijn 
rekening. De presentatie is in han-
den van Annemieke van der Aa en 
Hans Lakwijk. Gratis kinderopvang 
is aanwezig.

Het politiek café is een initiatief 
van de SP Bernheze. De redactie 
wil een brug slaan tussen de inwo-
ners van Bernheze en de politiek.

BERNHEZE - Maarten Gielen, directeur van IBN, is te gast in het politiek café BRUG van zondag 1 november 
in CC De Pas in Heesch. Ook Bram Thomassen, ‘levensverhaalverteller’ uit Heesch, is voor een gesprek aan-
wezig. Hij verzorgt tevens de column. Politiek café BRUG begint om 16.00 uur, de toegang is gratis.

Bram ThomassenMaarten Gielen

over de 
moeilijkheden 

en over de 
successen

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

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

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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BEAUTY

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP!

OP ALLE DAMES 
HEREN EN 

KINDERSCHOENEN

Alles
50% korting

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL - Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com
www.hairstylingmirelle.nl

Laatste week om te profiteren 
van onze kortingen!
van 3 t/m 7 november
Tegen inlevering van deze bon (één per persoon).
Alleen geldig in bovenstaande actieperiode.

*Korting voor iedere klant, variërend van 10% kassakorting 
tot gratis producten of zelf een gratis behandeling..!

Ballonnen
actie

Maak kans op één van onze fantastische prijzen 
die we gaan verloten op zaterdag 7 november - vanaf 

16.00 uur - onder het genot van een hapje en een drankje.

*** 20-jarig juBiLeum ***
Dus zorg Dat je erBij Bent!!

HooFDPrijs: ‘n VLiegreis Voor tWee
(mede mogelijk gemaakt door Reisburo De Wit)

Vera van den Heuvel leidt 70.000 volgers van Facebook naar de Raved Musthaves fashionshop

Twee jaar succesvol ondernemen vieren met een open dag

Het klinkt heel stoffig, maar de op-
gewekte webwinkelonderneem-
ster heeft het echt in haar genen 
zitten. Ondanks dat ze zichzelf 
als ‘tikkeltje eigenwijs’ betiteld 
en vooral graag haar eigen les-

sen leert, is het advies van haar 
ouders; Theo en Carla niet aan 
dovemansoren gericht. Haar door-
zettingsvermogen, discipline en 
besluitvaardigheid brachten haar 
snel tot een succesvolle webshop. 

Op de gebruiksvriendelijke web-
site met de kleding, schoenen, tas-
sen, sieraden en accessoires wordt 
de klant van alles voorzien. Vera 
pakt het allemaal zelf aan, waarbij 
het creatieve deel van het onder-

nemen toch echt haar 
voorkeur heeft. 

Op zoek naar haar 
passie kwam ze 
bij een drogist 
terecht, waar ze 
haar lessen over 

de detailhandel in 
praktijk kon bren-

gen. Vera vertelt ge-
dreven over haar start 

twee jaar geleden: “Eigenlijk 
begon het als hobby, maar al snel 
wilde ik een professionelere web-
winkel. Ik liet een professionele 
webwinkel met Magento bouwen 
          en intussen heb

 ik een marke-
tingbedrijf in-

geschakeld 
dat me 
de juiste 
k e u z e 

v o o r l e g t 
en me ad-

viseert wat 
betreft de 

online marke-
ting. Het was 

wel een hele 
investering en mijn ouders waren 
niet meteen enthousiast, maar al 
snel zagen ze dat ik er met hart en 
ziel voor ging.” 

wat is het geheim?  
Vera antwoordt als een echte on-
dernemer - wat opmerkelijk is voor 
haar leeftijd - op de vraag naar de 
toekomst: “Je blijft steeds nieuwe 
doelen zoeken. We zijn er echt heel 
druk ermee.” Ze praat in de ‘we’-
vorm, want ze krijgt alle hulp die 
nodig is. Ook komend weekend 

krijgt ze hulp bij haar open dag, 
die naar aanleiding van het 2-ja-
rig jubileum georganiseerd wordt. 
“1 November 2015 bestaat Raved 
Musthaves alweer twee jaar! Dit 
willen we graag vieren met een 
partyweek. Met give-aways en 
kortingen op de nieuwe collectie 
hebben we een bijzondere Shop-
ping Sunday in Galerie Bernheze! 

Deze middag hebben we exclusie-
ve kortingen voor de nieuwe col-
lectie, outlet items en sample sale! 
Dé kans om onze producten in het 
echt te bewonderen. Het geheim 
van de succesvolle onderneming? 
Die geeft ze niet prijs, maar haar 
enthousiasme deelt ze graag met 
iedereen op de Shopping Sunday!

rAVeDMuStHAVeS 
Harrie van de Venstraat 7
5388 CT Nistelrode
www.RavedMusthaves.com.

nistelroDe – Vera wordt blij van werken en dat is maar 
goed ook, want ze is meer dan een fulltime onderneem-
ster. De 22-jarige is binnen twee jaar naar 70.000 volgers gegroeid en ook de 
regio weet haar goed te vinden. Opmerkelijk is de ontvangst op haar web-
shop met de belofte: op werkdagen voor 17.00 uur besteld is dezelfde dag 
verzonden en altijd GRATIS verzending. 

Meer dan een full-time job voor Vera

Zondag 
1 november 

13.00 -17.00 uur
Open dag

‘Steeds nieuwe 
doelen zoeken’

Langer scrubben in 
plaats van harder
De meeste vrouwen 
denken dat het helpt 

om harder te scrubben. 
Fout! Wil je heel goed 
exfoliëren dan kan je 

beter langer dan harder 
scrubben. Als je hard 
scrubt doe je eigenlijk 
meer kwaad dan goed 

aan je huid.

Nagellak op je ringen
Als je goedkope ringen koopt (niet van zilver) krijg 
je snel groene uitslag op je vingers. Dat kan je heel 

simpel verhelpen door een laag doorzichtige nagellak 
over je ringen heen te doen. Werkt geweldig!
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Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Zes magische jaren zijn voorbij: HVCH kan bouwen

Zes jaar geleden werden de eerste 
plannen gemaakt voor het club-
gebouw. Het ‘oude’ voldeed niet 
meer aan de eisen. In 2010 wa-
ren de eerste schetsen een feit en 

daarna werd gezocht naar midde-
len. Schetsen werden tekeningen 
en die tekeningen werden aange-
past. In 2014 kwam de bouwver-
gunning, maar geen toezegging 

van de gemeente Bernheze voor 
de benodigde hogere bijdrage. In 
juni 2015 gaf de gemeente groen 
licht voor € 686.000,-, voor de 
bouw van de kleedaccommodatie, 

waarbij de gemeente veronderstelt 
dat de club voor minimaal 25% 
zelf bijdraagt in geld, mankracht 
en/of natura. 

Obligaties
Om het benodigde geld voor de 
kleedaccommodatie bijeen te krij-
gen (ruim € 200.000,-) en daar-
naast ook de bouw van kantine 
met keuken en opslag, vergader- 
en opleidingslokaal te financieren, 

geeft de club obligaties uit van  
€ 100,- per stuk, tegen ‘n rente 
van minimaal 1,75% tot 2,5% op 
jaarbasis; aantrekkelijke voorwaar-
den die ook op de site van HVCH 
te vinden zijn: www.hvch.nl. Vanaf 
2017 wordt jaarlijks 5% van de 
obligaties uitgeloot voor uitbeta-
ling, met een maximum termijn 
van 20 jaar. 

De obligaties alleen zijn niet dek-
kend om de totaal geraamde kos-
ten te dekken, maar de vereniging 
heeft gespaard, heeft betrokken 
sponsoren en ook de omzetbelas-
ting is deels verrekenbaar. 

Sponsoren
HVCH is een club met meer dan 

1300 trouwe leden en een goed 
imago. Dat heeft ertoe geleid dat 
bedrijven zich aan de club willen 
verbinden via sponsoring. Voor 
diezelfde sponsoren was op 22 ok-
tober een sponsoravond, waarbij 
Hans van Breukelen, aangeboden 
via een sponsor, zijn opwachting 
maakte voor een sportieve bijdra-
ge. Daar zijn de sponsoren op de 
hoogte gebracht van de stand van 
zaken rond de club en de nieuw-

bouw. Een hapje en drankje ont-
braken daarbij niet.
In november horen de leden tijdens 
de algemene ledenvergadering 
waar de club staat. De definitieve 
indeling en kantine-inrichting wor-
den nog vastgesteld en voor ak-
koord naar de gemeente gestuurd. 

Dan kunnen spelers, trainers, coa-
ches en alle andere HVCH-ers zich 
gaan verheugen op ruime kleedka-
mers, teamgerichte privacy en hy-
giënische natte cellen. De bezoe-
kers op een kantine met uitzicht 
op de velden en de overige ge-
bruikers, zoals zondagmiddagclub 
en KNVB op een ruimte waar het 
goed toeven is.

HEESCH – Zes magische jaren zijn voorbij: HVCH kan bouwen. Maar… eerst moeten nog wat zaken geregeld 
worden. Zo beweren Harold van Munster – vice voorzitter en Rob van Aalst – penningmeester van de Hee-
sche voetbalclub. Naar verwachting gaat dit jaar de eerste schop in de grond om in september volgend jaar 
het nieuwe clubgebouw in gebruik te nemen.

Rob van Aalst en Harold van Munster lichten de plannen van HVCH toe  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘In juni 2015 gaf de 
gemeente groen licht’

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

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

van tegels en natuursteen!

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

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

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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Natuurspeeltuin De Zwarte 
Molen in Nistelrode
Buiten spelen is belangrijk voor kinderen en elkaar ontmoeten voor iedereen

De initiatiefnemers zijn op verschil-
lende plaatsen in buurgemeenten 
wezen kijken naar soortgelijke ini-
tiatieven. Zo zijn er ideeën voor 
een kabelbaan en glijbaan, een 
waterpomp met waterbakken, 
bruggetjes en ontdekplekken in en 
rond de huidige wadi’s in de wijk 
De Zwarte Molen. Met als doel het 
veilig buiten spelen aan te bieden 

aan de kinderen van Nistelrode, 
met veel uitdaging.
Daarnaast willen ze een ontmoe-
tingstuin realiseren om alle mensen 
in onze maatschappij dichter bij el-
kaar te laten komen.
Met de gemeente Bernheze zijn al 
verschillende gesprekken geweest, 
het project wordt toegejuicht en 
de grond ter beschikking gesteld. 

Het aanleggen en onderhouden 
zal worden uitgevoerd door vrijwil-
ligers uit de buurt en de initiatief-
nemers hopen er zo snel mogelijk 
mee te kunnen starten. Liefst dit 
najaar al, dat zal lukken als ze het 
financiële plaatje rond gaan krij-
gen. 
Voor meer info: facebook.com/ 
natuurspeeltuin-de-zwarte-molen

nistelroDe - Hoewel er steeds vaker berichten zijn over vergrijzing in brabant, 
zijn er wijken in bernheze waar de aanwas van kinderen groot is. De speelgele-
genheden in Nistelrode zijn minimaal, vandaar dat een aantal buurtbewoners 
van De Zwarte Molen de koppen bij elkaar heeft gestoken om plannen te maken 
voor een natuurspeeltuin in Nistelrode. Deze plannen nemen concrete vormen 
aan en inmiddels is er een stichting opgericht: Natuurspeeltuin De Zwarte Molen.

BERNHEZE BOUWT

Kruishoekstraat 19 Heesch  T 0412 633 069  www.vandersangengaragedeuren.nl

10%
KORTING
t/m 31 december 2015

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur

Dankwoord voor herinrichting Centrum Heesch 

Wethouder Rien Wijdeven sprak 
nog een woordje vanuit de ge-
meente en vertelde dat hij het bij-

zonder vond dat het Centrum Ma-
nagement Heesch de aannemers 
en de gemeente bedankte, want 

meestal is het andersom. Hij gaf 
alle credits van de gemeente aan 
Jos Arts en Wil van de Ven. 

Pascale van Heugten - voorzitter 
van Stichting Centrum manage-
ment Heesch - bedankte ook ieder-

een maar gaf erbij aan dat dit nog 
maar het begin is. Stichting Cen-
trum management gaat Heesch de 
komende jaren op de kaart zetten: 
“Heesch is toekomstbestendig en 
kan zeker een regionale functie 
gaan krijgen.” 

HEESCH – De centrumondernemers van Heesch hebben vrijdag 23 oktober de gemeente Bernheze en betrokken aannemers bedankt voor het 
prachtige eindresultaat van de herinrichting van het centrum van Heesch. De centrumondernemers van het nieuwe plein vinden het bijzonder dat 
het met weinig problemen en zeer voorspoedig is verlopen. Dit is vooral te danken aan de aannemers en de gemeente Bernheze. Zij werden dus 
ook in het zonnetje gezet.

Wethouder Rien Wijdeven Pascale van Heugten Alwin van Erp Foto’s: Ad Ploegmakers

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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onno
WAt is een goede 
ruimteLijke 
onderbouWing?
Als u het voornemen hebt om te bouwen 
of om een bestaand pand of perceel te 
gebruiken voor een andere functie, dan 
kan het zijn dat dit niet past binnen het 
geldende bestemmingsplan. 
Om uw voornemen dan toch mogelijk 
te maken zal het bestemmingsplan 
moeten worden herzien of een 
projectbesluitprocedure moeten worden 
doorlopen. Voor een dergelijke procedure 

is altijd een goede ruimtelijke onderbouwing nodig. 

Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat:
•	 het	(bouw)plan	niet	in	strijd	is	met	een	goede	ruimtelijke	ordening	en
•	 de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Anders gezegd: 
De ruimtelijke onderbouwing moet de afwijking van het bestemmingsplan 
motiveren. U als initiatiefnemer moet daarom de gegevens aanleveren 
die de gevolgen van de bestemmingsplanafwijking voor de ruimtelijke 
ordening duidelijk maken. 

Wat is een goede ruimtelijke onderbouwing?
In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen 
aan de orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des te 
uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit 
afhangen van:
•	 de	aard	en	omvang	van	het	project
•	 de	mate	van	ingrijpendheid	in	de	ruimtelijke	structuur
•	 de	actualiteit	van	het	(gemeentelijk)	ruimtelijk	beleid	en	de	relevantie	

van het beleid van andere overheden
•	 de	aanwezige	waarden	(in	de	meest	brede	zin	van	het	woord)	en
•	 de	milieugevolgen.
Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om, dat u aantoont dat 
uw plan onder meer:
•	 past	in	het	(ruimtelijk)	beleid	van	rijk,	provincie	en	gemeente;
•	 in	overeenstemming	is	met	milieuwetgeving	op	het	gebied	van	

geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit, bedrijven en milieuzonering, 
bodemkwaliteit,	externe	veiligheid;

•	 geen	verstoring	betekent	van	archeologische	waarden;	
•	 geen	verstoring	van	de	leefomgeving	van	planten	en	dieren;
•	 voldoet	aan	regels	met	betrekking	tot	de	waterhuishouding	en	
wateraspecten;

•	 er	sprake	zal	zijn	van	een	goed	woon-	en	leefklimaat	en
•	 dat	bestaande	functies	niet	worden	gehinderd	of	belemmerd.

Loopt	u	met	de	gedachten	om	een	(bouw)plan	te	realiseren	of	hebt	u	
andere plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan? Laat u 
goed adviseren!

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

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

een RUimTelijke ondeRBoUWinG 
moTiVeeRT de AFWijkinG VAn heT 
BesteMMingsPlan

Een rondje op 
de bouw...
Heeft u nog 
vragen? 
Vraag het de 
specialisten.

Jeanette en Evert Heerkens vonden het heel normaal om lid te worden van BECO. Als klant nemen zij ook 
duurzame groene energie af van BECO. “Het is voor iedereen en wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen er aan meedoen”, zeggen Jeanette en Evert. “We hadden wel nog dat zetje nodig, maar toen we bena-
derd werden was het voor ons niet moeilijk. Het past bij ons. Ook in ons bedrijf willen wij verantwoord werken 
en rekening houden met onze omgeving en anderen in de wereld.”

