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De leden van Zephyr zijn blij met de extra rolstoelen voor meer leden

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER/SCHIJNDEL – Anita de Visser brak haar middenvoetsbeentje, maar door posttraumatische dystrofie kan ze haar voet
niet meer gebruiken. Sporten was voor Anita altijd een uitlaatklep, maar door de dystrofie leek dit niet meer te kunnen. Totdat ze zich bij
handbalvereniging Zephyr aansloot, waar ze onderdeel is van het rolstoelhandbalteam.
Anita was altijd graag in beweging. “Ik wandelde, ik skiede en
waterskiede graag, maar dat kon
ik niet meer”, vertelt ze. “Maar
na mijn revalidatie ben ik begonnen met rolstoelbadminton,
dat was al een fijne uitlaatklep.”
Door een kennis werd ze getipt
met een artikel over rolstoelhandbal, of dat niet wat voor
haar zou zijn. “Eerst dacht ik:
handbal, dat is niet mijn ding.
Maar na een eerste training meekijken en meedoen was ik meteen verkocht”, vertelt Anita.
Het team bestaat momenteel uit
drie leden, die alle drie hun eigen
sportrolstoel hebben. “Ik had al
een sportrolstoel voor badminton, die eigenlijk niet geschikt is
voor rolstoelhandbal.” Voorheen

had de vereniging via een speciale stichting de beschikking over
rolstoelen die daar wel voor geschikt waren, maar die hebben ze
helaas op moeten geven. “Er was
een vereniging die al verder was
met de oprichting en de stoelen
ook nodig had. Daarom kreeg zij
voorrang”, licht trainer Ad Martens toe.

Ook voor
mensen
met een
langdurige
sportblessure

Maar dankzij Ad z’n vasthoudendheid en verschillende sponsoren heeft handbalvereniging Zephyr zelf zes nieuwe stoelen aan kunnen schaffen.
Die stoelen zijn er speciaal voor
mensen die om wat voor reden
dan ook (nog) geen eigen rolstoel hebben die geschikt is voor
de sport. “Door die nieuwe stoelen hopen we ons team flink uit
te kunnen breiden”, zegt Anita.
“Van een valide handbalteam
van Zephyr zijn verschillende leden bereid plaats te nemen in
een rolstoel, totdat er een volledig rolstoelteam geformeerd kan
worden.” En die extra leden hoeven niet per se rolstoelgebonden
te zijn. “Als je bijvoorbeeld een

Boomrooierij

langdurige sportblessure hebt,
maar je wilt wel bezig blijven met
sporten kun je bij ons terecht.”
Ondanks dat je de sport in een
rolstoel beoefent, hoef je niet
bang te zijn dat het niet intensief
is. “Ik kan al mijn energie hierin
kwijt, Ad mat ons altijd af”, lacht
Anita.
Iedere maandagavond traint het
team in sporthal Dioscuren in
Schijndel van 20.00 tot 21.00
uur. Ben je nieuwsgierig of de
sport wat voor jou is? Dan ben
je welkom om eens aan te sluiten
bij een training. Vanaf december verwacht de vereniging extra rolstoelen ter beschikking te
hebben. Meer informatie over de
vereniging vind je op
www.handbalzephyr.nl.
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krant deze week
niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek
SpecialiSt in:
- Slopen van gebouwen / stallen
en openbaar groen
- Grondwerken woningen utiliteitsbouw

Onze kracht:
- Circulair denken en handelen
Nodig ons eens uit een offerte voor
u te maken. U zult versteld staan!

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

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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Jumbo Heeswijk Dinther
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
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culinaire kerstworkshop &
koken voor beginners

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

COLUMN
Ton Bens

Fantastische Culinaire Kerstworkshop
We hebben een prachtig kerstmenu voor
je samengesteld. Een heerlĳk voor-,
tussen- en hoofdgerecht en een
verbluffend toetje!

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
0412- 795170
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl

Het was weer een spannende
week; althans voor de
deelnemers aan onze ‘Raad
het aantal Bonbons-actie’ op
Facebook. Hoeveel bonbons
zitten er in de bokaal? Het
antwoord was 133 stuks en
de winnaar is op de hoogte
gebracht en mag een lekker
pakket op komen halen.

Graag lichten we ‘n tipje van de sluier op.
Albacore tonĳn met structure van
komkommer, gel van zoete soya, crème
van avocado en kerrie en kletskopje van
sesam, en een cocktail van kabeljauw en draadjesvlees met
sjalotten compôte. Het prachtige hoofdgerecht en het toetje
houden we nog even geheim...

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Joyce van Griensven

GOKJE WAGEN?

We besteden ook veel aandacht aan de mise-en-place,
waardoor je tĳdens de kerstdagen alle tĳd hebt voor je
gasten. In de vernieuwde sfeervolle keuken van de Eĳnderic
in Heesch kook je samen met onze nieuwe chef-kok Jos van
Erp de sterren van de hemel, succes verzekerd!

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Heesch | dinsdag 27 november 2018 | 18.00-22.00 uur
€ 58,- .

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart
Edwin Hendriks
Netty van Lieshout

Proeﬂes Koken voor beginners
Ben je een beginnende kok, of heb je al wel enige ervaring
in de keuken en wil je beter leren koken? Dat kan, onder
leiding van onze enthousiaste chef-kok Jill Kiddie. We
beginnen op maandagavond 17 december met een
proeﬂes en als dat bevalt komt er een vervolg, waarin alle
basisvaardigheden van het koken aan bod komen.

Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Je zult merken hoe leuk het is om een lekkere gezonde
maaltĳd op tafel te zetten.
Heesch | maandag 17 december 2018 | 18.30-21.30 uur
€ 25,- .

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Winnaars vrijkaarten
Alive & Kicking

Verder waren we afgelopen week te gast bij Restaurant
‘De Notaris’ in Schaijk, waar ze op verzoek van de gasten
een speciale Port & Kaas-avond hadden georganiseerd. In
combinatie met een 3-tal heerlijke portjes konden de gasten
genieten van de lekkerste combinaties met uitleg van Ada
en Ton.
In de winkel zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor de feestdagen met nieuwe kaasjes, lekkere notenmixen
en vooral ook veel leuke items voor een gezellige avond
met een kaasje en een wijntje. Ook de komende weken
houden wij u op de hoogte door middel van leuke acties en
proeverijen, zodat u weet wat u mag verwachten en waaruit
u kunt kiezen richting de feestdagen. En tussentijds mag
u best weer een gokje wagen, want we hebben nog een
aantal leuke acties!
Tot ziens in onze winkels in Heesch en in Oss.
Bon Fromage Team
Ton en Elly Bens

De winnaars zijn bekend! Mieke Gevers, Maik en Nicol van Zutphen,
Melanie Dekkers en Nathalie Dekkers winnen allemaal twee vrijkaarten en zijn intussen op de hoogte gesteld!

NovemberRock

SINTER

KERST

NIEUW

Van 28 november tot en met 23 december
staat Restaurant Het Sentiment volledig in het teken
van de feestdagen.