Jeanette en Evert zijn eigenaar van 
Hedi Meubelen in Heeswijk-Dinther. 
“Belangrijk voor ons is dat we bezig 
zijn met producten waar vakmensen 
een eerlijke prijs voor krijgen. Herge-
bruikt hout krijgt een tweede leven. 
We willen werken met respect voor 
mens en natuur”, zegt Evert. “Duur-
zame energie en zuinig omgaan met 
energie passen daar natuurlijk he-
lemaal bij. Het mooie is ook dat het 
met lokale mensen is opgezet. Deze 

kleine en overzichtelijke schaal levert 
een grotere betrokkenheid op. Sa-
men moeten we het doen. BECO als 
lokale energiecoöperatie van en voor 
inwoners van Bernheze is daarom 
een mooi initiatief.” 

Ook privé
“Niet alleen voor het bedrijf maar 
ook privé zijn we klant bij BECO”, 
zegt Jeanette. “Thuis willen we uiter-
aard ook onze verantwoordelijkheid 

nemen en een voorbeeld geven”. 
Evert geeft aan dat ze best nog wel 
even naar de prijs hebben gekeken, 
maar daarvoor alleen moet je het niet 
doen, zegt hij. “En de prijs is boven-
dien ook geen punt, want die is zeker 
concurrerend met andere leveran-
ciers. En bij BECO heb je dan gega-
randeerd duurzame, eerlijke, groene 
stroom van eigen bodem. Daarom 
doen we het.”

Groene energie voor iedereen

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

www.hetbouwblok.nl

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

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE  Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl
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Ruimte creëren door het plaatsen 
van een scheidingswand

Met een scheidingswand maak je een aparte (werk)
hoek in je kamer. Als je hem op wieltjes zet, kun je 
de wand vervolgens daar neerzetten waar dat jou 
het beste uitkomt. Als je er een opening in maakt, 
wat een hele trendy look geeft, houd je ook nog 
eens zicht op de rest van de kamer. Weet je niet 
precies hoe je het plaatsen van een wandje aanpakt? 
De specialisten op deze pagina adviseren je graag 
over de vele mogelijkheden.

Dus ook voor een 
scheidingswand naar:

info@hubonistelrode.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41
Maxend 5 - Nistelrode

0412-611033

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

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

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

0413-368141 
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

750 G1.5 KG

500 G450 G

400 G 3 STUKS

1.99
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

2.49
WEEKEND

1.99
WEEKEND

1.29
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

PER STUK

90x200 cm

9.99
2 stuks

4.99

350 g

1.79
1 l

1.19

180x200 cm

12.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

30 OKTOBER T/M 01 NOVEMBER
30 OKTOBER T/M 01 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Gieser Wildeman
stoofperen

Magere runderlappen* Magere varkenslapjes* 

Paprikamix

Halloween 
pompoen

Spruiten

Fairtrade marmercake

Pindakaas Vruchtensap

Maten: 50/56 
t/m 86/92.

Babyrompers Hoeslaken

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling. 
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KeNNiS en
 oNDer SteuNiNG 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (Cereslaan 4, 
naast de Rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

u beschikbaar is, is het aan te be-
velen om van tevoren telefonisch 
uw afspraak te reserveren op 0412 
- 45 90 00 (receptie Van Soest & 
Partners). 

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

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 

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

team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel 

accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

oNZe DieNSteN o.A.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname

Scholieren vragen aandacht voor 27 miljoen kindslaven

Voor een project op school wordt 
van de meiden verwacht dat ze 
aandacht vragen voor een ‘stille 
ramp’, In dit geval kozen de tieners 
voor kinderslavernij. “Veel mensen 
beseffen niet dat er stille rampen 
zijn. Rampen die niet of amper in 
het nieuws komen. Kinderslaver-
nij is er één van. Het probleem is 
ontzettend groot, maar je hoort er 
heel weinig over”, vertelt Hanna. 

Linde somt op: “Er is slavernij in de 
landbouw, in de mijnen, maar ook 
in de seksindustrie.” Ook komt de 
textielindustrie ter sprake. Maas 
vraagt aan de meiden of ze er be-
wust op letten wanneer ze kleding 
kopen. Hij krijgt de vraag direct 
teruggekaatst door Noortje. “Ik 
besef het wel, maar eerlijk gezegd 
check ik het te weinig. Na vandaag 
ga ik er weer op letten, maar ik 

weet dat het dan na verloop van 
tijd weer wegzakt. Mijn advies aan 
jullie is dan ook om het onder de 
aandacht te blijven brengen”, tipt 
de burgemeester.

‘Is er kinderslavernij in Sint-Oe-
denrode?’ luidt de volgende vraag. 
“Ik hoop het niet”, antwoordt 
Maas. “Je weet het nooit helemaal 
zeker, maar sinds 1 januari worden 
we als gemeente geacht om de 
gezinssituaties goed in de gaten 
te houden. Ik ben daarover veel in 
contact met onze wethouder. We 
proberen er alles aan te doen dat 
kinderen niet de dupe worden van 
volwassenen.”

Na een gesprek van een kwartier 
boden de meiden een plaatje aan 
met daarop de kreet ‘gastvrij’. Bur-
gemeester Maas was ze al voor 
door chocolaatjes aan te bieden 
met daarop dezelfde tekst. Eerlijke 
chocola? Daar kon niemand met 
zekerheid antwoord op geven…

Heeswijk-DintHer/sint-oeDenroDe - Er zijn in de wereld 27 miljoen kindsla-
ven. Een schrikbarend aantal, maar de cijfers kloppen helaas. Linde, Hanna, Vera 
en Noortje – leerlingen van Gymnasium bernrode te Heeswijk Dinther – legden 
dit getal vrijdagochtend op tafel van burgemeester Maas van Sint-Oedenrode. 
Ze sneden bij hem het onderwerp ‘stille rampen’ aan. De burgervader maakte 
graag een plekje in zijn agenda vrij om met de dames over het onderwerp van 
gedachten te wisselen.

Bij burgemeester Maas aandacht vragen voor kindslaven

Eerlijke 
chocolaatjes?
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Zeg nou zelf, 4 versgebakken croissants of kaiserbroodjes voor 1 euro, da’s toch niet duur. En ze zijn niet alleen nú 1 euro. 

Dat zijn ze volgende week nog steeds. En de week erop ook. Dat komt omdat we bij Jumbo de laagste prijs garanderen, elke 

dag. En onze laagsteprijsgarantie geldt niet alleen voor onze croissants en onze kaiserbroodjes, maar ook voor al onze andere 

versgebakken broodjes. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jumbo.com/laagsteprijsgarantie.

Dit is geen aanbieding.

Hallo laagsteprijsgarantie * 
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PrAKtiSCHe iNForMAtie

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

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

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

GeMeeNterAAD

rAADSVerGADeriNG

Naam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
E-mailadres  
Korte omschrijving ziekte/beperking 
 
 
 

Gegevens van de mantelzorger

Naam  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum*  
E-mailadres  

Mantelzorger wil graag deelnemen aan:

U kunt kiezen uit de verwendag of de cursus mindfulness
O Verwendag op 21 november 2015 (10.30-15.00 uur)
 Keuze workshop:   
    Bloemschikken    Glas in lood    Fotoshoot/make-up
Men kan aan aan 1 workshop meedoen. Geef door middel van een cij-
fer aan wat uw eerste voorkeur is (cijfer 1) en wat uw tweede voorkeur 
is (cijfer 2).

OF:

O Cursus van 8 sessies van 2,5 uur Mindfulness (aanvang in overleg)

Daarnaast kunt u zich opgeven voor de mantelzorglunch. 

O Mantelzorglunch op 15 januari 2016 van 12.00 tot 14.00 uur.

*  Graag ook mantelzorgers jonger dan 18 jaar opgeven. We zorgen 
voor een passende attentie voor hen.

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

Verwendag 21 november 2015
Het lijkt Margo leuk om met andere 
mantelzorgers (dus geen zorgvra-
gers) op een gezellige manier een 
ontspannende dag te beleven. Om 
ook de werkende mantelzorgers in 
de gelegenheid te stellen aanwezig 
te zijn, is gekozen voor een zater-
dag: 21 november, in Cultureel 
Centrum de Pas in Heesch. 

Programma
-  Opening door wethouder Jan 

Glastra van Loon

-  Theatervoorstelling van Theater-
bureau Klinker

- Lunch
-  Workshop naar keuze (bloem-

schikken, glas-in-lood of foto-
shoot inclusief make-up)

Cursus Mindfulness
Mantelzorgers die liever in een klei-
nere groep willen ontspannen kun-
nen zich opgeven voor een cursus 
mindfulness voor mantelzorgers. 
Dit betreft circa 8 bijeenkomsten 
van 2,5 uur, waarschijnlijk in Den 

Dungen. Er is een maximum gesteld 
aan het aantal deelnemers aan deze 
cursus.

Mantelzorglunch 15 januari 2016
Op vrijdag 15 januari 2016 wil de 
wethouder graag lunchen met 
mantelzorgers. Enerzijds om het 
project ‘samen beter thuis’ toe te 
lichten en anderzijds wil hij met 
mantelzorgers praten over hun be-
hoeften aan mantelzorgondersteu-
ning en de mantelzorgwaardering 
2016. De definitieve locatie voor 
deze lunch wordt nog bekend ge-
maakt, maar zal vermoedelijk in 
Nistelrode of Heeswijk-Dinther zijn. 

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Margo van den Berg, 
mantelzorgmakelaar, telefoon
06-48 80 11 27.

Vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar van 

huis kunt. Wilt u dan aangeven of 
het nodig is dat wij vervangende 
zorg regelen? Hiervoor zal een 
vrijwilliger worden gezocht.

Aanmelding
Wilt u uw mantelzorger in het 
zonnetje zetten? U kunt op de 
volgende manieren aanmelden.
-  Vul de antwoordbon in en stuur 

deze in een envelop zonder 
postzegel naar de gemeente 
Bernheze, t.a.v. de afdeling 
Communicatie, Antwoordnum-
mer 6003, 5384 ZX Heesch. 

-  Stuur een e-mail naar 
    mvdberg@mantelzorgmakelaars.com.
-  Vul het antwoordformulier op 

de website van de gemeente in, 
www.bernheze.org.

Ook als u al bekend bent bij de 
gemeente (Wmo), of Margo van 
den Berg, moet u uw mantelzor-
ger aanmelden. 

Antwoordstrook aanmelden mantelzorgwaardering 2015
Gegevens zorgvrager (degene die zorg ontvangt, moet woonachtig zijn in Bernheze)

Mantelzorgwaardering 2015
Aanmelden kan tot 6 november 2015

In november vindt weer de landelijke Dag van de Mantelzorg plaats. De 
gemeente Bernheze wil graag zoveel mogelijk mantelzorgers bedanken 
voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor hun naasten en organiseert 
een gezellige dag, een cursus mindfulness en een mantelzorglunch 
voor mantelzorgers. U kunt tot en met 6 november uw mantelzorgers 
aanmelden voor deze activiteiten. De organisatie is in handen van man-
telzorgmakelaar Margo van den Berg. 

regels voor verkoop overhoeken versoepeld
Een overhoek is een stukje grond, doorgaans in een woonwijk, dat ‘over’ is. Het is eigendom van de 
gemeente en wordt vaak als groenstrook gebruikt. De gemeente Bernheze heeft de mogelijkheden verruimd 
om deze stukjes grond te verkopen.Op donderdag 5 november 

2015 vindt er een raadsverga-
dering plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch. De vergadering is open-
baar en begint in verband met de 
behandeling van de begroting al 
om 19.00 uur. 

Agenda
-  Investeringssubsidie Toekomst-

visie Kasteel Heeswijk 
-  Aanpassing Treasurystatuut 

Bernheze
-  Benoeming twee leden van de 

Rekenkamercommissie
-  Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Werkvoorzieningschap 
Noordoost-Brabant

-  Incidentele afwijking grond-
prijsbeleid

-  Behandeling en vaststelling 
Programmabegroting 2016

Informatie
De agenda en bijbehorende stuk-
ken vindt u op www.bernheze.org.
Via deze website kunt u de 
raadsvergadering live volgen en 
op een later tijdstip terugkijken. 
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, 
telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

Kabels en/of leidingen hoeven 
geen probleem te zijn
Voorheen verkocht de gemeente 
geen overhoeken waarin zich ka-
bels en/of leidingen bevinden. Het 
college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten dat deze 
overhoeken in de toekomst wel 
verkocht kunnen worden. Hiervoor 
gelden wel een aantal voorwaar-
den. Hieronder staan de belangrijk-
ste. Een compleet overzicht vindt u 
op www.bernheze.org.
- De overhoek moet direct aan het 

perceel van de aanvrager grenzen.
- Als er kabels en/of leidingen in de 

grond liggen, kan de grond alleen 

worden verkocht als de eigenaar 
van de kabels of leidingen daar-
mee instemt. De eigenaar van de 
kabels of leidingen zal meestal ei-
sen dat een goede toegang tot de 
kabels of leidingen gewaarborgd 
blijft. Dit kan door een recht van 
opstal te vestigen. 

- Als er vanuit verkeerskundig, 
stedenbouwkundig of bestem-
mingsplantechnisch oogpunt be-
zwaren zijn tegen de verkoop van 
de overhoek, wordt deze niet ver-
kocht.

Overhoek kopen
Als u geïnteresseerd bent in een 

overhoek, kunt u daarvoor een 
e-mail sturen aan de gemeente, 
bouwenenwonen@bernheze.org. 
Uiteraard kunt u ook bellen voor 
meer informatie, telefoon 14 0412.

Verkoopprijs overhoek
De prijs voor overhoeken die voor 
de woning liggen is € 75,- per m² 
kosten koper en voor overhoeken 
die zijn gelegen naast of achter de 
woning € 125,- per m² kosten ko-
per. Onder kosten koper vallen in 
ieder geval de kosten van de nota-
riële akte (inclusief eventueel recht 
van opstal) en kadastraal recht. 

inzameling 
snoeihout 

Op 11 november 2015 haalt de 
gemeente Bernheze binnen de be-
bouwde kom snoeihout op. Als u 
daar gebruik van wilt maken, kunt 
u zich tot 9 november 2015, 12.00 
uur aanmelden bij de gemeente, 
telefoon 14 0412 of via 
www.bernheze.org. 
De kosten zijn € 13,80. 

Bundel het snoeihout in pakketten 
van 100 x 50 x 50 cm en leg het 
’s morgens voor 7.30 uur aan de 
voorkant van de woning. U mag 
maximaal 3m3 per keer aanbie-
den. We halen het snoeihout voor 
19.00 uur op.
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Project ‘Functioneel erfgroen’ 
afgerond
Steeds meer agrarische ondernemers vinden de uitstraling van hun 
bedrijf belangrijk. De vormgeving van hun bedrijfsgebouwen en de 
manier waarop deze in het landschap passen, dragen daar steeds meer 
aan bij. Daarom is op initiatief van ZLTO Bernheze in 2013 een erfbe-
plantingscampagne gestart. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen bij 
40 ondernemers in Bernheze. 

VVN keurt fietsen op aantal 
basisscholen in Heesch
Voldoende zichtbaar zijn op de fiets is iedere dag weer belangrijk. Voor 
kinderen is dit van nog groter belang, omdat zij doorgaans kwets-
baarder zijn in het verkeer. Helaas voldoet fietsverlichting soms niet 
aan de eisen. 

Formulierenbrigade van optimisd
Vanaf 5 november 2015 ook in Heesch

Vanaf 5 november 2015 kunt u voor hulp van de Formulierenbrigade van 
Optimisd ook terecht in Heesch, elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, in 
het kantoor van Maatschappelijk Werk Aanzet, Cultureel Centrum de Pas, 
De Misse 4b (2e verdieping). U hoeft geen afspraak te maken. 

Hoe ondernemersvriendelijk is Bernheze

Nieuwe erfbeplanting
Het resultaat van het project is, dat 
bij 42 ondernemers in totaal 59 
knotbomen, 268 laanbomen, 99 
hoogstamfruitbomen en 17.910 
struiken zijn aangeplant. Dat levert 
niet alleen een mooi landschap, 
maar onder andere ook biodiver-
siteit, meer schaduw en minder 
wind op. Leerlingen van ROC de 
Leijgraaf maakten de boombe-
schermers, die voorkomen dat het 
vee de bomen in de wei aanvreet.