Deze periode kunt u komen genieten van een
4-gangen Sinter-Kerst en Nieuw menu
voor € 39,50 per persoon.
Reserveren kan telefonisch 0413-320016
of via www.hetsentiment.nl/reserveren
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

VORSTENBOSCH - Na twee
succesvolle edities in 2015 en
2017 opent gemeenschapshuis
De Stuik op 17 november haar
deuren voor de derde editie van
NovemberRock.
Het festivalseizoen is officieel
achter de rug, maar NovemberRock gaat indoor verder! Een
aantal liefhebbers kwam op het
idee om de liefde voor livemuziek te combineren met het bieden van een podium voor met
name regionale bands. Waarom
van ver halen, terwijl je zoveel
moois dichtbij huis hebt? Het
belooft een spetterende avond
te worden met muziek voor jong
en oud! Ga helemaal uit je dak
met optredens van Heegelsleek,
Projectmanager, One Dollar

Quartet, The Kit en Third Half.
Op twee podia spelen zij voor
jou live hun muziek, bestaande
uit rockcovers en eigen nummers. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop voor € 8,- via Dagwinkel Vorstenbosch, Dagwinkel
Loosbroek, gemeenschapshuis
De Stuik of online via
www.novemberrock.nl.
Indien beschikbaar zijn kaarten
aan de dagkassa € 10,-.

Zilver in de
Café Top
100 2018
HEESWIJK-DINTHER - In de
Café Top 100 weten Jeroen
en Mieke van den Broek en
hun team, de continuïteit te
waarborgen en zelfs te verbeteren.
‘Zoals je hier begroet wordt
en welkom geheten: zo wil
je ontvangen worden’, geeft
MissetHoreca als een van de
redenen voor de tweede plek
in de Café Top 1000 van het
consequent gastvrije café.
Een buitengewone prestatie.
Gefeliciteerd.
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Peter kusters en erwin Veld
zijn Porcus XlViii en
adjudant in krullendonk

Hun motto:
‘We vatte dûr nog enne’
KRULLENDONK - Tijdens het 11-11 bal, dat op zaterdag 10 november gevierd werd, werd bekend wie
komend carnavalsseizoen heersen over Krullendonk tijdens het 55-jarig jubileumjaar van SCH: Peter
Kusters is Porcus XLVIII en Erwin Veld is zijn Adjudant.
Peter als allround medewerker
bij Hacotec en zit daar al 23 jaar
prima op zijn plek.
Adjudant
De Adjudant van Porcus XLVIII
is Erwin Veld. Erwin is een echte Hissenaar en is geboren op 7
mei 1969 in de Beemd. Erwin is
getrouwd met Angélique en sa-

Column Hieke Stek

gemeentedichter

Jij bracht mij weer terug naar ons
Soms, als ik op mijn tenen loop, om jou heen
voel ik dat ze mij bijna niet kunnen dragen
zodat ik mijzelf niet in balans heb
en dan, wankel ik zelfs door luwte van de wind.
Dan ineens, in een overvolle danszaal
verstomd onze muziek
gaan de lichten uit
en in de leegte van mijn hart
luister ik naar de stilte
naar mijn boze tranen
maar dan
hoor ik in het zwijgen
jouw stem die mij, opnieuw, ten dans
vraagt.
Je bracht mij weer terug naar ons.

erwin:
‘een feestje
om daarbij te
mogen horen’
men hebben ze twee kinderen,
Elise en Rik (Porcellus XXXIV).
Erwin is sinds 1987 als timmerman werkzaam bij bouwbedrijf
Gebroeders van Herpen.

Adjudant Erwin en Porcus XLVIII

Prins Porcus XLVIII
Peter Kusters is op 18 april 1965
in Den Bosch geboren en woont
sinds 1993 in Heesch. Peter is al
bijna 25 jaar getrouwd met Mieke en samen zijn ze de trotse ouders van Ruben en David (Porcellus XXXVIII).
Peter is sinds 2015 vrijwilliger bij
SCH binnen de jeugdcommissie
en begeleid de jeugdprins en zijn
adjudant in hun avontuur dat

carnaval heet. “Deze taak zal ik
nu een jaar uit handen moeten
geven en dat zal me niet meevallen”, zegt Peter.
In het weekend staat hij langs
de lijn om van de voetballende
capaciteiten van zijn beide zonen
te genieten. Het Bourgondische
leventje past hem als een jas en
hij houdt van gezelligheid.
In zijn werkzame leven werkt

Ook Erwin staat vaak langs de
lijn om naar het voetbal van Elise en Rik te kijken en daarnaast
mag hij graag een potje darten.
Erwin is lid van de vaste kern van
de Raad van 11 en loopt hier
al heel wat jaartjes mee. “Een
feestje om daarbij te mogen horen”, zegt Erwin.
Onze hoogheden hebben elkaar
bij HVCH leren kennen toen hun
zonen Ruben en Rik samen in de
F speelden
Hun motto voor het komende
carnaval luidt: ‘We vatte dûr nog
enne’.

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100A, 5473 AT Heeswijk-Dinther, 0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode, 073-7820167
Heilig Hartplein 6A, 5275 BM Den Dungen, 073-7820106
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Bernhoven gaat voor
hele knieprothese
UDEN - Na de halve knieprothese op maat, is het nu in Ziekenhuis Bernhoven ook mogelijk om een hele of totale knieprothese op
maat te maken met behulp van de Signaturetechniek.
Dankzij de zogenoemde Signaturetechniek kunnen mallen
op maat worden gemaakt die
precies passen in het gewricht
tussen boven- en onderbeen.
Groot voordeel van de Signaturetechniek is dat de knieprothese
veel nauwkeuriger geplaatst kan
worden en dat de kans op infecties en andere complicaties aanzienlijk kleiner is.
Inmiddels hebben 66 patiënten al
een halve knieprothese volgens
deze nieuwe techniek ontvangen. Door de goede resultaten

heeft de vakgroep orthopedie
van Ziekenhuis Bernhoven besloten de Signaturetechniek ook
in te zetten voor de totale knieprothese.
Bij het plaatsen van een halve of hele knieprothese zetten
de orthopeden van Ziekenhuis
Bernhoven het zorgprogramma Rapid recovery in. Doel van
dit programma is een snel en
optimaal herstel, waardoor het
herstelde gewricht beter functioneert en minder complicaties
opreden.

Help me helpen!
BERNHEZE – “Natuurlijk weet ik best dat jullie mijn actie voor ‘Eten
Over’ niet vergeten zijn, maar ik word toch wat zenuwachtig nu, het
is al snel zaterdag de 17de !”, refereert Anke enthousiast aan haar
actie ‘Help me helpen!’. Samen inzamelen voor hen die het goed
kunnen gebruiken.
“Laten we collectief in de kelderkast duiken om te kijken wat
we kunnen missen. Of misschien
moet je nog naar de winkel en
laat je wat extra’s in je winkelkarretje vallen? Vraag je collega’s
of vrienden? Of de buren? De
voetbalclub? Je tennisteam?
De inzameling is al begonnen, ja
zeker, dank je wel! In mijn huis
staat al een doos met spulletjes
van mensen die er al aan gedacht hebben, maar niet naar de
studio kunnen komen. Help me
helpen, voor mensen dichtbij!”

Zaterdag 17 november.
Studio Dtv/Mfm.
Angelenweg 153 Oss.
Tussen 10.00 en 12.00 uur.
”Graag! En dank je wel!”, besluit Anke.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Permanente
Permanente
Make-upMake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Bruids- & Gelegenheidsmake-up
Medische
Pigmentatie
Altijd een
verzorgde
Medische
Pigmentatie
Workshops Workshops

uitstraling en sprekende
ogen met prachtige
natuurlijke permanente
make-up!

Heesterseweg 3a, 5386 KT Geffen
Heesterseweg
3a, 5386 KT Geffen
Telefoon 06-21644798
| info@bbyr.nl
Telefoon 06-21644798 | info@bbyr.nl

www.bbyr.nl
www.bbyr.nl

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

Voorkomen is beter dan genezen
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

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

www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Onderwijsvorm Hooghuis Heesch vernieuwd

Leerlingen maken kennis met beroepen en vakgebieden

Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Het Hooghuis Heesch heeft zijn onderwijsvorm en de inrichting van het gebouw vernieuwd.
Het kleinschalige karakter en de persoonlijke benadering blijven overeind staan. Hiermee is de school
klaar voor de toekomst, verzekert locatiedirecteur Twan van den Broek.
Wanneer de samenleving in rap
tempo verandert, kan een school
niet achterblijven. Vertrouwde
beroepen verdwijnen. Daar komen niet altijd blijvende banen
voor terug. “Dat vraagt om vaardigheden die van pas komen in
uiteenlopende beroepen in aanvulling op basis- en vakkennis.

Directeur Twan van den Broek

Denk aan samenwerken, presenteren en weten hoe je nieuwe
stof eigen maakt”, vertelt Twan.
In de lessen aandacht besteden
aan deze vaardigheden is één
van de vele veranderingen die
zijn doorgevoerd. Zo starten eerstejaars leerlingen iedere ochtend
met een mentoruur. Richting het
vierde jaar komt de nadruk meer
te liggen op loopbaanoriëntatie, maar de mentor blijft. “Zo
krijgen wij en de leerlingen zelf

heel goed zicht op hun talenten
en ontwikkelmogelijkheden en
waar capaciteiten het beste ingezet kunnen worden.” Het is een
van de manieren om uitval in het
middelbaar beroepsonderwijs terug te dringen.

kunnen ze in de bovenbouw al
extra lessen op havoniveau volgen. “Zo kun je kiezen voor Engels op het Mondriaan College,
wat niet betekent dat je verplicht
bent om voor het Mondriaan te
kiezen als je naar de havo gaat.”

Ook kunnen leerlingen binnen
de gemengde leerweg in het derde jaar kennismaken met allerlei
beroepen en vakgebieden - van
traiteur tot programmeur. Om
de zeven weken wordt er gewisseld van vakgebied. Het leidt tot
gemotiveerde leerlingen, blijkt
tijdens een bezoek aan de les

Al in groep acht begint het kiezen
van X-plore-lessen. Die dragen
bij aan persoonlijke ontwikkeling
en het ontdekken van nieuwe
dingen, zoals bijzondere sporten
of kunstvormen als graffiti. “Brede vorming is belangrijk. Vandaar
dat we soms ook in projecten
werken waarin je leert omgaan

‘Vaardigheden voor
uiteenlopende
beroepen, omdat
vertrouwde beroepen
verdwijnen’
‘Dienstverlening en Producten:
robotica’. Zittend op de grond
werken ze in opperste concentratie aan het programmeren van
een Legovoertuigje, waardoor
het stopt met rijden bij het naderen van een obstakel. “Door deze
kennismaking kom je er mogelijk
sneller achter of een vak bij je
past.”
Rust en veiligheid
Leerlingen die kiezen voor de
theoretische leerweg worden
voorbereid om door te stromen
naar de havo. Om te wennen,

met problemen die spelen in
het buitenland, een soort maatschappijleer.” Het rennen van
lokaal naar lokaal is overigens
verleden tijd. “Leerlingen hebben
een eigen stamlokaal, docenten
zijn er te gast. Dat brengt rust en
een gevoel van veiligheid; voorwaarden om te kunnen leren.”
De collegezaal leent zich voor
klasoverstijgende lessen, zoals
verdiepings- of herhalingsuren
wiskunde. Ook wordt er gefocust
op specifieke onderwerpen.
www.heesch.hethooghuis.nl
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IN MEMORIAM:

BernhezeFAMiLieBeriChten
Omdat er liefde is
Bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid
Ben Jij.
Bedroefd maar dankbaar dat aan haar lijden nu een einde is
gekomen, deel ik u mede dat na een langdurige ziekte, die zij
op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van mij
is heengegaan mijn lieve vrouw

Jo Arts-Verbruggen
echtgenote van

Pieter Arts
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.
Pieter
Familie Verbruggen
Familie Arts
6 november 2018
Over Den Dries 4, 5388 EJ Nistelrode
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Rina Zegers
Altijd actief en paraat voor kerk en samenleving
Op 30 oktober is thuis in Nistelrode Rina Zegers-van den Boogaard (70) overleden. Tot op het laatst was ze druk in de weer voor haar vele vrijwilligerswerk.
Dagelijks zette zij zich in voor de kerk en allerlei maatschappelijke organisaties.
Moest er iets geregeld of gedaan worden, dan keek men al gauw naar Rina.
Zij voelde meteen aan wat er moest worden gedaan en werkte alles snel en efficiënt af. Tot tevredenheid van iedereen. Want ze was iemand met een warm
hart en een dienstbare instelling.
Ze was onder andere lid van het kringbestuur en regisseuse voor de ontspanningsgroep van de KVO, ze zat in het buurtbestuur en tot haar pensionering
was ze parttime leerkracht op de Beekgraafschool. Op die school organiseerde
ze jaarlijks een markt van de Wereldwinkel om zo ook de kinderen van de
school kennis te laten maken met Fairtrade. De Wereldwinkel lag haar na aan
het hart. Ze was er de voorzitster van en stelde de dienstroosters op. Kon er
iemand niet, dan viel ze zelf in. Samen met de andere Wereldwinkels promootte ze dat Bernheze een
Fairtrade gemeente werd. Ze collecteerde onder andere voor het KWF, gaf EHBO-les aan kinderen en
Nederlandse les aan buitenlanders.
Maar bovenal zal ze gemist worden in de kerk. Daar zat ze in de pastoraatsgroep en het korenoverleg,
was ze lid van de werkgroep Eerste Communie en van de werkgroep rouwbegeleiding. Verder richtte ze
25 jaar geleden de werkgroep gebedsdiensten op. Ook daarvan was ze de stuwkracht en voorzitster. Vele
malen is ze mee voorgegaan in de kerk. En overal waar ze bij betrokken was werkte ze ook achter de
schermen veel zaken af, zodat alles soepel kon verlopen. Hoe ze daarnaast nog oppas oma kon zijn, de
administratie van het bedrijf van haar man kon verzorgen en een trimgroepje voor dames kon leiden, zal
altijd wel een raadsel blijven. Voor al haar vrijwilligerswerk en grote inzet voor kerk en maatschappij is ze
enkele jaren geleden koninklijk onderscheiden.