Vogels
Voor erfvogels, zoals zwaluwen 
en de steen- en kerkuil, is de in-
richting van het erf van groot be-
lang. Daarom zijn er nestkasten 
opgehangen en oude telefoonpa-
len (een rustplek voor vogels) ge-
plaatst.
Daarnaast heeft het project eraan 
bijgedragen dat er een weide-
vogelwerkgroep in de gemeente 
Bernheze is ontstaan. De weide-

vogelwerkgroep bestaat uit vrij-
willigers van Brabants Landschap, 
ZLTO, IVN en Wildbeheereen-
heden. Het grootste deel van de 
weidevogels broedt op boeren-
land. Het aantal weidevogels is in 
de afgelopen jaren afgenomen. 
De vrijwilligers brengen de broed-
plaatsen van onder meer tureluur, 
grutto en wulp in kaart en kunnen 
ze in overleg met de eigenaar van 
het perceel markeren, zodat deze 
de werkzaamheden hierop kan 
aanpassen. 

Project afgerond
Op 16 oktober 2015 is het project 
Functioneel Erfgroen officieel af-
gesloten op het biologische melk-
veebedrijf van Abel Buijs. Bestuur-
ders van de betrokken organisaties 
ZLTO, provincie Noord-Brabant, 
gemeente Bernheze wisselden van 
gedachten over de opzet en finan-
ciering van dit soort projecten. 

Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland in sa-
menwerking met FIETS-plezier Michel van de Wetering Heesch fietskeu-
ringen op een aantal scholen in Heesch. Samen met de leerlingen wor-
den dan hun fietsen op een aantal punten nagelopen. 

In november organiseert VVN tijdens een koopavond ook de jaarlijkse 
fietsverlichtingsacties in het centrum van Oss en Heesch.

Hulp met formulieren
De Formulierenbrigade helpt bij het 
invullen van formulieren voor o.a.:
-  bijzondere bijstand, de collectie-

ve zorgverzekering voor minima, 
‘bereken uw recht’ en andere 
regelingen;

-  kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen;

-  zorgtoeslag, huurtoeslag en an-
dere toeslagen van de Belasting-
dienst (zowel voor de aanvraag 
als wijziging);

-  inschrijving werkzoekende op 

www.werk.nl en aanvragen van 
een uitkering Participatiewet 
voor levensonderhoud;

- aanvragen DigiD;
-  aanmelding voor schuldhulpver-

lening en ordenen van uw admi-
nistratie.

Neem uw DigiD code mee bij een 
bezoek aan de Formulierenbrigade.

Contactgegevens Optimisd
Het kantoor van Optimisd, 
Frisselsteinstraat 6 in Veghel, is 

open van maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 tot 12.00 
uur en op woensdag tussen 13.00 
tot 16.00 uur. U kunt er dan zon-
der afspraak terecht. 
Wilt u liever een afspraak maken? 
Bel dan op werkdagen tussen 9.00 
en 11.00 uur met Optimisd, tele-
foon 0413-75 03 90 of stuur een 
e-mail naar info@optimisd.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.optimisd.nl.

MKB-Nederland doet ook dit jaar 
onderzoek naar de gemeente met 
het beste ondernemersklimaat. 
De resultaten van het onderzoek 
zijn een stimulans voor gemeen-
ten om zich nog meer in te span-
nen voor ondernemers. 

De gemeente Bernheze wil haar 
ondernemers graag voldoende 
ruimte geven en ondersteunen 
met ondernemersvriendelijk be-

leid. U als ondernemer bent 
van groot belang voor de lokale 
economie, werkgelegenheid en 
leefbaarheid. Daarom wil Bern-
heze beleid voeren waardoor u de 
ruimte krijgt om te ondernemen. 

Met de resultaten van het onder-
zoek kan de gemeente Bernheze 
haar dienstverlening aanpassen. 
Daar profiteert u als ondernemer 
direct van. 

Vanaf 10 november 2015 stuurt 
de gemeente de ondernemers in 
de gemeente een brief met daarin 
een uitnodiging om de enquê-
te digitaal in te vullen. Dit kost 
slechts vijf minuten van uw tijd. 

Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking.

oFFiCiËLe BeKeNDMAKiNGeN

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van onderstaande 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.
-  J. Bazan Prieto, geboren 

13-07-1981
-  G.A. Bazan Prieto, geboren 

06-06-2015
-  S. Bazan Prieto, geboren 

28-06-1979
-  P.M. Serra Antunes Bernardo 

geboren 25-05-1990
-  R.J. Serra Antunes Bernardo 

geboren 07-07-1981

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

Verkeersbesluit 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
-  een gehandicaptenparkeerplaats 

aan te leggen nabij Donkeren 
Dijk 45 in Heeswijk-Dinther 
(postcodegebied 5473)

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

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Collectevergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning 
verleend aan Stichting Carnavals-
viering Heesch voor een openbare 
geldinzameling in de gemeente 
Bernheze van 9 tot en met 24 ja-
nuari 2016. De vergunning is ver-
zonden op 19 oktober 2015. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 19 oktober 
2015 besloten een incidentele 
standplaatsvergunning te verle-
nen aan C. Kortsmit, Tubantenweg 
13, 5349 BE Oss voor het verko-
pen van oliebollen op De Misse in 
Heesch van 7 tot en met 31 de-
cember 2015.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergunning/
ontheffing verleend aan:
-  Stichting Jeugdbelangen Nistel-

rode, 5388 SX Nistelrode voor 
het organiseren van een Sinter-
klaasintocht op 14 november 
2015 van 14.00 tot 17.00 uur in 
diverse straten in Nistelrode. De 
beschikkingen zijn verzonden op 
15 oktober 2015.

-  Vogelvereniging Vogelvreugd 
voor het organiseren van een 
vogeltentoonstelling op 7 en 8 
november in het Gildenhof, Hoge 
Akkers 1, 5388 RW Nistelrode. 
De beschikking is verzonden op 
20 oktober 2015.

 >>

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

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes 
weken tijdens openingstijden op 
afspraak inzien in het gemeente-
huis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruim-
telijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schrifte-
lijke inspraakreactie aan het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze reageren op de 
stukken. Neem voor het indienen 

van een mondelinge inspraakreac-
tie contact op met de betreffende 
afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na publicatiedatum 
schriftelijk een zienswijze indienen 
bij het college van burgemees-
ter 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 indien bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Neem voor het in-
dienen van een mondelinge ziens-
wijze contact op met de betref-
fende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen bin-
nen 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 recht-

bank, Postbus 90125, 2500 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 ver-
schuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmo-
gelijkheden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijk-
tijdig met een ingediend bezwaar- 

of beroepschrift, de voorzienin-
genrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aan-
vullend op een ingediend beroep-
schrift bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afde-
ling verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moe-
ten staan: de datum, de naam 
en het adres van degene die re-
ageert, een omschrijving van het 
onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking 
indient en uw handtekening.

-  Van Lieshout Dier en Tuin VOF 
voor het organiseren van een 
opening van een nieuw pand en 
een open dag op 30 en 31 ok-
tober 2015 op locatie Meerstraat 
32, 5473 VW Heeswijk-Dinther.
De beschikking is verzonden op 
21 oktober 2015.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding ge-
daan door: 
-  Geurts Mengvoeders BV voor het 

organiseren van een open dag op 
31 oktober 2015 van 12.00 tot 
17.00 uur op het adres Nistelro-
densedijk 1, 5472 LB Loosbroek.

-  TWC de Voorsprong voor het or-
ganiseren van een veldtoertocht 
over grondgebied van Bernheze 
op 1 november 2015 van 8.00 
tot 12.00 uur.  

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp-wijzigingsplan CPO 
Gymnasium Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp-
wijzigingsplan CPO Gymnasium 
Heeswijk-Dinther (artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft de reali-
satie van maximaal 14 woningen, 
waaronder twee tweekappers, 
acht rij- en hoekwoningen en twee 
keer twee tweekappers op de 
voormalige locatie van het gym-
nasium.
Inzage: Het ontwerp-wijzigings-
plan ligt met ingang van 29 okto-
ber 2015 gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage in het gemeen-
tehuis in Heesch. Het plan is digi-
taal raadpleegbaar en te downloa-

den via 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPCPOGymnasi-
um-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerp-wijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 
19, 5384 ZG Heesch.

Wet milieubeheer 

Milieueffectrapportage, 
kennisgeving ex. art. 7.8b
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
als bevoegd gezag, gelet op artikel 
7.17, lid 4.a., van de Wet milieu-
beheer, het volgende bekend.
Op 6 juli 2015 heeft Vocht-Hop-
man V.O.F. meegedeeld dat hij 
voornemens is om stal 5 op te rich-
ten en de stallen 3 en 4 te wijzigen 
aan Kantje 37 in Nistelrode. Deze 
activiteiten zijn onderworpen aan 
een milieueffectrapportagebeoor-
deling ingevolge het Besluit mili-
eueffectrapportage 1994 jo. artikel 
7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze heeft 
besloten dat door Vocht-Hopman 
V.O.F. géén milieueffectrapport 
behoeft te worden opgesteld, al-
vorens een definitieve beslissing 
wordt genomen op een aanvraag 
om een vergunning ingevolge de 
Wet algemene bepaling omge-
vingsrecht (Wabo) voor de voor-
genomen activiteiten.
Naar de mening van het college 
van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze leidt de voor-
genomen activiteiten, gezien de 
omstandigheden waaronder zij 
worden ondernomen, niet tot be-
langrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu.

Inzage: Het besluit en de overige 
stukken liggen vanaf 28 oktober 
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch. 

Het besluit dient te worden aan-
gemerkt als een voorbereidingsbe-
sluit als bedoeld in artikel 6:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
en is niet vatbaar voor bezwaar en 
beroep van derden. Dit kan in het 
kader van de vergunningverlening 
in het kader van de Wabo aan de 
orde worden gesteld. Bezwaar kan 
alleen worden ingediend door de 
initiatiefnemer. Eventuele beden-
kingen van derden kunnen later 
worden ingebracht in het kader 
van de omgevingsvergunningspro-
cedure. Dit is een voorbereidings-
besluit op de vergunningverlening 
voor de activiteit milieu.

Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  G. & A. van Nuland VOF heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van de inrichting op het adres 
Rukven 9a, 5473 VS Heeswijk-
Dinther.

-  Manege L’ Avenir heeft een 
melding Activiteitenbesluit inge-
diend voor het veranderen van 
de manege op het adres Heuvel 
18, 5476 ZG Vorstenbosch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Kruisstraat t.h.v. nummer 17, 

Nistelrode
Kappen quercus palustris 
(verdringing andere bomen)

-  Middelste Groes 20
Uitbreiding bedrijfspand
Datum ontvangst: 23-10-2015

Nistelrode
-  Heuvelstraat 80

Realiseren B&B-voorzieningen, 
handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening
Datum ontvangst: 19-10-2015

-  Dintherseweg 14 en 14a
Uitbreiden recreatie horeca- 
complex
Datum ontvangst: 21-10-2015

-  Bedrijvenweg 9
Uitbreiding pand
Handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening
Datum ontvangst: 21-10-2015

Heeswijk-Dinther
-  Heilarensestraat 60

Handelen in strijd regels ruimte-
lijke ordening (theetuin)
Datum ontvangst: 21-10-2015

-  Kaathovensedijk 7
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst: 21-10-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Loosbroek
-  Nistelrodensedijk 14

Oprichten 3 sleufsilo’s bouw-
vergunning, 2e fase
Verzenddatum: 20-10-2016

-  Nistelrodensedijk 14
Milieuneutraal veranderen melk-
rundvee- en varkenshouderij
Verzenddatum: 20-10-2015

Heeswijk-Dinther
-  Koffiestraat 1a

Bouwen garage/schuur
Verzenddatum: 21-10-2015

-  Plein 1969 ong.
Bouwen carport
 Verzenddatum: 22-10-2015

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

De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Omdat deze 
besluiten leiden tot een onomkeer-
bare situatie, treden ze zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heesch
-  De Kropaar 40 (achter)

Kappen esdoorn (verdringing 
andere bomen)

Nistelrode
-  Hoogstraat nabij nummer 48

Kappen 2 beuken (verdringing 
andere bomen)

Heesch
-  Kasteellaan (nabij) 1

Kappen inlandse eik (boom 
dood)

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

Uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Nistelrode
-  Maxend 58

Beperkte milieutoets uitbreiden 
varkenshouderij
Verzenddatum: 20-10-2015

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

GEMEENTEBERICHTEN

www.bernheze.org



EEn EvEnt 
vol energie en inspiratie 

voor én door 
ondErnEmErs 
van BErnhEzE

Langenhuizen 
agrarisch Loon- en  
Grondverzetbedrijf

Ons bedrijf bestaat inmiddels alweer 
70 jaar. Wij doen veel voorkomende 
werkzaamheden in de agrarische sec-
tor zoals; bemesten, grondbewerking, 
zaaien, gewasbescherming, oogsten, 
sloten onderhoud en ook grond- en 
sloopwerkzaamheden. Het is van 
oudsher een echt familiebedrijf waar 
opa Langenhuizen mee is begonnen. 
In 2000 hebben Marcel en Mariska de 
zaak overgenomen. Marcel doet de 
volledige planning van de werkzaam-
heden en is zelf ook nog veel te zien 
op de machines en in de werkplaats. 
Mariska doet de administratie en fac-
turatie. Na in 2014 een volledig nieuw 
bedrijfspand gebouwd te hebben 
met kantoor, kantine, wasruimte en 
een ruime werkplaats hebben ze ook 
een ruime machine opslagplaats ge-
bouwd met een inpandige wasplaats. 
Klaar voor de toekomst.

www.loonbedrijflangenhuizen.nl

strijbosch

Strijbosch, bijna 65 jaar geleden ge-
start als eenmansbedrijf met een re-
giofunctie, bedient momenteel heel 
Nederland en Duitsland met service 
hoog in het vaandel en een zeer uit-
gebreid assortiment aan elektrische 
apparaten. Vanuit de hoofdvestiging 
in Nistelrode en de rotatiepunten 
in Hoogeveen en Titz (Dld.) vinden 
onze producten - zowel verkoop als 
verhuur - hun weg naar onze afne-
mers (veelal rijksoverheid en semi-
overheid), waarbij service en onder-
houd voorop staan.

Nieuw is Strijbosch Grootkeuken-
techniek: alles voor de professionele 
én de hobby kok. 

En niet te vergeten: onze winkel in 
Nistelrode. Of u nu op zoek bent 
naar een kleurentelevisie, een wek-
kerradio of een wasmachine: u bent 
er van harte welkom!

www.strijbosch.nl

Gemeente Bernheze

Een duurzame, vitale economie, die 
een goede voedingsbodem biedt 
om aantrekkelijk te kunnen onderne-
men. Daar werkt de gemeente Bern-
heze samen met haar ondernemers 
aan. Dat het ondernemersbloed bin-
nen onze grenzen rijkelijk stroomt, 
bewijst het aantal aanmeldingen 
voor de Bernhezer Ondernemersprijs 
dit jaar. Van MKB-ers tot agrariërs. 
Daar zijn wij als gemeente trots op. 
Wij dragen het Bernhezer Business 
Event daarom een warm hart toe en 
dragen graag bij aan het mogelijk 
maken van deze verkiezing. Zodat we 
samen met onze ondernemers en in-
woners, door elkaar te inspireren en 
te helpen, Bernheze nog beter op de 
kaart kunnen zetten. 

www.bernheze.org

Bernheze media
Uw boodschap vertellen aan 
mensen die u nodig hebben

Digitaal of print. Voor uw wensen en 
binnen uw budget; vanaf het logo 
tot uw website, adverteren via Mooi-
Bernheze.org of DeMooiBernheze-
Krant tot een communicatieplan. 

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 
Bernheze Media kan u daarbij hel-
pen met aandacht voor de startende 
ondernemer, de ZZP-er en particu-
lier. Als u zegt wat u wilt vertellen 
en aan wie, zorgen wij voor de rest. 
 
Netwerken is ons op het lijf geschre-
ven, daarom steunen wij het Bernhe-
zer Business Event. We zijn het me-
dia-kanaal van Bernheze en delen dit 
alles graag met u. 
 
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst

www.bernhezemedia.nl

Weerdenburg 
Web Works

Weerdenburg Web Works produceert 
internetsites en internetapplicaties 
waarmee u scoort. Flexibiliteit, be-
trouwbaarheid en beheersbaarheid 
staan daarbij centraal. Wij maken ook 
voor u de vertaling naar een succes-
volle internettoepassing, die uw be-
drijfsdoelstellingen dichterbij brengt.

Wij zorgen niet alleen voor een visu-
eel perfecte website die aansluit op 
uw andere communicatiemiddelen, 
het webdesign is slechts één aspect 
van het werk. Ook de ‘machine- 
kamer’ van uw internetsite wordt vak-
kundig en professioneel opgezet en 
onderhouden. Daardoor houdt u (of 
uw medewerkers) zelf eenvoudig en 
doeltreffend uw site actueel.

Ook hebben we inmiddels een breed 
scala aan producten, voor uiteenlo-
pende taken. Weerdenburg zorgt dat 
ook uw website werkt.

www.weerdenburg.nl

Benieuwd naar het 
persoonlijke verhaal 
van Ronald?

Ik startte mijn eigen zaak

met Rabobank Oss Bernheze
Een aandeel in elkaar

Lees hoe hij zijn wijnspeciaalzaak startte. 

Zijn verhaal en de enthousiaste verhalen van 

anderen uit uw omgeving vindt u op

rabobank.nl/ossbernheze

Rabobank Oss Bernheze 
Eventpartner van het BBE 2015

DE ORGANISATIE  BEDANKT DE DIAmANT SpONSOREN:

BESTEL UW KAARTEN Op 
WWW.BErnhEzErBusinEssEvEnt.nL

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent     twitter.com/BernhezerBE2015  www.bernhezerbusinessevent.nl
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Prestatieafspraken 2016
Woningcorporaties keren terug 
naar hun kerntaak: het bouwen, 
verhuren en beheren van sociale 
huurwoningen aan mensen met 
een laag inkomen of aan mensen 
die om andere redenen moeilijk 
passende huisvesting kunnen vin-
den. Woningcorporaties dragen 
bij aan het gemeentelijke volks-
huisvestingsbeleid. Deze bijdrage 
wordt vastgelegd in prestatieaf-
spraken tussen gemeente, bewo-
nersorganisatie en de woningcor-

poratie. De drie betrokken partijen 
kunnen elkaar aan de prestatie-
afspraken houden. Als zij er niet 
onderling uitkomen, kunnen zij 
geschillen voorleggen aan de mi-
nister. De minister monitort de uit-
voering van alle prestatieafspraken 
op hoofdlijnen. De huurdersorga-
nisatie is de lokale overlegpartner 
van de gemeente en de woning-
corporatie. De huurdersorganisatie 
bepaalt zo mede het volkshuisves-
tingsbeleid. Het bestuur van de 
woningcorporatie stuurt de huur-

dersorganisatie jaarlijks de jaarre-
kening, het jaarverslag en volks-
huisvestingsverslag. 

Daarnaast stelt de woningcorpo-
ratie jaarlijks een ‘overzicht van 
voorgenomen werkzaamheden’ 
ter beschikking aan de huurdersor-
ganisatie. De macht ligt nu einde-
lijk bij de mensen en de gemeente-
raad. De SP Bernheze wil in 2016 
dan ook vol inzetten op sociale 
woningbouw en het aantal sociale 
huurwoningen flink uitbreiden. 

SP: Prestatieafspraken sociale 
woningbouw 2016

BERNHEZE - Na 1 januari 2016 kunnen de woningbouwcorporaties 
Mooiland en De Kleine Meierij zich niet meer verschuilen. De nieuwe 
woningwet schrijft prestatieafspraken met de gemeenteraad voor. En 
wel harde prestatieafspraken. Geen holle kreten meer waar we tot 2014 
mee om de tuin geleid werden. Het aantal sociale huurwoningen daalde 
de laatste jaren alleen maar. Dit, terwijl de behoefte steeds groter werd. 
Er komen namelijk steeds meer mensen met lage inkomens die aange-
wezen zijn op een sociale huurwoning.

Toon van Vugt, Raadslid SP Bernheze

Of je nu wel of geen rioolaanslui-
ting hebt, maakt voor de heffing 
niets uit. Of je goed je best doet 
voor het milieu, maakt niets uit. 
En hier wringt voor ons de schoen. 
CDA Bernheze wil dit los zien van 
elkaar. Nu is het zo dat er vele in-
woners van Bernheze geconfron-
teerd worden met flinke rioollas-

ten, terwijl ze zelf afvalwater en 
hemelwater verwerken of laten 
verwerken en geen gebruik maken 
of mogen maken van het riool!
CDA Bernheze is het daar niet mee 
eens, we moeten de lasten neer-
leggen waar ze gemaakt worden. 
De vervuiler/gebruiker betaalt. Zo 
is dat ook met huishoudafval, dit 

wordt gewogen, zodat degene die 
er het meeste gebruik van maakt 
ook het meeste betaalt. Dit stimu-
leert om zuinig om te gaan met 
ons milieu. 
Met die heffingsvorm zijn alle par-
tijen het wel eens. Deze weg kiest 
het CDA Bernheze ook voor de ri-
oolheffing. 

CDA: wie belast betaalt meer via 
correctie rioolheffing

BERNHEZE - In de laatste edities van deze krant heeft u verschillende meningen 
van politieke partijen kunnen lezen over de rioolheffing. Andere partijen, met 
name Lokaal, SP en Blanco, hebben hun ongerief geventileerd. Zij zijn tegen 
een hervorming van de rioolbelasting en vinden de lastenverhoging van enkele 
tientjes voor de huishoudens van Bernheze niet verklaarbaar. CDA Bernheze is 
hierin altijd duidelijk geweest. Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten. 
De rioolheffing wordt nu berekend naar rato van de WOZ-waarde van een pand 
en daar zijn deze partijen het wel mee eens. 

Edwin Daandels, Burgerlid CDA Bernheze

Tom en Jeroen Foto: Marcel Bonte

Voor de dranken hebben De To-
ren Catering uit Dinther en Van 
Gruijthuijssen Catering uit Heesch 
de handen ineengeslagen. De To-
ren Catering is zeer ervaren in het 
organiseren van stijlvolle (bedrijfs)
feesten. “Bij ondernemen hoort 

jezelf blijven verbeteren”, vertelt 
Jeroen van den Broek, in 2013 
verkozen tot Ondernemer van het 
jaar. Hij is content over de samen-
werking. “Het verloopt vlekkeloos. 
We gaan samen met ons perso-
neel een stapje extra doen om te 
zorgen dat ook het BBE van 2015 
wéér beter wordt. De taken zijn 
goed verdeeld, we weten wat we 
aan elkaar hebben, dat schiet op. 
We hebben een paar ochtenden 
samen aan tafel gezeten en alles is 
rond. Wij hebben eerder een aan-
tal BBE’s verzorgd, we weten van 
de hoed en de rand.”

Van Gruijthuijsen
Van Gruijthuijsen Catering is een 
stijlvol familiebedrijf dat ruim 50 
jaar ervaring heeft in het organi-
seren en verzorgen van feestelijke 
gelegenheden en zakelijke bijeen-
komsten. Tom van Gruijthuijsen: 
“Het BBE is een prachtig evene-
ment waar we al vier jaar bij be-

trokken zijn. Dit jaar is voor het 
eerst de klus opgesplitst. Een prima 
idee; er is een goede band met de 
mensen van De Toren. We zijn alle-
bei sponsor van het evenement en 
we hebben hetzelfde doel: het BBE 
tot een succes maken. Dat vraagt 

om betrokkenheid, toewijding en 
passie en oog voor gastvrijheid en 
culinaire kwaliteit. Daarin vinden 
we elkaar moeiteloos. Wij doen er 
alles aan om iedereen onbezorgd 
te laten genieten. De afspraken 
daarover waren snel gemaakt; we 
hebben elkaar de hand gegeven, 
dat is voldoende.”

De toren en Van Gruijthuijsen: 
partners voor het BBe 

BERNHEZE - De aanpak door de nieuwe organisatie van het Bernhezer 
Business Event heeft geresulteerd in nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Zo zijn er drank- en foodpartners tijdens het aanstaande BBE. 

In de aula van Gymnasium Bern-
rode gaan junioren (15-25 jaar) 
versus senioren (vanaf 65 jaar) 
met elkaar in debat. De KBO’s 
van Heeswijk en Dinther doen 
mee, net als leerlingen van gym-
nasium Bernrode en enkele lokale 
sportclubs die hebben toegezegd 
een aantal jonge leden af te vaar-
digen. Wil je blijven wonen in 
Heeswijk-Dinther of er juist zo 
snel mogelijk weg? Vind je dat er 
genoeg te doen is of juist niet? Is 

het veilig genoeg? Willen we er 
vluchtelingen opvangen?

Leefbaarheid
Onder leiding van burgemees-
ter Marieke Moorman gaan een 
40-tal geselecteerde debaters uit 
Heeswijk-Dinther stellingen be-
spreken over allerlei thema’s die 
te maken hebben met de leef-
baarheid in Heeswijk-Dinther nu 
en in de toekomst. Geen clash 
tussen jong en ouder, maar een 

zoektocht naar de overeenkom-
sten. Wordt een aantal meningen 
samen gedeeld of juist niet? In 
een eigentijdse discussieavond zal 
dit duidelijk worden. Een deskun-
dige jury zal beoordelen wie de 
beste debater in beide kampen is. 
De gemeente Bernheze zorgt voor 
een passende prijs. Deze discus-
sieavond maakt onderdeel uit van 
de Dorpen Derby. De aanvang is 
19.00 uur, de toegang is gratis en 
iedereen is welkom.

eigentijdse variant op tv-programma Lagerhuis
Bijzondere discussieavond tussen jong en ouder

HEESWIJK-DINTHER - In een eigentijdse variant op het voormalige tv-programma Lagerhuis wordt door 
Actief Burgerschap op woensdag 4 november een bijzondere discussieavond gehouden met jong en ou-
der. Centraal staat de vraag ‘Wat wil Heeswijk-Dinther?’

‘we hebben elkaar de hand 
gegeven, dat is voldoende’

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent  twitter.com/BernhezerBE2015 

www.bernhezerbusinessevent.nl
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Fietsbeugels rond 
het nieuwe plein

www.centrumheesch.nl

Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

Van Heck Assurantiën
't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

Ik ben vanuit de organisatie van 
Het VerhAal aangeschoven bij de 
Dorpen Derby. De 3 organisaties, 
Actief Burgerschap, 13 Hectare 
met hun zomerkunsteditie Ctr-Alt-
Del en de Bernhezer KunstKring 
zetten nu met elkaar hun schou-
ders eronder om te winnen, als een 
van de negen finalisten. 
De Dorpen Derby is een leefbaar-

heidswedstrijd, met dit jaar als 
thema Cultuur. Tja en daar bruist 
het in HaDee van. De drie Dor-
pen Derby organisaties hebben 
het idee om een cultureel platform 
te gaan ontwikkelen om culturele 
verenigingen en hun activiteiten 
beter met elkaar te verbinden. 
Het totale culturele programma 
wordt nu versnipperd aangeboden 

via allerlei mediakanalen. Door 
één culturele agenda kan er meer 
rekening met elkaar gehouden 
worden. Inwoners en mensen die 
buiten Bernheze wonen kunnen 
in één overzicht zien wat er alle-
maal te doen is op cultureel gebied 
in HaDee. Samen cultureel HaDee 
met trots uitdragen. Kijk, daar ben 
ik dan weer trots op, als HaDeejer.

Lokaal: trots op cultureel HaDee!

BERNHEZE - Ik denk, dat elke Bernhezenaar de leefbaarheid in zijn woonkern als 
prettig ervaart. Maar trots zijn op het dorp waar je woont, is anders. Trots zijn 
is iets wat je uitdraagt. Wat je laat zien aan de buitenwereld. Net zo trots als 
de pauw: die laat al zijn mooie veren maar al te graag zien. Dat doet Heeswijk-
Dinther in de Dorpen Derby, die geïnitieerd werd door de provincie en op de 
voet gevolgd wordt door Omroep Brabant, op een mooie manier. Zij zijn trots 
op de culturele activiteiten en verenigingen in HaDee. 

Hieke Stek, namens Lokaal

Al eerder in het jaar, bij de per-
spectiefnota, krijgt de raad de kans 
om haar wensen kenbaar te ma-
ken. Nu is een wensenlijstje maken 
niet zo lastig, want je weet, als het 
goed is, dondersgoed waar je voor 
gaat en staat. Progressief Bernheze 
maakte kenbaar extra aandacht te 
willen voor onder andere klachten 
in de huishoudelijke zorg, fiets-
voorzieningen en verenigingssub-
sidies. Maar wat dan echt terug-

komt in de begroting, dat weet je 
pas als het boekwerk voor je neus 
ligt. Nu dus! 

Delen van deze wensen zien we 
gelukkig terugkomen in de be-
groting, maar op heel veel andere 
belangrijke punten maakt het col-
lege keuzes die wij niet of anders 
zouden maken. Zo investeert het 
college wel in softwarepakketten 
en dure externe bureaus, maar 

maakt het geen geld vrij voor de 
bouw van goedkope woningen, 
het aanpakken van de centra van 
Nistelrode & Heeswijk-Dinther of 
het aanleggen van de snelfietsrou-
te Oss-Uden. Het zal u niet verras-
sen, maar juist dat zijn punten die 
Progressief Bernheze erg belangrijk 
vindt.

Reageren? 
j.jansen@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Cijfergekkies

BERNHEZE - De maanden oktober en november zijn steevast drukke maanden 
voor raads- en commissieleden: het zijn de maanden waarin de begroting van 
onze gemeente doorgenomen, voorbesproken en behandeld wordt. Elke poli-
tieke partij kijkt of de dingen die zij belangrijk vindt terug te vinden zijn in het 
ruim 100 pagina’s tellende boekwerk. Of de prioriteit die daar in harde euro’s 
aan gegeven is hoog genoeg is en zo niet, wat daaraan gedaan kan worden. 
We veranderen voor even in ware cijfergekkies (en sommigen veranderen nooit 
meer terug…).

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze

Een prachtig plan met voldoende 
ruimte voor parkeerplaatsen en de 
aan- en afvoer van grote vracht-
wagens. De VVD vraagt zich af 
of dat beleid betrekking heeft op 
zowel het ‘centrum’ van Nistel-
rode als dat van het ‘centrum’ van 
Heesch. Volgens de VVD is dat niet 
te vergelijken. De wethouder geeft 
aan dat het kern-winkelgebied 
Nistelrode zich ‘uitstrekt’ tussen 
Laar/Beekgraaf en het Raadhuis-
plein. Waarom niet meewerken 
aan de vestiging van een Aldi aan 
Weijen 62? 

De burgers van Nistelrode willen 
dat en de dorpsraad ondersteunt 
dit plan. Onbegrijpelijk voor de 
VVD als je ziet hoeveel winkels er 
al buiten dat kern-winkelgebied 
gevestigd zijn. 