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van

Dymph
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk danken.
Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.
Tiny Kerkhof, kinderen en kleinkinderen

Nistelrode

Ben gewoon jezelf, altijd.
Leef je beste leven!

Henk bosch gehuldigd tijdens Ceciliafeest: 70 jaar koorlid
LOOSBROEK - Afgelopen zondag vierde het Kerkkoor het
jaarlijkse Ceciliafeest. Ze begonnen traditiegetrouw met
een eucharistieviering en zongen de mis van Moortgat. Voor
het vervolg van de dag gingen
ze naar CC De Wis.
Daar begon het met een gezellig
onderonsje onder het genot van
een kop koffie en een glaasje.
Na de opening door de voorzitter kreeg de vicevoorzitter van
de parochie het woord.
Hij vertelde over de veranderingen sinds de vijf parochies onder de naam Heilige Augustinus
verder zijn gegaan, hoe belang-

rijk het is dat er vrijwilligers zijn
om de geloofsgemeenschap met
verschillende acties financieel
goed te laten functioneren én
dat er gelukkig ook weer jongeren zijn die hieraan mee willen werken. Inmiddels was Joost
Jansen gearriveerd voor de huldiging van een bijzondere jubilaris. Henk Bosch vierde dat hij 70
jaar koorlid was. Hierbij werd hij
door Joost gedecoreerd met een
mooie gouden speld en de bijbehorende oorkonde. Door het
hele koor werd hij toegezongen
met een speciaal voor hem geschreven lied. Daarna kon iedereen genieten van een uitgebreide
koffietafel. De middag werd af-

gesloten met het aloude Cecilialied. Het was voor iedereen een
rustige en gezellige gebeurtenis
en iedereen ziet zeker uit naar
het volgende Ceciliafeest.

Gehuldigd na bijzonder geschreven lied

Foto’s: Jan Gabriëls

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

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1
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Jubilaressen Dameskoor
Vorstenbosch onderscheiden
Aanbiedingen geldig van
15 t/m 21 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

6 Anijskrollen

1,50

voor

Speculaas
Caketaartje

nu

5,95

Gevuld met zuiver
amandelspijs & speculaascake

Weekendknaller!
Pietentaart & Sinterklaassnitte ko1r0ti%
ng
Alleen geldig op vrijdag en zaterdag
Pastoor Ouwens met de beide koorjubilaressen Francien Bergmans (midden) en Doortje van de Loop

Foto: Rien van der Steen

Van Mook

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

VORSTENBOSCH - In de Vorstenbossche parochiekerk zijn aan het slot van de eucharistieviering afgelopen zondag Francien Bergmans en Doortje van de Loop onderscheiden. Pastoor Ouwens speldde
beide jubilaressen van het Dameskoor de eremedaille in goud op. De dames ontvingen naast bloemen
ook elk een oorkonde van de Gregoriusstichting voor kerkmuziek.
Het Dameskoor bestaat dit jaar
45 jaar en beide dames zijn al
40 jaar overtuigd lid van het 16
leden tellende gezelschap. De

kerkgangers hieven na de ceremonie gezamenlijk een ‘lang zullen ze leven’ aan en de leden van
het dameskoor met hun partners

werden na afloop van de dienst
onthaald in restaurant Smook
met een lekker glas en een smakelijke lunch.

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

Vorstenbosch
0413-363645

Optreden Afrika-Engakoor

Rookworst

BERNHEZE - Het Afrika-Engakoor uit Nistelrode en omstreken zingt zaterdag 17 november
in Heesch in de Petrus’ Bandenkerk.
Het koor luistert dan de woorden communiedienst op van
19.00 uur. Tijdens de dienst zal
er een collecte gehouden worden voor het Bernhezer Project
PEP in Roemenië.
PEP bestaat al bijna twintig jaar.
De vrijwilligers, die allemaal uit
onze gemeente komen, proberen geld bij elkaar te sprokkelen
voor het Rode kruis en Agrari-

Uit eigen keuken
100 gr.

sche Projecten in de regio Vrancea in Roemenië. Een mooi pro-

ject op deze Werelddag voor de
armen.

Pubkwis test
kennis carnaval
HEESCH - Vanwege het 55-jarig
bestaan van het openbare carnaval in Heesch organiseert CC De
Pas in samenwerking met Stichting Carnavalsviering Heesch
een speciale editie van de Pubkwis op zaterdag 17 november.
Tijdens deze carnavalspubkwis
worden in zeven rondes en een
spetterende finale telkens elf vragen gesteld, uitsluitend over carnaval. Teams bestaan uit maximaal vijf personen en het team
dat het origineelst verkleed is,
krijgt een prijs. Deelname is gratis
en aanmelden kan via
info@de-pas.nl. Inloop vanaf
19.33 uur, start quiz om 20.11
uur.

Nistelrode
0412-611282

Wij gaan
stoppen
Alle kleding € 1,Alle boeken € 0,50
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch - 0412 455057

€ 1,20

Hamschijf voor
de erwtensoep

Zeeuwsspek

per kilo

100 gr.

€ 7,00

€ 1,25
Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram € 0.98
POMPOEN per kilo € 0.98
KIWI GREEN 5+1 gratis
Biologisch groente/fruit pakket
inclusief recepten
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID

8

Woensdag 14 november 2018

kbo heeswijk en dinther

KBO Bernheze
Verjaardagsfeest- Lezing van
je KBO Vorsten- Rieke Mes
bosch
HEESWIJK-DINTHER

Foto: Jo v.d. Berg

VORSTENBOSCH - De 80 plussers van KBO Vorstenbosch
kwamen op woensdag 31 oktober bij elkaar voor hun jaarlijkse verjaardagsfeestje. Na het
gebruikelijke taartje konden de
senioren onder het genot van
een hapje en drankje volop samen buurten. Vrijwilligers en het
bestuur hadden veel werk verzet
om het iedereen naar de zin te
maken.
Op het programma stond onder
andere een quizje ‘Petje op …
petje af.’ Daarbij kwamen veel
Vorstenbossche nieuwsfeitjes van
2018 aan bod. Ook het filmpje
‘Oud en Wijs’ met diverse overdenkingen zorgde voor een leuke
onderbreking.
Afsluitend kregen alle nieuwe
80-jarigen persoonlijk een cadeautje overhandigd. Ook de
nieuwe 90-jarigen werden nog
vernoemd. Zij zijn op hun 90ste
verjaardag tot erelid benoemd.
Het bestuur kreeg na afloop veel
bedankjes en lovende woorden.
Op 22 november worden alle
KBO-leden weer verwacht op de
Sint Nicolaasviering.