Winkels/bedrijven beginnen bij 
binnenkomst vanuit Heesch aan 
de rotonde, vervolgens een hove-
nier, een bedrijf voor tuinmachi-
nes. Daarna nog diverse winkels 
en bedrijfsvestigingen voor Laar/
Beekgraaf. Vanaf het Raadhuis-
plein richting Uden een bakker, 

apotheek, fietsenwinkel, groente-
boer en slijterij.
Horen die dan ook niet in het 
kern-winkelgebied thuis? De VVD 
vraagt zich af waarom dan ook 
niet de Aldi als discountsupermarkt 
toestaan. Zo ver is dat niet van het 
‘kern-winkelgebied!’
Het college is het eens met de 
burgers voor vestiging van een 
tweede supermarkt en zal met een 
voorstel komen. 
Wanneer zal dat gebeuren?
06-53 496069, 
bernheze.vvd.nl/contact

VVD: tweede supermarkt in Nistelrode 

BERNHEZE - Een tweede supermarkt in Nistelrode mag zich alleen vestigen in 
het kern-winkelgebied. Dat is het beleid van het college van burgemeester en 
wethouders naar aanleiding van vragen van de VVD-Bernheze, tijdens de com-
missievergadering Ruimtelijke Zaken van 21 oktober, over een aanvraag van 
Rob de Winter om een Aldi te vestigen op het terrein van de leegstaande garage 
aan Weijen.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Op dit moment moet de gemeente 
al hulp en ondersteuning aan ge-
zinnen en jeugdigen organiseren, 
in en rondom school door de ver-
antwoordelijkheid voor jeugdhulp. 
Maar ook op het gebied van voor-
schools taalonderwijs is de ge-
meente verantwoordelijk om taal-
achterstand te voorkomen. 

Daarnaast heeft de gemeente ook 
de taak om sport en bewegen te 
bevorderen, is ze verantwoorde-
lijk voor het toezicht op leerplicht 
en de kwaliteit van kinderopvang, 
leerlingenvervoer, verantwoorde-
lijkheid voor openbaar onderwijs 
en nog veel meer. De gemeente is 
dus een groot onderdeel van het 
lokale onderwijs. We vinden het 
dan ook van groot belang dat de 
gemeente een sterke visie op on-
derwijs heeft.

Het aankomende jaar willen we 
aandacht voor betaalbare peuter-
opvang, willen we kijken naar hoe 
de gemeente samen met scholen 

de middelen voor taalachterstan-
den goed kan besteden en willen 
we kijken hoe we slim om kunnen 
gaan met een toekomstige krimp 
in leerlingaantallen. 

Dit willen we doen door de ge-
meente een actieve rol te geven 
in de afstemming tussen kinder-
opvang, peuterspeelzalen en het 
basisonderwijs. Zo maakt D66 zich 
sterk voor onderwijs!

D66: onderwijs en gemeenten

BERNHEZE - We hebben in Bernheze al vaak 
om aandacht gevraagd voor de kansen die 
het onderwijs biedt in samenwerking met 
de gemeente. Het is dan mogelijk om kin-
deren laagdrempelige zorg te bieden en het 
wordt mogelijk kinderen centraal te zetten 
of ze nu in de klas of op de kinderopvang 
zijn. Toch leeft vanuit traditie het idee dat 
de gemeente weinig van doen heeft met 
onderwijs.

Erik van Santvoort

geMeente is 
VeRAnTWooRdelijk 

oM taalachterstand 
te voorkoMen
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Easy

9 8 7 3

7 9 2 4

2 1 3 8

9 8 2 6

7 8 3 5

4 3 5 8

9 8 4 6

4 7 1 9

1 6 7 2

Puzzle #216740

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Uw hond; opvoeding en gedrag
Heeft u een hond? Overweegt u er 
een	aan	te	schaffen?	Dan	is	deze	theo-
retische cursus over het gedrag van de 
hond uitermate zinvol. Onder leiding 
van Meike Heijmans, een ervaren 
kynologe,	 behandelen	 we	 onder	 an-
dere de volgende vragen: Welk gedrag 
heeft	een	ras(groep)	van	nature	mee-
gekregen? 

Welk gedrag vertoont een hond en 
hoe	 kunt	 u	 dit	 veranderen?	Wat	 be-
tekent de lichaamstaal van de hond? 
Hoe komt de lichaamstaal van de baas 
over op de hond? Hoe ga ik om met 

een hond en kinderen? Uiteraard is er 
ook ruimte voor uw eigen vragen. 
Start donderdag 12 november | 19.30 
–	21.30	uur	|	drie	lessen	|	€	30,-	p.p.

Sjaal beschilderen
Uw eigen sjaal in uw favoriete kleuren 
maken: dat kan in deze workshop! We 
beschilderen de sjaal van zijde of wol 
met speciale verf, gebruikmakend van 
sprayflesjes en pipetflesjes. Daarna 
pakken we de sjaal in folie en fixeren 
we hem in de magnetron. Eenvoudig 

en erg leuk om te doen! Aan het einde 
van	de	workshop	neemt	u	een	exclu-
sieve eigen sjaal mee naar huis. 

Heeswijk | donderdag 12 november 
| 19.00 – 21.30 uur | € 19,50 p.p. 
(excl.	sjaal	€	20,-	/	€	25,-).

Heesch | donderdag 10 december 
| 19.00 – 21.30 uur | € 19,50 p.p. 
(excl.	sjaal	€	20,-	/	€	25,-).

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

Cursussen

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Jo van Breemaat
uit Nistelrode

Winnaar:
 Jacky Dolleweerd 
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

te KooP

Nieuwe DeSSo-
tAPiJtteGeLS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

200 MeMoBLoKS
50 vel per blok, met opdruk van 
logo. Eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-. 
www.gaafgrafisch.nl.

HeeSAKKerS LiCHtViSie 
HeeFt Voor ieDereeN 
De JuiSte LAMP iN HuiS
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

iN oNZe KADoSHoP ViNDt u 
ALtiJD eeN PASSeND KADo 
Voor eLKe GeLeGeNHeiD
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

iN oNZe eLeKtroSHoP 
ViNDt u ALLe MoGeLiJKe 
LiCHtBroNNeN
Zowel LED- als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en -onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.

Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

www.NiCetoYS.NL

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

AANGeBoDeN

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

PeDiCure NiSteLroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

wiLt u ieMAND VerrASSeN 
Met eeN eCHt oriGiNeeL 
KADo!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

te Huur

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

CeNtruM HeeSwiJK, 
wiNKeL/KANtoorruiMte
(voorheen juwelier). Huur € 650,- 
excl. btw per maand
0413-293584.

GeVrAAGD

wALNoteN Ik haal ze bij u op, 
betaal per kg en contant! 
Bel 06-53584742.

eiKeLiNZAMeLiNG BerNHeZe
Geraapte eikels kunnen op 
zaterdag 31 oktober ingeleverd 
worden aan de Meerstraat 47 in 
Heeswijk-Dinther, tussen 13.00 
en 18.00 uur. 10 ct per kg, alle 
soorten en maten, liefst vrij van 
bladeren en troep. Voor info mail: 
eikelinzameling@gmail.com of 
bel/app 06-53584742.

SCHoLier voor de 
gehele zaterdag op een 
champignonkwekerij in Heeswijk 
voor diverse werkzaamheden.
Meer info: Jasper Kanters,
0413-229006.

GeBruiKte/ouDe 
weNSKAArteN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

ouDe/KAPotte MoBieLtJeS 
Voor StG. oPKiKKer.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

MOOIBERNHEZERTJES

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

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening

kleur in uw leven en 
oPvoeding voor uw hond
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 26 oktober t/m zondag 1 november 2015. Week 44

0.590.93

PER 
100 GRAM

Beenham  
amerikaans, honing-mosterd of naturel
per kilo 5.90

Alle Unox 
rookworst, 
knaks of bier-
bommetjes  
3 stuks naar keuze 
bijv. unox gelderse rookworst 285 gram
van 7.17 voor 4.78
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2+1 
GRATIS*

0.69
1.19

500 GRAM

Spruiten
zak 500 gram

10.99
15.16
14.09Grolsch 

pils of kornuit  
krat 16/ 24 flesjes à 300/ 450 ml 
of doos kornuit 24 flesjes à 300 ml  

max. 4 kratten per klant

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

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

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

SPAAR NU VOOR HET GRATIS 
BOODSCHAPPENPAKKET

Voor één dag en nacht het huis 
van Sinterklaas
HEESWIJK-DINTHER - Sinterklaas 
met zijn Pieten en zijn paard Ame-
rigo ontwaken zaterdag 21 no-
vember in de romantische Meie-
rijsche Museumboerderij aan de 
Meerstraat in Heeswijk-Dinther. 

Amerigo slaapt dan op stal en de 
Sint in de bedstee van ‘den herd’ , 
waar een knapperend open haard-
vuur er voor zorgt dat de oude Sint 
het niet te koud krijgt! Bij het op-
staan wil de Sint graag geholpen 
worden: zijn mantel moet om, sok-
ken en handschoenen moeten aan, 
de mijter en staf moeten worden 
aangereikt, de Sint eet een licht 
ontbijtje. 

Sint wil daarbij graag geholpen 
worden door ‘gelovige’ kinderen, 
papa’s, mama’s, opa’s en opa’s. 
Maar behalve het wekken van de 
Sint is er nog veel meer te doen! 
Amerigo mag verwend worden 
met wortels; in de oude bakoven 
van het museum wordt peper-
notenbrood gebakken en er zijn 
superlekkere boerderij-pannen-

koeken. In het Pieten opleiding-
centrum kan elk kind, door samen 
met de Pieten allerlei spelletjes te 
doen, een echt ‘pietendiploma’ 
halen. En elk kind mag natuurlijk 
verkleed komen. 

Om te voorkomen dat kinderen 
lang moeten wachten, roept de or-
ganisatie op van tevoren in te schrij-
ven. Dat kan, vanaf 1 november 

en alleen via e mail. Kijk daarvoor 
op de speciale ‘sinterklaaspagina’ 
van: www.museumboerderij.nl. 
Daar staan ook de wektijden ver-
meld. De entreeprijs, voor iedereen 
die ouder is dan 1 jaar, bedraagt  
€ 4,-. Daarvoor krijgt, naast het 
programma, elke volwassene ook 
nog een kopje koffie met specu-
laas, en elk kind een glas ranja, een 
snoepzak en een pietendiploma. 

Heemschuur zondag 
open voor publiek 
HEESCH - De Heemschuur in 
Heesch opent zondag 1 november 
weer haar deuren voor het publiek 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

De Heemschuur is het verenigings-
gebouw van Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ in Heesch. Het gebouw 
herbergt een museum, een multi-
functionele ruimte, waar wisselex-
posities worden georganiseerd en 
waar groepsontvangsten, verga-
deringen, lezingen en presentaties 
plaatsvinden, een lees- en studie-

zaal met bibliotheek en archief en 
een bestuurskamer. Het museum, 
de multifunctionele ruimte en de 
lees- en studiezaal zijn vernoemd 
naar mensen, die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de 
geschiedschrijving van en over 
Heesch: Lee Ceelen, Albert van 
den Berg en Piet Hendriks.

Museum
Op de eerste verdieping is het mu-
seum te vinden, met een collectie 
landbouwwerktuigen, ambach-
telijke gebruiksvoorwerpen, zoals 
van een rietdekker, een imker en 
een schoenmaker, een schooltje, 
een winkeltje en spullen van de 
dorpsdokter.
Op de begane grond is een poffer- 
en mutsencollectie te bewonderen, 

er zijn archeologische vondsten en 
in de lees- en studiezaal kunnen 
bezoekers gebruikmaken van de 

bibliotheek en de zeer uitgebreide 
fotocollectie raadplegen. Uiter-
aard zijn ook de uitgaven van de 
heemkundekring te koop. Rond de 
Heemschuur kan de tuin bekeken 
worden met onder meer een origi-
nele manege of rosmolen. De mo-
gelijkheid bestaat een kopje koffie 
of thee te nuttigen. De Heem-
schuur is iedere laatste zondag 
van de maand opengesteld voor 
publiek. De openingstijden zijn: 
13.00 - 17.00 uur. Het adres van 
de Heemschuur is: Schoonstraat 
35 in Heesch.
Buiten de vaste openingstijden zijn 
tegen betaling groepsbezoeken 
mogelijk. Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl 
tel.: 06-10463762
e-mail: secretariaat@de-elf-rotten.nl.

iedere laatste zondag 
van de Maand geoPend

RECTIFICATIE: 

eikelinzameling Bernheze
In het bericht van vorige week stond per abuis een verkeerd mailadres. Het juiste adres is 
eikelinzameling@gmail.com. De geraapte eikels kunnen worden ingeleverd op zaterdag 31 oktober aan de 
Meerstraat 47 in Heeswijk-Dinther tussen 13.00 en 18.00 uur. 10 cent per kilo, alle soorten en maten, maar bij 
voorkeur niet bij elkaar geveegd met veel bladeren, gras en dergelijke. Ook te bellen of app-en: 06-53584742.
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eten, drinken uitgaan

LOOSBROEK – Mark van de Veer-
donk en Rob Scheepers komen 
binnenkort optreden in CC De Wis 
in Loosbroek.

Op donderdag 5 november zal de 
voorstelling TOF gespeeld worden 
door Mark van de Veerdonk. Hier-

voor zijn nog kaartjes te koop à  
€ 15,-.
Dinsdag is de verkoop begonnen 
van de voorstelling ‘Opgescheept’ 
van Rob Scheepers op vrijdag 18 
december. Als er nog kaarten zijn, 
dan zijn deze af te halen bij CC De 
Wis (à € 15,-).

Cabaretier en tonpraoter 
in CC De wis

outline rockt samen met
Finders Keepers 
Zaterdag 31 oktober in De Zwaan 

HEESWIJK-DINTHER - Outline is een rockende Brabantse coverband met drie vrouwen aan het front én drie 
getalenteerde mannen achter de drums, toetsen en basgitaar. De band steekt de nummers voornamelijk in 
een eigen jasje, aangevuld met vrolijkheid en rock. Tijdens een optreden komen de nodige mash-ups en 
mega medleys voorbij!

Finders Keepers is een 80’s glamrock-coverband uit Oss. Ga met ons terug in de tijd en beleef de (foute) hard-
rock uit de jaren ‘80. Denk hierbij aan Bon Jovi, Guns N’ Roses en Europe. Uiteraard staat Finders Keepers in 
vol eighties-outfit op het podium! Zaal is open om 21.00 uur, vrij entree, meer informatie via 0413-291575 of 
op www.dezwaanlive.nl.

outLiNe FiNDerS KeePerS

inschrijving De Hisse 
Kwis start 1 november
HEESCH - Over twee maanden is 
het is alweer zover: De Hisse Kwis 
2015. Tijdens dit evenement op 
dinsdagavond 29 december gaan 
een groot aantal teams met elkaar 
de strijd aan voor De Hisse Kwis 
bokaal 2015.

Inschrijven voor dit gezellige eve-
nement kan vanaf 1 november tot 
en met 28 december op de web-
site www.dehissekwis.nl. De kos-
ten voor deelname zijn € 10,- . In-
schrijven op 29 december is alleen 
mogelijk nadat de kwisboekjes zijn 
uitgereikt tegen een contante be-
taling van € 12,50. In tegenstelling 
tot andere jaren zal de Team Cap-
tain dit jaar een speciale rol gaan 
vervullen. Overleg dus snel met 
je team wie jullie hiervoor willen 
gaan afvaardigen. 
De kwisboekjes zijn dinsdag 29 de-

cember op te halen tussen 18.00 
en 18.30 uur en in te leveren tus-
sen 23.00 en 23.30 uur in CC De 
Pas. Ook dit jaar wordt er weer 
een after-party in het Cultuurcafé 
georganiseerd. 
De organisatie van De Hisse Kwis 
heeft haar best gedaan weer een 
uitdagende en verrassende kwis 
samen te stellen. Zie de website en 
sociale media voor meer informatie 
en voorbeeldvragen. 

www.hissekwis.nl

Filmavond Nesterlé op 29 oktober
NISTELRODE - Elke laatste donderdag van de maand vertoont Nesterlé een film in de theaterzaal. Liefhebbers 
kunnen genieten van bijzondere films die met zorg zijn uitgekozen. Wie tijdig achtergrondinformatie over 
de eerstvolgende film wil ontvangen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl. 

De filmavonden beginnen om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa 
vanaf 19.30 uur. Achteraf is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje na 
te bespreken in de foyer.

Donderdag filmavond
cc nesterle presenteert

ACtie- GrAtiS FiLMKAArtJe
Aanstaande donderdag bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een gratis filmkaartje.
Reserveer op de filmavond bij Eetcafé ’t Pumpke en bij besteding van een hoofdmenu 
ontvangt u een gratis kaartje voor de film van die avond. 
Reserveren gewenst via info@eetcafetpumpke.nl.

De Schaapskooi

Café-Cafetaria-Zaal

DE SCHAAPSKOOI
Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120

Facebook.com/schaapskooi

Er zijn nog zit- en staanplaatsen beschikbaar

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

Kaarten te bestellen bij 
De Schaapskooi € 12,50 p.p.

Er zijn nog zit- en staanplaatsen beschikbaar

Start inschrijving jubileum-
editie Nisseroise Kwis
NISTELRODE - Op 1 november, 
om exact 00.00 uur, start de in-
schrijving voor de jubileumeditie 
van de Nisseroise Kwis, op 28 de-
cember. 

De dorpskwis bestaat vijf jaar en 
heeft daarom dit jaar een feeste-
lijk karakter. Wat blijft zijn de 110 
vragen én een geheime opdracht. 
Aanmelden kan tot 15 december 
via www.nisseroisekwis.nl om op 
28 december mee te kunnen spe-

len. Deelnemers kunnen zich dan 
buigen over het kwisboek gevuld 
met 110 vragen verdeeld over 11 
categorieën. Ook nodigt de orga-
nisatie per team één deelnemer uit 
voor de geheime opdracht. 

Na een muziekkennis-test, een IQ-
test en vorig jaar een heuse Shut-
tle run-test, worden ook dit jaar de 
unieke vaardigheden van de teams 
weer getest.  Welke vaardigheden 

dat zijn, blijft nog geheim tot 28 
december.  
Op maandag 28 december kan 

het kwisboek vanaf 18.30 uur af-
gehaald worden in Partycentrum 
’t Maxend. De teams hebben dan 
tot uiterlijk 23.30 uur de tijd om 
de vragen te beantwoorden en het 
kwisboek weer in te leveren. Na 
het kwissen kan er in Partycentrum 
’t Maxend gezellig nagepraat wor-
den over de kwis. 
De uitslag-/feestavond is op zater-
dag 9 januari, eveneens in Party-
centrum ‘t Maxend.

het kwisBoek is gevuld Met 110 vragen 
verdeeld over 11 categorieën

noten Tip

Leg noten voor u ze kraakt 

eerst een dagje in de 

diepvries. Ze komen dan 

beter in hun geheel los uit 

de dop.
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Binnenkijken

Het nieuwe won
en

Modern

Openingstijden 
 

Dinsdag 12.00  - 17.00 
Vrijdag 11.00 - 17.00 

Zaterdag 11.00 - 17.00 

Oude Baan 1a 
5386 KS GEFFEN 

 
www.huidenenvachten.nl 

Facebook.com/
huidenenvachten 

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties! 

Ook in de vakanties geopend! 

www.festontapijtenheesch.nl
Broekhoek 52 5384 Heesch • tel. 0412-451394

SPECIAAL  VOOR ALLE NIEUWBOUWERS
IN HEESCH EN OMSTREKEN:

EXTRA KORTING 
BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

De herfst is weer 
begonnen en er 
wordt weer meer 
binnen geleefd.

Dus kleden (karpetten) komen weer 
tevoorschijn. We hebben een ruime keus 

van zowel standaard als op maat gemaakte 
karpetten. Voor een ieder een mooie prijs 

met speciale kortingen.

Kom geheel vrijblijvend langs en 
bekijk onze nieuwe collectie.

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl

Openingstijden zie: www.verstegentuinplanten.nl

Winterviolen

 BolchrysantenHeide

Sprookjestocht
bij Intratuin Veghel

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

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

Koopzondag 1 november

6 bepalende elementen 
om je slaapkamer in te richten

Er zijn een aantal echt bepalende elementen in de inrichting van je 
slaapkamer. Denk aan:

• Je bed • Je kast • Je decoratie
• De vloer • De verlichting • De kleuren van de muren

Als je je slaapkamer gaat inrichten dan zijn dit in feite de 6 bepalende 
elementen. Zorg ervoor dat deze elementen de leidraad vormen bij het 

inrichten van je slaapkamer, de rest kun je eenvoudig uitbouwen.

woonmaand
OKTOBER



Woensdag 28 oktober 201530 
  

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

woonmaand
OKTOBER

www.witteboerderij.nl
Hezelaar 2 - Sint Michielsgestel

073 – 5512778

MEUBELEN, 
WOONDECORATIE
RESTAURATIE EN 

STOFFERINGANTIEK
DE WITTE BOERDERIJ

Spelen met je
interieur
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Depot is ontstaan door een in-
tensieve samenwerking tussen 
huurder en verhuurder. Iets waar 
verhuurder Rob Hoevenaars in ge-
looft. Elkaar versterken in dat waar 
je goed in bent. Een half jaar gele-

den is het idee van Depot geboren 
na een toevallige ontmoeting van 
Rob met Carin Boeijen en Gemma 
van Casteren van Partners in Zorg. 
Partners in Zorg begeleidt bijna 40 
jongeren. Allemaal mooie mensen, 

boordevol kwaliteiten, maar die 
moeite hebben deze zelf te ontwik-
kelen. Carin en Gemma wilden een 
veilige plek bieden waar deze jon-
geren hun eigen kwaliteiten en in-
teresses kunnen ontdekken. Depot 

is sinds afgelopen woens-
dag één van deze plekken. 

Tijdens de opening waren 
deze jongeren allemaal aanwezig 

om hun steentje bij te dragen. De 
één deed de ontvangst, een ander 
de kassa en weer een ander zorgde 
voor de koffie. 

Depot is een mooie aanvulling op 
het winkelaanbod in Heesch.

Industrieel MUSTHAVES

Modern

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot 10%

Depot: goede aanvulling op het 
winkelaanbod in Heesch
leuke nieuwe artikelen in een gezellige ambiance

HEESCH – In Heesch opende vorige week woensdag Depot haar deuren. Een winkel annex ontmoetingsplek, 
want je kunt er terecht voor mooie producten zoals woonaccessoires en boeken, maar ook voor een goede 
kop koffie met iets lekkers. 

Een goede kop koffie met iets 
lekkers

Woonkamer
idee

Natuur in je woonkamer
Natuur in je huis halen is nooit 
een slecht idee. Je woonkamer 
gaat er meer van leven.
Bloemen, een plant, je groente 
in een mooie schaal of zelfs een 
cactus (weinig verzorging!) dra-
gen bij aan een groen gevoel in 
je woonkamer. Reserveer hier 
een plaatsje voor.

Speelgoed in je interieur
Heb je kinderen (die al wat 
ouder zijn) waarvan een boel 
speelgoed op de zolder ligt? Of 
juist werkstukken?
Creëer een plekje waar je de 
mooiste stukken speelgoed ter 
decoratie plaatst. Wissel dit wel 
zo nu en dan af. Sweet memo-
ries voor iedereen 
Zijn de stukken speelgoed klein, 
dan kun je altijd een stolp kopen 
en het daarin plaatsen.

Muziek
Wie houdt er niet van muziek? 
Laat muziek een plekje in je 
woonkamer innemen.
Of het nu geschilderde noten 
zijn op een muurtje, een lieve-
lingsplaat of artiest tegen de 
muur of juist je gitaar op een 
mooie standaard.. Het geeft al-
tijd een persoonlijke stijl aan je 
huiskamer.

Universele onderwerpen
Universele onderwerpen zijn 
vaak leuk om in je woonkamer 
te verwerken. Bijvoorbeeld de 
windrichtingen, een klok, de 
seizoenen, een tekstje in een 
andere taal, een andere planeet, 
een muziekinstrument of zoals 
hieronder op het plaatje een 
zandloper of oude encyclope-
dieën.
Kijk eens rond in antiekwinkels, 
daar vind je dit soort spullen 
vaak wel en doe je misschien 
wat extra inspiratie op.

Kaarsen
Kaarsen geven sfeer, dat wist je 
al. Een paar kaars ideeen: maak 
een plateau met grote en klei-
nere kaarsen, zet kaarsjes op 
een randje of een hoge kast (be 
careful), zet kaarsjes in een vaas 
die je toch niet gebruikt, zet 
kaarsjes op de tafel buiten ter-
wijl je binnen zit…Bron: www.
interieur-ideeen.com.

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

Kapelstraat 1, Middelrode T: 073-6129323

www.hendriksgevers.nl

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

landelijk 
wonen

DesiGn zonder poeha
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Euronics Schijndel
Hoofdstraat 90, 5481AH Schijndel
073-5495427
VOORHEEN HARENSE SMID

www.euronics.nl

Hoofdstraat 90, 5481AH Schijndel
shop-in-shop

JBL
BLUETOOTH 
LUIDSPREKER
GO in diverse kleuren
Speel draadloos muziek via bluetooth 
op je smartphone, tablet of notebook. 

SAMSUNG
DRAADLOZE 
SPEAKER 
WAM550
Stream eenvoudig uw 
favoriete muziek. Makkelijk te 
installeren en uit te breiden 
naar elke kamer in huis   

SAMSUNG 
SMART FULL HD
LED-TV 
UE32H5303 
Webbrowser en Smart TV apps

FULL HD

32 inch
81 cm
LED-TV

50 Hz

KLASSE A

349,-

KNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANT

Aa
nb

ie
di

ng
en

 z
ijn

 g
el

di
g 

to
t e

n 
m

et
 z

on
da

g 
7 

no
ve

m
be

r 2
01

5.

KNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANT

BEKO 
WASMACHINE 
WMB 61421 M 

KLASSE A+

349,-

VULGEWICHT 6 KG

1400 TOEREN

29,99

199,-

PHILIPS 
KEUKEN-
MACHINE 
HR7954
Krachtige 900 W-motor. 
Gemakkelijk 4-in-1 ontwerp. 
Metalen kom, 4 l

INCL. ACCESSOIRES

259,-PHILIPS
SOUNDBAR 
HTL2101
Laat uw TV buitengewoon geluid 
produceren via slechts één kabel 
met deze SoundBar-luidspreker! 

99,-

UPGRADE UW TVDRAADLOOS

OPLAADBAAR

WE MAKEN PLAATS VOOR NIEUWE MODELLEN DUS 
PROFITEER VAN DEZE OPRUIMING MET EXTREEM VEEL KORTING 

OP HONDERDEN PRODUKTEN. KORTINGEN TOT WEL 60%.
MAAR ALTIJD MET 100% SERVICE EN GARANTIE

KNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANT

GROENLAND
WAS-
MACHINE-
REINIGER
Biologisch afbreekbaar

2,50
3,95

OPRUIMING
BIJ EURONICS

KORTINGEN 
TOT 60%
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349,-

VULGEWICHT 6 KG

9999 PHILIPS
SOUNDBAR 
HTL2101

199,-199,-

PHILIPS 
KEUKEN-
MACHINE 
HR7954

349,-279,20244,30

22,50
259,-

207,2039,60

119,40
Vakkundig personeel Advies op maat Installatie en service

TM
TM

WIRELESS N300
RANGE EXTENDER
DAP-1320
Ideaal voor moeilijk bereikbare gedeelten van uw huis zoals 
bovenverdiepingen, tuin of zolders. 300 Mbps snelheid om uw
internetverbinding optimaliseren. Wireless N-technologie.

CLOUD 
GIGABIT ROUTER 
N600 DIR-845L/E
Dualband-technologie. 
Profi teer van twee netwerken 
in één; gebruik de 2,4 GHz-band om uw e-mail te controleren en te 
internetten, en de 5 GHz-0band om HD-content vloeiend te streamen 
via uw laptop of table. Eenvoudig te installeren.

19,99
39,95

29,99
59,99

VERGROOT UW BEREIK OP=OP OP=OPCREËER UW EIGEN 
PERSOONLIJKE CLOUD

BETROUWBAAR EN SNEL
THUISNETWERK

PLUG AND PLAY

OP=OP  KORTING!
De Computer Specialist

OP=OP
OP=OP

OP=OPOP=OPOP=OP

LAATSTE
MODELLEN
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“Wij nodigen iedereen van harte 
uit om een kijkje te komen nemen. 
Door de enorme opschaling van de 
winkelgrootte, nu maar liefst 750 
m2 en 450 m2 opslag, hebben we 
naast een groot assortiment aan 
producten voor de twee- en vier-
voeters, nu ook van alles voor de 
sier- en groentetuin,” aldus Ad en 
zoon Rob van Lieshout.

Efficiènt
Van muizenvallen tot klompen, 
van tuingereedschap tot vogel-
pindakaas, van werkschoenen tot 
bloembollen. Je kunt tussen de 
ruim 15.000 producten van al-
les vinden voor dieren en de tuin. 
“Door onze automatische deu-
ren en onze ruimtelijke indeling 
zijn we nu ook rolstoelvriendelijk. 
Onder de overkapping, links voor 
de winkel, staan bodemstrooisels, 
kunstmest en potgrond, zodat 
die gemakkelijk geladen en gelost 
kunnen worden. We hebben ge-

probeerd om het zo economisch 
mogelijk in te richten, zodat we 
onze klanten - zowel uit de agra-
rische als de particuliere sector - zo 
efficiënt mogelijk kunnen bedie-
nen.”

Goed en 
eerlijk advies
Rob treedt in 
de voetsporen 
van zijn vader 
en opa: “Ik 
was op mijn 
twaalfde al 
mee aan het 
helpen. Be-
wust heb ik 
gekozen voor 
de opleiding de-
tailhandel. Het bedrijf 
dat opa Van Lieshout be-
gonnen is en wat mijn vader ver-
der heeft uitgebouwd, is voor mij 
een sterk fundament om op verder 
te bouwen. Daar heb ik geweldig 

veel zin in. We merken dat klanten 
een goed en eerlijk advies heel be-
langrijk vinden en daarom nodigen 
we regelmatig vertegenwoordigers 
uit die ons team up-to-date hou-
den met betrekking tot het grote 

assortiment producten. 
Ik lees ook veel vak-

bladen, want mijn 
kennis vergroten 

vind ik belangrijk 
en interessant. 
Agrariërs, tuin-
ders, hoveniers 
en particulieren 
komen vaak met 

vragen die we 
correct willen be-

antwoorden.”

Open dag
Van Lieshout Dier en Tuin zet 

op zaterdag 31 oktober haar deu-
ren open van 8.00 uur tot 17.00 
uur. “Er is een springkussen en een 
knuffelhoek die verzorgd wordt 

door Stal Bertus uit Loosbroek. Er 
is een demonstratie van paarden-
tandarts Kees Goorden, er zijn 
verschillende groothandels en toe-
leveranciers die informatie geven 
over hun producten. En als kers 
op de taart, vanaf 11.00 uur, de 
filmcrew van SBS6 Beestengeluk. 
U kunt uw huisdier meenemen. 
Hun dierenarts geeft u gratis een 
voedings- en verzorgingsadvies. 
Wij zien u graag!”, besluiten Ad en 
Rob van Lieshout. 

Volg: www.facebook.com/cvan 
lieshoutbv voor het laatste nieuws. 

Van Lieshout Dier en Tuin
Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk-Dinther
Tel. 0413 – 291403
Website: www.cvanlieshout.nl
e-mail: info@cvanlieshout.nl

Van harte gefeliciteerd namens 
bestuur en leden van OVH

Ondernemersvereniging 
Heesch is trots 
op haar twee 

genomineerde leden 
 voor het Bernhezer Business 

Event 2015

www.ondernemersverenigingheesch.nl

Alwin van Erp Foto’s: Marcel BonteRob van Nistelrooij, Albert van Nistelrooij en Antoon van Herpen

Ad, Marlies en Rob Tekst Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

‘beestengeluk’
SbS6 te gast bij open dag 
Van Lieshout Dier en Tuin
Heeswijk-DintHer - Op de open dag bij Van Lieshout Dier en Tuin, komt SbS6 
filmen voor het programma ‘beestengeluk’. En dat past natuurlijk precies in het 
straatje van Van Lieshout Dier en Tuin, want daar is ‘alles wat beesten gelukkig 
maakt’ te koop. De open dag op 31 oktober staat in het teken van het nieuw-
gebouwde winkelpand aan de Meerstraat 32 in Heeswijk-Dinther.