- Rieke
Mes, lid van de werkgroep Identiteit en Zingeving van KBO-Brabant, komt woensdag 21 november naar CC Servaes. Tijdens
de themamiddag van de KBO’s
van Heeswijk en Dinther praat
zij van 14.00 tot 16.15 uur over
allerlei zaken die met doodgaan
te maken hebben.
Praten over de dood vinden veel
mensen eng. Toch is het verstandig om dat af en toe wel te
doen. De maatschappelijke discussie over sterven gaat vaak alleen over euthanasie, maar in de
meeste gevallen is doodgaan iets
wat je overkomt. Vroeger ging je
‘gewoon’ dood en de dokter, de
pastoor en de begrafenisondernemer regelden dan de begrafenis en alles wat daarbij hoort.
Tegenwoordig wordt aan jou
gevraagd wat jouw wensen zijn,
hoe je dood wilt gaan en hoe je
jouw levenseinde wilt beleven en
organiseren. Doodgaan hoort bij
het leven. Dus praten over doodgaan moet je doen en er al op tijd
mee beginnen. Want wanneer
jouw levenseinde komt is meestal
niet te voorspellen.
Deze middag worden vragen beantwoord, zoals: ‘Hoe gáát dat
eigenlijk, sterven? Welke medische zorg is er en hoe kan eventueel lijden en ongemak verzacht
worden? Wat is wettelijk geregeld? Wat is er te bespreken, en
met wie?’.
Deze lezing is niet alleen voor ouderen en familieleden, maar ze-

Cultuur uit eigen contreien
ker ook voor jongeren voor wie
de dood nog ver weg lijkt te zijn.
De zaal in CC Servaes gaat om
13.30 uur al open. Je bent van
harte welkom!

KBO Cultureel
HEESWIJK-DINTHER - De KBO’s
van Heeswijk en Dinther presenteren zaterdag 17 november
het jaarlijkse evenement KBO
Cultureel; net als vorig jaar in de
aula van Gymnasium Bernrode
in Heeswijk.
Het programma gaat om 13.30
uur van start. Nieuwe deelnemers en ‘ouwe getrouwen’ laten
zien en horen wat zij op cultureel
gebied te bieden hebben.
Het programma
13.30 uur: Opening
13.30 uur: Seniorenkoor
Cantando
13.55 uur: Volksdansgroep
Shaloom/Lovoka
14.15 uur: Accordeonclub
Gruppo dal Segno
14.50 uur: Zangtrio GeRiTo
15.20 uur: Korte onderbreking
15.25 uur: Bernhezer Senioren
Orkest
16.10 uur: Volksdansgroep
Kujawiak
16.30 uur: Smartlappenkoor
De Borrelnoten
17.15 uur: Sluiting.
Kom je ook?
Tiny van den Brand praat met
verve de middag aan elkaar. Het
belooft een middag te worden
om volop te genieten van cultuur
uit onze eigen contreien. Kortom;

het is de moeite waard! Iedereen
is van harte welkom. Breng gerust kinderen en kleinkinderen
mee. De toegang is gratis.

Vitaliteitstesten
KBO Brabant
HEESCH - Dit jaar besteedt KBO
Brabant bijzondere aandacht aan
de zogenoemde Blauwe zones.
Zo worden de vijf gebieden genoemd met bijzondere kenmerken die ervoor zorgen dat mensen daar ouder worden en langer
gezond blijven dan elders. In de
ONS van november kun je hier
meer over lezen.
Als uitvloeisel van deze speciale
aandacht voor de gezondheid en
levensstijl wordt er in 2019 gestart met de Vitaliteitsweken.
De bedoeling is dat senioren tijdens die weken mee kunnen
doen aan een aantal gezondheids- en welzijnstesten. Denk
aan cholesterol, bloeddruk, evenwicht, et cetera. De testen hebben een relatie met de kenmerken die in de Blauwe zones zijn
gevonden.
Belangstellenden zijn van harte
welkom op 22, 23 of 24 november in het Beursgebouw Eindhoven aan de Lardinoisstraat 8 tussen 10.00 en 17.00 uur.
Je kunt dan de stand van de KBO
Vitaliteitsweken bezoeken waar
de tests worden uitgevoerd en
verdere vragen worden beantwoord. Tot slot kun je een paar
keer per dag een lezing over vitaliteit en Blauwe zones volgen.
Het zou mooi zijn als de KBO Vi-

taliteitsweken een begrip worden
in de toekomst!
Je kunt gratis kaarten bestellen
via www.plusgenieten.nl en vermeld de speciale promotiecode
‘expo1’.

KBO Kluscafé
Loosbroek
LOOSBROEK - De vrijwilligers
van het kluscafé zijn zaterdag
17 november weer aanwezig bij
Harrie en Rien van Zoggel in de
Achterdonksestraat 7. Van 9.30
tot 11.30 uur staan de vrijwilligers weer voor je klaar om de
aangeboden spullen te repareren.
Als er nieuwe onderdelen nodig
zijn helpen zij graag hierbij.
Ze kunnen bijvoorbeeld jouw
tuingereedschap slijpen, of wat
te denken van speelgoed dat nog
gerepareerd kan worden. Weggooien is zonde voor het milieu
én voor je portemonnee. Het
kluscafé is voor alle inwoners van
Bernheze.
Elke derde zaterdag van de
maand staan ze voor je klaar. Alle
resterende data van het kluscafé
in 2018 staan vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van DeMooiBernhezeKrant
en op www.loosbroek.nu.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij Henk de
Mol, 0413-229619 of Jan van
Eerd, 0412-480658. Ook kun je
bellen met Betsie van Zutphen,
0413-229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

Internationaal bezoek
voor Laverhof
Ontspanningsmiddag ziekenvereniging Horizon
HEESCH - Op dinsdag 6 november vulde ’t Tunneke zich aan het begin van de middag met zo’n 160
gasten die zich opmaakten voor een gezellige ontspanningsmiddag van ziekenvereniging De Horizon.
Iedereen werd ontvangen met koffie en gebak. De gehele middag werd muzikaal ondersteund door
zanger Gerard van Kol. Hij zorgde voor de nodige meezingers en enkelen waagden een dansje op de
dansvloer.
HEESWIJK-DINTHER - Een delegatie van VZW Rusthuizen Zuster van
Berlaar uit België bezocht op 8 en 9 november de locaties St. Barbara
en Cunera/De Bongerd van Laverhof. VZW Rusthuizen Zuster van
Berlaar exploiteert acht woonzorgcentra in België en is ontstaan uit
de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria.
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, heette de delegatie van
harte welkom. Hij memoreerde
dat dit het derde internationale
bezoek was in twee weken en
dat hij erg blij is met deze aandacht. “We zijn er trots op hoe
we bij Laverhof zorg en ondersteuning bieden aan ouderen,
midden in de gemeenschap.”

De leden van de delegatie zijn vol
lof over de locaties en de zorgen dienstverlening van Laverhof. “De ouderenzorg in België
wordt anders gefinancierd dan
in Nederland, maar we hebben
de afgelopen twee dagen veel
gezien en gehoord dat we ook
in onze woonzorgcentra kunnen
inzetten. Heel inspirerend!”

Speciale gasten deze middag
waren burgemeester Moorman
en wethouder Van Moorselaar.
Burgemeester Moorman sprak
de gasten in de pauze toe en benadrukte hierbij het belang van
De Horizon voor de Heesche
gemeenschap. Tevens dankte ze
alle 125 vrijwilligers die zich inzetten om alle activiteiten mogelijk te maken.
Natuurlijk werd door ’t Tunneke
tussendoor voor een hapje en
een drankje gezorgd. Aan het
eind van de middag werd er voor

iedereen een kop soep geserveerd met een broodje kroket,

waarna iedereen weer tevreden
huiswaarts kon keren.
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Boergondisch Bernheze:

Actief met eten!
HEESCH – De provincie Noord-Brabant is in 2018 dé Europese regio voor gastronomie.
De gemeente Bernheze is daarom ‘Boergondisch Bernheze’ gestart, waarmee aandacht wordt besteed
aan allerlei streekproducten en evenementen gerelateerd hieraan. Phyllis den Brok laat iedereen zien dat je door zelf
bezig te blijven met eten en drinken, je langer zelfstandig blijft.
TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO’S: MARCEL VAN DER STEEN

keer. Daarnaast is er ook het sociale aspect, want je komt wellicht
je buurman of een achternichtje
tegen en je praat met de kassajuffrouw. En fysiek blijf je ook bezig,
want je trekt je jas aan, je bukt
om een boodschappentas te pakken, je loopt naar je auto, fiets of
de supermarkt en daarna ruim je
weer je boodschappen op.”

ETEN EN DRINKEN
ZIJN BASISBEHOEFTEN

Phyllis legt de diverse hulpmiddelen uit in haar mobiele keukentje

Phyllis heeft samen met Universiteit Wageningen een onderzoek uitgevoerd, waarvan ze de
resultaten bundelde in haar boek
‘Meer eten minder zorg’. Daarin
draait het erom dat ouderen zo
lang mogelijk zelf actief blijven
met eten en drinken. “Eten en
drinken zijn basisbehoeften. Als je
er toch al zo veel mee bezig bent,
waarom dan niet inzetten om

een zo gelukkig mogelijk leven te
houden en de dingen te blijven
doen die jij belangrijk vindt?” Op
26 november vindt bij de Eijnderic haar workshop ‘Actief blijven
met eten’ plaats, waarvoor je je
nog in kunt schrijven.
“Door juist die dagelijkse dingen
te blijven doen rondom eten en
drinken, vergroot je je zelfstan-

puzzel mee & win!

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

digheid, zelfvertrouwen en blijf
je fysiek bezig”, legt Phyllis uit.
“Dat kan zijn door zelf te koken,
maar als je bijvoorbeeld iedere
avond een kant-en-klare maaltijd
eet, die je zelf bij de supermarkt
haalt, train je onbewust veel. Je
moet nadenken over naar welke
supermarkt je wilt, hoe je gaat
afrekenen, welke maaltijd je wilt
en je neemt actief deel in het ver-

Met de workshop ‘Actief blijven
met eten’ laat Phyllis aan iedereen zien voor wie het relevant
is, hoe je ervoor kunt zorgen dat
ouderen zichzelf trainen door zelf
bezig te blijven met eten en drinken. “Ik leg uit wat de theorie is,
dus hoe men zichzelf uit blijft dagen door dagelijks zelf met eten
en drinken bezig te zijn.
En met mijn inspiratieblok kan ik
ook veel praktische voorbeelden
geven, zoals welke hulpmiddelen
je kunt gebruiken.” Tijdens de
workshop wordt er ook gekookt
met streekproducten, zodat iedereen kan ondervinden hoe

Phyllis showt een simpelkookhulpje

handig of misschien onhandig de
ontelbare beschikbare hulpmiddelen zijn.
Heb je in jouw omgeving te maken met kwetsbare personen die
wel wat hulp kunnen gebruiken met het zelfstandig blijven?
Schrijf je dan in voor de workshop
‘Actief blijven met eten’ via
www.eijnderic.nl.
Op www.bezoekbernheze.nl vind
je meer evenementen die in Bernheze plaatsvinden.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 19 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Miranda’s Bloemen Salon.

1. Waar kennen Peter Kusters en Erwin Veld elkaar van?

2. Verenigde spelers spelen het blijspel het huishouden van…

3. Hoe heet de nieuwe jeugdprins van Krullendonk?

4. Hoeveel jaar is een diamanten bruiloft?

5. Hoe heet de nieuwe jeugdprins van het Weversrijk?

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

6. Welke soort sport is in een rolstoel intensiever dan je denkt?

Winnaar vorige week:
Tonnie Meulenbroek
Het antwoord was:
HELDIN
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AAN HET WERK
Collecteer je mee voor
de Hersenstichting?
HEESCH - Over 10 weken is weer de landelijke collecte van de Hersenstichting. Voor Heesch zoeken wij
nog een aantal collectanten. Ben jij die oudere jongere of die jongere oudere en kun jij van 28 januari tot
en met 2 februari 2019 een aantal uurtjes in jouw wijk of in jouw appartement voor de Hersenstichting
collecteren?

In januari 2018 werd in Heesch
1.100,- euro ingezameld voor
de half miljoen Nederlanders die
kampen met een hersenaandoening. En ieder jaar komen daar
160.000 nieuwe slachtoffers bij.
Het zijn niet alleen de mensen
met diagnose van dementie
(Alzheimer), maar ook mensen die moeten leren leven met
de blijvende gevolgen van een
beroerte, een hersentumor, autisme, ADHD of de ziekte van
Parkinson. Uit recent onderzoek
blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders

Wil je je in Heesch inzetten voor
de Hersenstichting? Wij kunnen
je hulp gebruiken. Je kunt aangeven waar en hoe lang je wilt
lopen. Maar ook senioren die
bijvoorbeeld in en rond hun ap-

BERNHEZE - Heeft u een ochtend in de maand tijd om iets te kunnen
betekenen voor anderen? ONS welzijn organiseert de Maaltijdservice voor ouderen. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig voor zichzelf geen maaltijd kunnen koken. Dankzij de bezorging van maaltijden aan huis kunnen zij langer thuis, in
hun eigen omgeving, blijven wonen.
Voor het bezorgen van de maaltijden is ONS welzijn op zoek
naar nog een aantal chauffeurs
en bijrijders ter versterking van
het huidige team vrijwilligers. U
bezorgt altijd met z’n tweeën en
u bent ongeveer 1 dagdeel per
maand aan de beurt.

je kunt aangeVen
waar en hoe lang
je kunt lopen
een hersenaandoening krijgt.
Voor deze Nederlanders zet de
Hersenstichting zich in.