Telefoonmaken.nl Heesch
’t Dorp 66A
5384 MC HEESCH
0412-857970
heesch@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

Gespecialiseerd in Smartphone en Tablet reparaties

you BREAK it, 
 we FIX it

Wij zijn op zoek naar  
een 1e jaars leerling
• op dinsdag in Schijndel
• op donderdag in Heeswijk
• op di, do of vrij in Nistelrode
Ben of ken jij iemand?
Neem dan contact met ons op!

Schijndel   073 - 549 55 38 
Heeswijk-Dinther 0413 - 29 46 02
Geffen   073 - 532 00 05 
Nistelrode  0412 - 48 00 21

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl
 INFORMEERT, BOEIT 

EN INTERESSEERT
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WWW.GAAFGRAFISCH.NL

bestel ook online!

*ALLEEN LOGO PLAATSEN OF DIGITAAL AANLEVEREN - ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW - ACTIE GELDT TOT 1 NOVEMBER 2015

 AFHALEN IN NISTELRODE OF €8,00 VERZENDKOSTEN - BINNEN 4 WEKEN GELEVERD - BESTELLEN VIA TELEFOON, EMAIL OF ONLINE

200 memobloks

50 vel per blok

1 zijde full colour

A7 7x10 cm     €65,-*

A6 10x14 cm   €80,-*

A5 14x20 cm   €145,-*

GRATIS OPMAAK*

ACTIE
MEMO
BLOKS

GEZIEN WORDEN EN BOODSCHAP OVERBRENGEN

ACTIE
LAATSTE 

PAAR 
DAGEN!
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iNFLuSSo
Vleutloop 44

5384 WZ Heesch
06-23669373

Online en offline

Om de hoek

Sociaal Shoppen

 service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor 

ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service, 

kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze 

bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

www.danaque.nl

DANAQue HAArStuDio 
Menzel 31

5388 SX Nistelrode
0412-480836

www.festontapijtenheesch.nl

FeStoN tAPiJteN HeeSCH
Broekhoek 52

5384 VR Heesch
0412-451394

www.fietsplus-rini.nl

FietSPLuS riNi 
LAar 63a

5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.g-italiana.nl

GAStroNoMiA itALiANA
’t Dorp 70

5384 MC Heesch 
0412-474000

www.hullie.nl

HuLLie
Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Ons kent ons

Met leuke acties

www.salonintense.nl

iNteNSe SKiN & BoDY iMProVeMeNt 
Laarhof 22

5388 GX Nistelrode
06-10433489

www.rainbowcentre.nl

rAiNBow CeNtre
Laar 35

5388 HC Nistelrode
0412-617042

www.vanschijndeltegels.nl

VAN SCHiJNDeL teGeLHANDeL
Oostwijk 11

5406 XT Uden
0413-270110

CAFetAriA ’t trAMPLeiN
Tramplein 1

5388 ES Nistelrode
0412-613669

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord. 
Stuur dit voor 9 november naar: info@demooibernhezekrant.nl. 
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de puzzelstukjes alle letters.wiN eeN wAArDeBoN VAN € 25,00 
Voor BeSteDiNG BiJ eeN VAN 
De BeDriJVeN oP DeZe PAGiNA

www.5ahelmavanderakt.nl

5A HeLMA VAN De rAKt
Gagelstraat 5

5374 NP Schaijk
06-36114581

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

FYSiotHerAPie HooGStrAAt 
Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch 
0412-453608

Succes!

www.eetcafetpumpke.nl

eetCAFÉ ‘t PuMPKe
Raadhuisplein 7

5388 GM Nistelrode
0412-612956

www.steengoedworkshops.nl

SteeNGoeD worKSHoPS
Eikenhoek 62

5473 GZ Heeswijk-DiNther
06-11318621

www.mgservice.nl

MG-SerViCe
Canadabaan 2

5388 RT Nistelrode
0412-617299

Winnaar Sociaal Ondernemen:
Marieke van Gameren

Zij heeft gekozen voor een waardebon van € 25,- 
van Gastronomia Italiana.

www.faara.nl

FrANSeN ACCouNtANCY 
& ADVieS

Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

www.uce.nl

uCe CoMPuterS
De Doorgang 11

5473 HZ Heeswijk-Dinther
0413-293131

  mijnwolletje

woLLetJeS
Weijen 16

5388 HN Nistelrode
0412-610071

  mijnwolletje         BP-servicestation-van-Duijnhoven        BP-servicestation-van-Duijnhovenwww.hubo.nl

HuBo NiSteLroDe
Maxend 5

5388 GH Nistelrode
0412-611033

www.consciussports.nl

CoNSCiuS SPortS
De Beekgraaf 58

5388 CV Nistelrode
0412-617333

www.influsso.nl

BP VAN DuYNHoVeN
MAxend 20

5388 TX Nistelrode
0412-612812

Bevlogenheid

Passie

Kwaliteit
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Mini
Piadina
8 stuks
Galileo
Normaal 2.99

www.adcommunicatie.nl

Beste
prijs

5.49

Tilapia
zak à 1 kg
Epic
Normaal 7.99 

Gratis tegen inlevering 
van 10 spaarpunten

Spaar-
kaart

www.diepvriesspecialist.nl

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 28 okt. t/m dinsdag 10 nov. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

Gehaktballetjes
schaal à 18 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.95

2.29

Goulashbroodje of 
broodje rundvleeskroket
zak à 6 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4.69

Puree
zak à 750 gr.
Lutosa
Normaal 1.59

1.19

Croissant
10 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

1.99
Spruiten geschoond 
of boerenkool gehakt
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist
Normaal 1.99/ 1.79

1.29

Nougatine- of 
ronde roomijstaart 
1000 ml. 
Van Gils
Normaal 7.99

5.49   

Bami- of nasi 
Oriental
schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 3.49/ 3.89

2.99

Stoofvlees
schaal à 500 gr.
Diepvriesspecialist
Normaal 4.49

3.49 3.99

6

Purée Bintje (< 0,5% mat.grasse)
Bintje Puree (< 0,5% vetgehalte) 

750 g
54 10376 711472
12 x 750 g
1 54 10376 711479
8 x 9 c.-o.

750 g  
54 10376 711229
12 x 750 g 
1 54 10376 711226

8 x 9 c.-o.

Purée Gourmande (4% de beurre)
Puree Gourmande (4% boter)

Purées assaisonnées - Gekruide purees

Stoemp aux poireaux (< 2% mat.grasse)
Stoemp met prei (< 2% vetgehalte)

750 g  
54 10376 711823
8 x 750 g
1 54 10376 711816

12 x 9 c.-o.

Purées de pommes de terre et légumes - Purees met groenten
Stoemp aux épinards (< 3% mat.grasse)
Stoemp met spinazie (< 3% vetgehalte)

750 g  
54 10376 711762
8 x 750 g
1 54 10376 711755
12 x 9 c.-o.

750 g  
54 10376 711809
8 x 750 g
1 54 10376 711793

12 x 9 c.-o.

750 g  
54 10376 711786
8 x 750 g
1 54 10376 711779
12 x 9 c.-o.

Stoemp aux choux (< 3% mat.grasse) 
Stoemp met spruiten (< 3% vetgehalte) 

Stoemp aux carottes (< 3% mat.grasse)
Stoemp met wortelen (< 3% vetgehalte) 

1016459 1016450

1015946 1015943

10159441015945

schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist

99

Lekker met 
spruiten en 
stoofvlees

Zelf
afbakken

of boerenkool gehakt

Sprookjestocht bij intratuin Veghel 
VEGHEL - Intratuin Veghel houdt op 
zondag 1 november een sprookjestocht 
met volop activiteiten voor kinderen.
 
Daarnaast zijn de kerst- en najaarsafde-
lingen geopend en kunnen bezoekers 
heerlijk kerstshoppen en wegdromen bij 
Intratuin in de gezelligste periode van 
het jaar. Probeer je maar eens in te hou-
den op de grootste kerstmarkt van Veg-
hel, waar de uitgebreide kerstcollectie 
wordt gepresenteerd. Het assortiment is 
rijkelijk gevuld met de nieuwste model-
len kersthuisjes, alle denkbare kerstbal-
len en overige decoratiematerialen om 
de boom te versieren. Maar ook kus-
sens, linten, kaarsen, verlichting, (kunst)
bomen, serviezen en stolpen behoren 
tot de uitgebreide kerstcollectie.
 
Deze zondag wordt een heuse sprook-
jestocht opgezet waar kinderen op zoek 
kunnen gaan naar diverse sprookjesfigu-
ren die door de Intratuin verspreid zijn.
De kinderen kunnen als hun favoriete 
sprookjesfiguur geschminkt worden. 
Ook is er een ballonvouwer aanwezig 
die allerlei leuke trucjes en tovenarij uit-
voert en kinderen kunnen cupcakes ver-

sieren onder begeleiding en er zijn nog 
tal van activiteiten meer. 
De sprookjestocht start om 12.00 uur. 
Voor alle deelnemertjes die deel hebben 
genomen aan de sprookjestocht staat 
een leuke verrassing klaar!

Genoeg redenen voor jong en oud om 
Intratuin Veghel een bezoekje te bren-
gen. 

Intratuin Veghel is zondag 1 november 
van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

Nederland leest korte 
verhalen 
Gratis boek voor leden van de bibliotheek

BERNHEZE - Nederland Leest wordt ook gevierd in de 
Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Van zon-
dag 1 tot en met maandag 30 november kunnen leden 
gratis een verhalenbundel ophalen die is samengesteld 
door de schrijver A.L. Snijders.

Nederland Leest is een evenement ter bevordering van 
het lezen van boeken. Elk jaar staat een boek centraal 
waaromheen activiteiten worden georganiseerd. Omdat 
de campagne dit jaar tien jaar bestaat, is gekozen voor 
een boek met korte verhalen. Voor elke provincie komt 
een aparte bundel uit, die wordt aangevuld met verha-
len uit de regio.

Koningschieten Sint wil-
lebrordusgilde Heeswijk 

HEESWIJK-DINTHER - Een trotse man neemt zaterdag 
31 oktober afscheid van zijn koningschap bij het Hees-
wijkse Sint Willebrordusgilde. Hoe blij was Gerard Os-
kam vorig jaar toen de koningsvogel naar beneden viel 
en met hoeveel plezier heeft hij een invulling gegeven 
aan zijn vooraanstaande rol binnen het gilde.

Bijna altijd was hij aanwezig en straalde hij de gemoede-
lijkheid uit die binnen het Heeswijkse gilde heerst. Het is 
een succesvol jaar geweest voor het gilde, zowel bij de 
gildedagen van Kring Maasland en Hoge Schuts, als ook 
het Europees Schutters Treffen in Peine in Duitsland. Ge-
rard krijgt zaterdag 31 oktober een kans om nogmaals 
een jaar koning te zijn tijdens het koningschieten, al zijn 
er meerdere kandidaten die met hem zullen strijden om 
het koningschap. De leden komen om 10.30 uur samen 
op de Schuttershof aan de Fokkershoek en rond 11.30 
uur begint het koningschieten, waar iedereen mag ko-
men kijken. De nieuwe koning wordt zondagochtend 
geïnstalleerd, direct na de mis is in het gildehuis op de 
Schuttershof een receptie.

Geslaagde Ploeg-reünie

HEESWIJK-DINTHER - Een grote groep mensen verza-
melde zich afgelopen weekeinde om - onder het genot 
van een drankje - tijdens de reünie met elkaar aan de 
zwier te gaan, bij te buurten en herinneringen op te 
halen aan de tijd dat discotheek De Ploeg in Dinther 
het uitgaansmekka in de regio was. Een verwoestende 
brand maakte een einde aan deze tijd. 
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BERNHEZE SPORTIEF

De oPLoSSiNG

De Hoef 1 kampioen najaarscompetitie 
HEESCH - De jongens t/m 17 jaar 
van TV De Hoef uit Heesch zijn 
zondag kampioen geworden in de 
derde klasse van de zondagcom-
petitie. 

Het najaarscompetitieteam, dat 
bestaat uit tennissers Brad Franke, 
Jens Walboomers, Daan Saras, Bo-
ris van der Putten en Mathijs de 
Leeuw, verloor slechts twee wed-
strijden tegen 34 gewonnen par-
tijen. 

Brad Franke, captain van het team: 
“We zijn erg blij met deze over-
winning. Volgend jaar zullen we 
een klasse hoger spelen en we ho-
pen dat we dan wederom kunnen 
laten zien dat wij de beste zijn.”

De Heeschenaren wonnen alle 

competitiedagen tegen clubs uit 
de omgeving waaronder T.V. De 
Krekel uit MariaHeide, T.V. Fris-

selstein uit Veghel, T.V. Rosmalen 
en T.V. Maasdriel. In totaal deden 
acht teams mee.

tennis

V.l.n.r.: Daan Saras, Boris van der Putten, Mathijs de Leeuw, Jens Walboomers 
en Brad Franke

HEESCH – De 10-jarige Daan Gielis uit Heesch stuurde vrijdag 9 oktober een mailtje naar de Grote Clubactie. 
En hier werd gehoor aan gegeven door de Grote Clubactie. Het team E7 van HVCH werd vorige week woens-
dag om 14.00 uur verwacht op het hoofdveld bij HVCH. 

De cameraploeg van de Grote 
Clubactie was er ook en zij gingen 
de jongens en meisje filmen voor 
een promotiefilmpje op de web-
site van de Grote Clubactie, zodat 
kinderen kunnen zien wat je kunt 
verdienen als je meedoet met de 
Grote Clubactie.
Net zoals anders moest er getraind 
worden en tussendoor kregen ver-
schillende kinderen een zin die ze 
moesten opzeggen zoals: ‘Onze 

kleding ziet er echt niet uit’, en ‘Als 
we nu loten gaan verkopen kun-
nen we misschien wel allemaal de-
zelfde kleding aan.’ Het was voor 
sommigen best spannend om voor 
de camera te acteren, maar het 
ging bij iedereen super.

Er werd nog een groepsfoto ge-
maakt en toen volgde het span-
nende moment, iedereen moest 
naar de kleedkamer, waar de nieu-
we trainingsoutfits klaar lagen. 
Omkleden en weer terug naar het 
veld. Wow, wat zag het er mooi 

uit. Allemaal in dezelfde outfit. Dus 
snel weer een groepsfoto.
De kinderen van de E7 hebben een 
geweldige middag gehad. Of ze 
nog steeds profvoetballer willen 
worden of misschien nu wel ac-
teur… dat zal de tijd uitwijzen.
Al meer dan veertig jaar steunt de 
Nationale Stichting Grote Clubactie 

het Nederlandse verenigingsleven. 
Volgens de stichting zijn vereni-
gingen namelijk de basis voor een 
gezonde samenleving. Daarom 
wordt jaarlijks een landelijke loterij 
gehouden waarmee verenigingen 
extra inkomsten werven.

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

Beste meneer, mevrouw,

Ik voetbal bij HVCH in Heesch. We hebben een supergezellig team 
en een hele lieve leidster.
We proberen met ons team heel veel lootjes te verkopen voor ons 
nieuwe clubhuis. Ik zit in de E7 en wij hebben geen gesponsorde 
trainingspakken, net als de selectie. Het lijkt me zo stoer en cool 
om ook eens met mijn hele team van die vette trainingspakken te 

hebben en dan met z’n allen op de foto. Dit zou echt mijn grote 
droom zijn.

Groeten, Daan Gielis 

Niet geschoten is altijd mis…

Daan Gielis

‘Als we nu lotjes gaan verkopen 
kunnen we misschien wel allemaal 

dezelfde kleding aan’

Team E7 van HVCH

ST. OEDENRODE/HEESCH - De 
judoka’s van Van Buel Sports heb-
ben het weekeinde diverse prij-
zen gehaald tijdens het jaarlijkse 
Klompentoernooi in St. Oeden-
rode. 

Eerste plaatsen voor: Martin Kip, 
Martijn van Dalen, Senna van de 
Veerdonk en Laurens Wilms. 
Tweede plaatsen voor: Pieter van 
Oort, Lizz Sieliakus en Daan Duijs. 
Brons voor Sem van Lent.