Ons welzijn is op
zoek naar vrijwilligers
voor de maaltijdservice
voor ouderen

partement in Heesch een uurtje
willen collecteren zijn van harte
welkom.

Vindt u het leuk om mee te werken aan de Maaltijdservice, dan
kunt u zich opgeven bij ONS

welzijn Maaltijdservice, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel.
088-374 25 44. U bent van harte welkom!

Geef je op bij de collectecoördinator Klaas Broekema (0412853464) of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in
Den Haag (070-3604816).

HEEEY
J I J DA A R !
Tijd over?

Prima
verdiensten!

Vanaf 13 jaar

Extra
zakcentje
bijverdien
en!

We zijn op zoek naar een bezorger
voor DeMooiBernhezeKrant in Nistelrode.
NISTELRODE 140 kranten
Het Erp, Oude Torenweg, De Geerden, Loosven, Vlasstraat,
Hoge Akkers, Vezelstraat en gedeelte Loo.
INTERESSE?
Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of
bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi.
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‘Doe het met passie of doe het niet’

Is er ook in Bernheze werk aan de winkel?

Ook zijn er drie dames die graag
als kapper aan de slag willen.

Garage van der Pas in Vorstenbosch en Mohamad Abarra ontvangen uit handen van Annemieke Kuijpers,
teamleider van Vluchtelingenwerk Bernheze, een bloemetje. Abarra heeft al vele dagen op vrijwillige basis in het
bedrijf gewerkt, wat nu door van der Pas wordt gewaardeerd met een vaste aanstelling. De heer Abarra gaat als
autospuiter aan de slag. Garage van der Pas is een prima voorbeeld van hoe statushouders aan werk geholpen
kunnen worden.
Foto: Edwin Hendriks

Bernheze – Statushouders willen aan de slag. In het voorbije voorjaar is Vluchtelingenwerk Bernheze
begonnen met het houden van gesprekken met ruim 80 statushouders. “We waren nieuwsgierig naar
hun opleiding en werkervaring in het land van herkomst, maar we wilden vooral weten wat hun wensen
en verwachtingen waren ten aanzien van werken in Nederland.”
Op basis van deze gesprekken
is er opgeschreven in welke sectoren onze statushouders graag
aan de slag willen.
In de medische of verpleegkundige sector willen negen personen graag (weer) aan de slag als
huisarts, apotheker, fysioptherapeut of verpleegkundige, of men
wil medicijnen gaan studeren.
In de logistiek willen acht perso-

nen graag als chauffeur (vrachtwagen, taxi, bus) of als vorkheftruckchauffeur aan de slag.
Een aantal doet mee binnen de
kweekvijver logistiek zoals die
door de sociale dienst, waarmee
Vluchtelingenwerk Bernheze samenwerkt, georganiseerd wordt.
Voor de bouw breed geldt hetzelfde; acht mensen willen graag
als timmerman, electricien of

loodgieter aan de slag. In de horeca willen vijf dames en heren
actief worden.
Twee personen willen werken
in de ICT; daarvan is er eentje al
bezig met een MBO-opleiding.
Voor het beroep van kleermaker
is behoorlijk wat belangstelling,
vijf personen hebben interesse
hierin, maar er zijn helaas weinig
mogelijkheden in deze sector.

In de zorg zouden negen vrouwen en een man graag aan de
slag willen. Samen met BrabantZorg en Laverhof wordt er geprobeerd dit een goede invulling
te geven.

heeft jouw bedrijf
mogelijkheden of is
er personeel nodig?
Er zijn inmiddels een achttal,
meestal jongeren, begonnen
aan een opleiding, MBO, HBO
en Universitair. Bij de MBO-opleidingen heeft men vaak de
keuze tussen een BOL-leerweg,
vier dagen naar school, of een
BBL-route; dat houdt in vier dagen werken bij een bedrijf en
een dag naar school.
Ten slotte zijn er een paar mannen die graag in de tuinbouw of
verwante sectoren zouden willen werken. Daarnaast hebben

‘Met arbeid en vlijt is hoe de mens gedijt’

Dorpsplein Heesch zoekt
ondersteuning voor dagbesteding
HEESCH – Laagdrempelige dagbesteding in Heesch is een initiatief van Dorpsplein Heesch en loopt
al ruim anderhalf jaar. De dagbesteding is opgezet voor mensen die (nog) niet voor een indicatie voor
dagbesteding in aanmerking komen.
Deze dagbesteding vindt wekelijks plaats op woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur in CC
De Pas. De dagbesteding wordt
geleid door professionals van
Dienstencentrum Heelwijk en
wordt ondersteund door vrijwilligers van het Dorpsplein Heesch.
Zij organiseren activiteiten en
ontmoetingen en bieden extra
steun en begeleiding aan mensen die een gezellige middag
willen hebben. Met deze vorm
van dagbesteding proberen de
organisatoren ook de last van
de mantelzorgers voor een klein
deel te verlichten.

Voor de begeleiding van deze
dagbesteding zijn wij op zoek
naar een vrijwilliger die op de
woensdagmiddagen mede ondersteuning kan bieden. Voor
meer informatie of opgave kun
je contact opnemen met de vol-

gende bestuursleden van Dorpsplein Heesch:
Sandy Meeuwsen, 06-38241901
of sandymeeuwsen@ziggo.nl
Peter Sleegers, 06-29558106 of
psleegers28@gmail.com.

twee statushouders een baan
gevonden als bakker en als autolakspuiter, terwijl een jonge
vrouw een baan heeft gevonden bij een golfresort. Langzaam
bouwen we hieraan verder in
de hoop dat deze groep aan het
werk komt.
Toch is daarbij ook de hulp nodig
van het bedrijfsleven in Bernheze en omgeving. Heeft jouw bedrijf mogelijkheden of is er personeel nodig? Uiteraard zijn wij
graag bereid, waar nodig samen
met de sociale dienst, met jou in
gesprek te gaan.
Belangstelling? Bel naar 0412456909 of naar etheunissen@
vluchtelingenwerk-wobb.nl.
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Grenzeloos bernHeze
Familie Hedger uit australië
bezoekt het oorlogsmonument van hun oom
VORSTENBOSCH - De familie Hedger - vader John, moeder Lyn, zoon Alex en dochter Amy - maakte
vanuit Australië een rondreis door Europa. Aan het einde van hun reis kwamen ze speciaal naar Vorstenbosch om de plek te bezoeken waar in 1944 hun oom Maurice McHugh als piloot met een Engels
vliegtuig neerstortte.
Op die dag waren de 12 jaar
oude Jan en zijn 10-jarige broer
Toine bezig aardappels in het
veld te rooien, toen zij er getuige van waren dat een brandend
vliegtuig laag over de grond
vloog. Het vliegtuig vloog recht
in de richting van een boerderij
waar een grote familie woonde.
De twee jongens zagen dat de
piloot probeerde om de boerderij te ontwijken en neerstortte op
het nabijgelegen veld. Jan is er
van overtuigd dat de hele familie van de boerderij gedood zou
zijn als Maurice niet in staat was
geweest om het vliegtuig om de
boerderij heen te loodsen. Maurice en vier andere bemanningsleden kwamen daarbij om.