Judoka’s Van 
Buel Sports in de prijzen

budo

HEESCH - Het was weer een slecht 
weekend voor de spelende teams 
van Slamdunk ‘97. De heren speel-
den uit in Rijen tegen BFF Migli-
ore en verloren daar met 80-63. 

De dames reden met zeven spe-
lers en de coach naar Nederweert. 
Daar vochten zij om de scores. De 
Jumping Giants waren in de meer-
derheid met spelers en hadden een 

sterke verdediging. Hierdoor was 
de score na het eindsignaal 63-37. 
Het damesteam kan dus wel wat 
versterking gebruiken, kom gerust 
eens kijken of meespelen met de 
trainingen op de woensdagavond 
van 19.15 tot 20.30 uur. 

Komend weekeinde hebben alle 
teams vrij.

Slecht weekeinde voor Slamdunk ‘97

basketbal
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Altior Mw1 sluit 
eerste helft veldcompetitie af

BERNHEZE SPORTIEF

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Heerkens Groente & Fruit schenkt kleding aan 
Prinses irene C1

Harrie, de vader van Gert-Jan, be-
gon vijftig jaar geleden een groen-
te- en fruitzaak in Nistelrode. Op 
het moment dat het in 2008 op-

geheven clubblad De Schellen ver-
scheen (1965), plaatste hij al een 
advertentie. Nu, een halve eeuw 
later, sponsort het bedrijf Prinses 

Irene nog steeds op vele manieren. 
Natuurlijk was er een bloemetje 
voor Mariëlle en werd de sponsor 
bedankt door de sponsorcommis-
sie. Daarna gingen de spelers in 
hun nieuwe outfit met de sponsor 
op de foto. 
Vervolgens werd een klinkende 
overwinning behaald.

NISTELRODE - Heerkens Groente en Fruit, het bedrijf van Gert-Jan en 
Mariëlle Heerkens uit Nistelrode, stak onlangs het C1 elftal van Prinses 
Irene in het nieuw. Het team werd voorzien van shirts, broeken en sok-
ken. Inloopshirts waren er al eerder van hetzelfde bedrijf. 

Meiden D3 bedanken sponsoren 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Meiden D3 van HDL willen hun sponsoren Furdura, De Toren en Vobra 
bedanken. Dankzij deze sponsoren staat MD3 wekelijks goed gekleed op het veld, waar de veertien sportieve 
meiden flink weten te scoren. MD3 speelt pas sinds september samen en behaalde al vele overwinningen.

Ben je voor jouw kind vanaf 
4 jaar op zoek naar een leuke 
teamsport?

Kies voor hockey bij MHC 
Heesch
Profiteer n� en ontvang een 
gratis hockeystick!

Voor de snelle beslissers is het 
mogelijk om mee te doen aan 
de funky training 
(3 trainingen op dinsdagen 
voor een korte kennismaking, 
voor kinderen vanaf 4 jaar)

Meer informatie of aanmelden: 
www.mhcheesch.nl

Voor de SNELLE BESLISSERS is 
het mogelijk om mee te doen aan de 

FUNKY TRAINING 
(3 trainingen op dinsdagen voor een korte 
kennismaking, voor kinderen vanaf 4 jaar)

HOCKEY
Op zoek naar een leuke    
 TEAMSPORT?

HOCKEY
Op zoek naar een leuke    Op zoek naar een leuke    
Voor kinderen vanaf 4 JAARHOCKEY
Op zoek naar een leuke    Op zoek naar een leuke    

TEAMSPORTTEAMSPORT

HOCKEY
Op zoek naar een leuke    Op zoek naar een leuke    
Voor kinderen vanaf 4 Voor kinderen vanaf 4 

PROFITEER NÚ en 
 ontvang een GRATIS* 

HOCKEYSTICK!

Dit is slechts een voorbeeld.

www.mhcheesch.nl
Meer informatie/aanmelden:

*Vraag naar de actievoorwaarden

HEESWIJK-DINTHER - De korfbal-
sters van Altior MW1 hebben de 
eerste helft van de veldcompetitie 
afgesloten met een gelijkspel te-
gen Corridor MW2. 

Na twee gemiste strafworpen, van 
beide ploegen één, kwam de wed-
strijd moeizaam op gang. Altior 
kon de voorsprong pakken door 
een afstandsschot, maar keek met 
de rust toch tegen een achterstand 
van 1-2 aan. 
Altior was ervan overtuigd dat ze 
de punten niet uit handen hoefden 
te geven en alleen maar te scoren. 
Dat was nou juist het probleem. 
De ploeg kreeg genoeg kansen. 
Helaas tellen die niet, waardoor de 
dames van De Corridor uit konden 
lopen naar 1-4. Na zeer lange tijd 
vloog er toch een afstandsschot in 
en kroop Altior met een benutte 
strafworp dichterbij. Met een paar 
minuten op de klok, wist de ver-
dediging het goed dicht te hou-

den en kreeg de aanval er nog een 
doorloopbal in gefrot. In de laat-
ste seconden werd van de tegen-
standsters een doelpunt afgekeurd 
waardoor Altior één verdiend 
puntje in eigen zak kon houden. 
Uitslag 4-4.

Blauw Wit R1 – Altior R1  
Uitslag: 8-1
Altior D3 – Corridor D2
Uitslag: 3-2.

HEESWIJK-DINTHER - In de na-
jaarscompetitie voor jeugdteams 
behaalden drie van de vijf teams 
van Tennisvereniging de Balle-
donk uit Heeswijk-Dinther een 
tweede plaats.

Het tweede jongensteam t/m 14 
jaar, dat bestaat uit Jasper Abe-
len, Jeroen de Groot, Olaf van de 
Weijer, Sjoerd Kooijman, Giel Wijf-

fels en Flynn van Balsfoort (niet op 
de foto), won 6 van de 7 wedstrij-
den.

Het team speelde één keer gelijk, 
tegen het team van Rosmalen, dat 
uiteindelijk met 1 punt voorsprong 
kampioen werd. Een goede team-
prestatie van de jongens die in de 
laatste wedstrijd De Krekel met 
duidelijke cijfers versloegen.

tweede plaats 
voor jongensteam De Balledonk

tennis

Sponsoren HVCH 35+ 1

Walboomers & Timmers woning-/
bedrijfsmakelaars
Walboomers & Timmers woning-/
bedrijfsmakelaars is specialist op 
het gebied van taxaties, verkoop, 
aankoop, huur en verhuur van wo-
ningen en bedrijven. Daarnaast is 
het bedrijf de specialist op het ge-
bied van beheren van bedrijfsma-
tig vastgoed. 

Financieel Centrum Heesch
Bij Financieel Centrum Heesch 
kunnen mensen gemakkelijk bin-
nenlopen en hun geldzaken in ver-
trouwde handen geven. Een goed 
financieel advies is persoonlijk, 
deskundig en onafhankelijk, maar 
bovenal dynamisch. Een financiële 
planning verandert mee met om-
standigheden en ambities. Daarom 
hecht Financieel Centrum Heesch 

zo veel waarde aan persoonlijk 
contact met haar klanten. 

Namens alle spelers en leiding wil-
len we Walboomers & Timmers 
woning-/bedrijfsmakelaars en Fi-
nancieel Centrum Heesch hartelijk 
danken voor de sponsoring. 

We wensen HVCH 35+ 1 een 
sportief en succesvol seizoen toe.

HEESCH - Sinds de start van dit seizoen wordt het nieuwe veteranenteam van HVCH gesponsord door Wal-
boomers & Timmers woning-/bedrijfsmakelaars en door Financieel Centrum Heesch. Dit team is dit jaar voor 
het eerst als veteranenelftal gestart, de voetballers spelen al jaren samen en je kunt dus echt spreken van een 
vriendenteam. Wel zijn ze fanatiek en het liefst winnen ze elke wedstrijd. De doelstelling voor dit jaar is zo 
lang mogelijk meedoen voor het kampioenschap! 
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‘t Sfeerhuys Uden
5A Helma van de Rakt
Aagje psychologen
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Cor v. Schaijk Aann.- en 

Transportmij. B.V.
Creatief & Lekker
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Nistel
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kindercoach Plus
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV 

Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stal het Kantje
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Tweewielerservice Dinther
UCE Computers
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van mooiBernheze

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

‘Brabants Mooiste’ veldtoertocht in Nistelrode

De route gaat over mooie bospa-
den en goed begaanbare landwe-
gen in het prachtige gebied van 
de Maashorst, Bedaf en Slabroek. 
In elke afstand is een pauze op-
genomen, waar iedere deelnemer 
thee en een versnapering krijgt 
aangeboden. De inschrijflocatie is 
Achter Den Berg 16 te Nistelrode 

(Scouting). Het inschrijfgeld be-
draagt € 4,-. NTFU-leden krijgen  
€ 1,- korting, voor jeugdige fietsers 
tot en met 15 jaar is deelname gra-
tis. NTFU-leden kunnen met hun 
pas inschrijven via ‘Scan & Go’. De 
starttijd is van 8.30 tot 9.30 uur.
Op de website van de TWC De Voor-
sprong, www.twcdevoorsprong.nl, 

staat meer info over deze veldtoer-
tocht die ieder jaar vele enthousi-
aste deelnemers trekt.
TWC De Voorsprong uit Heesch is 
een toerwielerclub en biedt ieder-
een met een racefiets de moge-
lijkheid om in het wegseizoen in 
groepsverband tochten te fietsen. 
Op dit moment kent de club zes 
fietsgroepen, waaronder twee da-
mesgroepen. 
Iedere groep fietst met een eigen 
afstand en snelheid, zodat ieder-
een op een passend niveau kan 
fietsen.

HEESCH/NISTELRODE - Toerwielerclub De Voorsprong uit Heesch 
houdt op zondag 1 november haar jaarlijkse veldtoertocht in Nistel-
rode. Iedereen met een mountainbike of veldtoerfiets kan deelnemen 
aan deze tocht. Er kan gekozen worden uit een afstand van 35, 45 of 
55 kilometer.

Avesteyn verliest bekerduel van FC uden
HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn 
ging zondag in de tweede ronde 
van het KNVB bekertoernooi met 
0-1 onderuit tegen FC Uden. 

Onlangs ging Avesteyn hard on-
deruit bij FC Uden omdat de 
Udense ploeg Avesteyn overklaste. 
Dit was misschien ook wel de ver-
wachting van zondag, Avesteyn 
miste een aantal basisspelers en FC 
Uden zou dus, aan zijn status ver-
plicht, van Avesteyn moeten win-
nen. Het beeld van de wedstrijd 
was wat ambivalent. 

Was het FC Uden dat zich in een 
zomeravond-wedstrijd waande 
of was het Avesteyn dat zich als 
team vastbeet in deze wedstrijd en 
een goede teamprestatie ten toon 
spreidde? De waarheid zal in het 
midden liggen. Dat vanuit Ave-
steyn-perspectief gesteld kan wor-
den dat een meer dan acceptabele 

prestatie werd getoond, is ook een 
feit. Avesteyn creëerde een aantal 
kansen, waardoor winst zomaar 
mogelijk was geweest. Door een 
ongelukkig moment in de defensie 
kon FC Uden de 0-1 aantekenen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat een aantal spelers dat bij Ave-
steyn de kans kreeg om zich een 
keer in het eerste team te presen-
teren, deze kans met beide handen 
aanpakte.

voetbal

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

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

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

29 oKtober

Hullie Groot schmink 
en glittertattoo feest
Locatie: Hullie Uden

filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 28

Leon van der Zanden: 
supergewoon
Locatie: CC De Pas Heesch

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

30 oKtober 

reiki 3 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

oktoberfest met Anseltaler 
Party express
Locatie: De Misse Heesch

Viking Dinther Proms
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

naaktmodel tekenen/
schilderen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PAGINA 2

31 oKtober 

open dag Gijsbers 
Varkenshouderij
Locatie: Nistelrodesedijk 1a 
Loosbroek
PAGINA 11

Kostuumverkoop
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Workshop opstellingen 
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

bridge kampioenschap
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

oktoberfest met Anseltaler 
Party express
Locatie: De Misse Heesch

oud ijzer actie van 
fanfare Aurora
Locatie: Heesch

Live finale World Champi-
onship League of Legends
Locatie: CC De Pas Heesch

Viking Dinther Proms
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

boekenmarkt stichting PeP
Locatie: CC De Wis Loosbroek

Lezing: ton Lathouwers
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Circus barani
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

Wanne klets 2015
Locatie: De Schaapskooi 
Vorstenbosch

open dag Van Lieshout 
dier en tuin
Locatie: Meerstraat 32 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

band outline rockt samen 
met de finders Keepers
Locatie: Café De Zwaan 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

tonpraotersavond 
Wanne Klets
Locatie: De Schaapskooi 
Vorstenbosch

1 noVember 

film ‘still Alice’
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 1

Politiek café brug
Locatie: CC De Pas Heesch
PAGINA 12

Kostuumverkoop
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

open zondag 
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

bernhezer Gehandicapten 
verkleedbal
Locatie: Partycentrum ’t Maxend 
Nistelrode
PAGINA 12

toerwielerclub De 
Voorsprong: Veldtoertocht
Locatie: Achter Den Berg 
Nistelrode
PAGINA 38

start inschrijving Hisse Kwis
Locatie: www.hissekwis.nl
PAGINA 28

open dag HKK De elf rotten
Locatie: Heemschuur Heesch
PAGINA 27
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

boekenmarkt stichting PeP
Locatie: CC De Wis Loosbroek

oogstdankdienst
Locatie: Protestantse kerk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

muziekevenement 
Jong ontmoet oud
Locatie: Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

matineeconcert: 
Vocal Queens
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Circus barani
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther

open dag raved musthaves
Locatie: Harrie van de Venstraat 
7 Nistelrode
PAGINA 13

start inschrijven nisseroise 
kwis
Locatie: www.nisseroisekwis.nl
PAGINA 28

berne Abdijconcert
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

Concert: Duo Plaisir 
d’Amour
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PAGINA 2

2 noVember 

Inloopspreekuur Lokaal 
fnV/maasland bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 Heesch

start: expositie van kinde-
ren die de wereld hebben 
veranderd
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther

Yoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

Circus barani
Locatie: Plein 1969 
Heeswijk-Dinther
Lezing: Afscheid en 
Vernieuwing
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

3 noVember

Dokter op Dinsdag@
bernhoven extra: oorsuizen
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

broodje brandweer
Locatie: Brandweerkazerne 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Haal meer uit de bibliotheek
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther

4 noVember 

Informatieavond opleiding 
aardstralen
Locatie: Nistelrode
PAGINA 4

thema-avond: soepele rode 
wijnen tussen stevige stenen 
forten
Locatie: Heemkamer Nistelrode

Klasse-rt: Cursus bewegend 
leren concentreren en Cur-
sus snel leren=leuk leren
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Gratis inloopspreekuur 
Van soest & Partners 
accountants en adviseurs
Locatie: Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 18

Influsso workshop: 
netwerken
Locatie: Vleutloop Heesch

Intuïtief klanken / 
Klank-lig-ontspanning
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

Actief burgerschap: 
bijzondere discussieavond
Locatie: Aula Gymnasium 
Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Jeugd- atelier 6 t/m 12 jaar
Locatie Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PAGINA 2

5 noVember 

basiscursus dierencommuni-
catie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Gratis inloop spreekuur 
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf Pieko-
bello Heesch

mark van de Veerdonk: tof
Locatie: CC De Wis Loosbroek
PAGINA 28

boodschappenbus naar 
berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

6 noVember 

bobZ Casino avond
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

Publieksavond sterrenwacht 
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Hans en steven Kazan: 
open Kaart
Locatie: CC De Pas Heesch

Kinderyoga / Yoga
Locatie: Samarpana - Rukven 2a 
Heeswijk-Dinther

memories 18+
Locatie: Lunenburg Loosbroek

75 jaar Avesteyn: 
Herdenking / bezinning
Locatie: Avesteyn terrein 
Heeswijk-Dinther

naaktmodel tekenen/
schilderen
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
PAGINA 2

Darttoernooi
Locatie: Café De Schaapskooi