De familie Hedger bij het gedenkteken

Voordat de familie naar Vorstenbosch kwam, had ze een bezoek
gebracht aan de militaire begraafplaats in Groesbeek waar
ze het graf van hun oom bezocht. In Vorstenbosch bezochten ze de plek waar het vliegtuig
neerstortte en natuurlijk ook het
monument aan de Meuwelweg.
Ook namen de familieleden een
kijkje in kerk van Vorstenbosch
en zagen ze de plek waar twee
overlevenden uit het vliegtuig
een paar dagen verborgen zaten
voor de Duitsers. Bij hun vertrek
vertelden ze blij en dankbaar te
zijn dat ze na 74 jaar het graf,
de plek van de crash én het monument voor hun oom hadden
kunnen bezoeken. Het was voor
hen een speciale beleving; eentje
die heel veel indruk maakte!

Hieronder het persoonlijk
verhaal van John
“Recent bezocht ik zoals hierboven te lezen is Vorstenbosch,
om mijn familie uit Australië te
introduceren bij Jan en An Smolenaers. Onze kennismaking
met Jan begon in 1944 maar tot
2014 was er geen contact.

Een ervaring rijker, voldaan en
met dank aan de mensen van
Vorstenbosch voor het plaatsen
van het monument en speciaal
voor de buurt voor het onderhoud en de bloemen, is de familie Hedger van hieruit naar Engeland vertrokken en vandaaruit
terug naar Australië.

Op 20 september 1944, gedurende de Tweede Wereldoorlog,
was mijn 21-jarige Australische
grootoom Maurice McHugh piloot van het Engelse RAF vliegtuig dat meedeed aan de operatie Market Garden om voorraden
en voedsel neer te laten voor de
grondtroepen. Bij het naderen
van Arnhem werd het vliegtuig
geraakt door een vijandelijke
aanval en raakte in brand. Drie
bemanningsleden sprongen met
hun parachute en landden in
veiligheid, maar volgens deze
bemanningsleden
weigerde
Maurice met een parachute het
vliegtuig te verlaten. Hij wilde
proberen het vliegtuig te laten
landen om daarmee de andere
bemanningsleden een kans te
geven om te ontsnappen.

Na 74 jaar

Onder de indruk en dankbaar

mauriCe gaf andere
bemanningsleden een
kans te ontsnappen
Gedurende de jaren heeft een
aantal familieleden het graf van
Maurice bezocht op het Canadese oorlogskerkhof in Groesbeek.
Het was pas in 2014 toen Peter
McHugh, een neef van Maurice, onderzoek deed naar het
verongelukte vliegtuig dat deze
geschiedenis van dit Vorstenbosche gebeuren bekend werd.
Peter was aanwezig bij de 70-jarige herdenking van de operatie
Market Garden in Arnhem in
september van dat jaar en ontmoette daar een aantal mensen
met persoonlijke kennis van de
ramp die zijn dappere oom was
overkomen. Peter organiseerde
een gedenkteken ter herinnering aan Maurice en de andere
bemanningsleden en stuurde dit
gedenkteken naar Vorstenbosch.
Op 20 september 2015 werd
dit gedenkteken onthuld in de
buurt van waar het vliegtuig was
neer gestort.
Ik was bij die gelegenheid aanwezig en was erg onder de indruk van de ontmoeting met An
en Jan en vele andere mensen
uit Vorstenbosch, die ook op de
hoogte waren van het gebeuren
van zo lang geleden.
Sinds die tijd ben ik in contact
gebleven met Jan en ik was zo
dankbaar dat mijn ouders en
mijn zus de familie Smolenaers
konden ontmoeten. Het was
heel belangrijk voor hen om het
gebied te zien waar deze tragedie plaatsvond en om het verhaal uit eerste hand te horen.
Het was een heel speciale dag!”

luCHtPOst

DrÔme FrankriJk
Wij, Hans en Marie- José
Egelmeer zijn in 2000 begonnen
met la Colline, een chambre
hotel in het Zuid-Franse Pont de
Barret. In 2017 zijn wij gestart
met een nieuw gastenverblijf
ongeveer 15 kilometer verderop.

www.hansenmariejose.nl

Monsieur Henri

Even een brief posten en een krantje ophalen bij het ‘Maison
de la Presse’, 13 ‘Place Chateauras’ tegenover ‘Au Bureau’ in
het oude stadscentrum van Dieulefit. We doen het tuinhek
van onze nieuwe B&B achter ons dicht en lopen door het
‘Quartier Les Reymonds’ naar beneden. Eindje om, maar
de huizen en straatjes zijn anders hier aan de rand van het
stadje.
Het begint ’s morgens al
met het koeren van de
tortels en het rammelen
van het serviesgoed van
de buren. Vervolgens
kringelt de geur van
vers gezette koffie door
de trappensteegjes
naar boven. Radio aan,
deuren en ramen wijd open. Het leven wordt hier gedeeld.
Zitbankje tegen de muur, stoelen naar buiten. Elk vrij hoekje
volgepropt met vogelhuisjes en spullen, elk vrij stukje straat
beplant met bloemen en geluk. Een strookje paradijs. Met
geraniums die nooit lijken te verwelken. Afgewisseld met de
meest exotische voortuintjes die je je voor kunt stellen.
Tuintjes waar altijd gewied, gespit en gegieterd wordt.
Zoals dat van een oud dametje op de hoek van de ‘Rue des
Demoiselles’. Ze bewoont de helft van een oud herenhuis,
en geniet van een zelf gegroeid bloementuintje. Hofje,
serre en volière ineen. De meest onwaarschijnlijke cactussen
en vetplanten in blik. Daar doorheen de mooiste rozen,
citroenen, granaatappels en bougainvilles die gezamenlijk
een ijzeren prieelwerk beklimmen, waartussen madame
zich haar weg naar de voordeur moet banen. Ontsnapte
kanaries, botvinken, wasgoed en parkieten tenslotte geven
het geheel een kleurenpracht waar het Indiase Holifeest bij
verbleekt.
“Quoi de neuf, des malades et décès?” Oude verhalen,
nieuwe geruchten. Alles wordt uitgesponnen. Een
gesprekje bij de bakker, doorverteld bij de ‘épicerie’, wordt
aangevuld bij de slager en bij de groenteboer herhaald.
Het is een kleine wereld. Een wereld van zitjes, bankjes
en trapportaaltjes waar gekletst, gedanst, gegeten en
gedronken wordt. In straatjes met soms opmerkelijke
namen. Zoals de ‘Rue des Demoiselles’ (straatje van de
meisjes) , ‘Chemin de la Sablière’ (steegje naar de zandbak)
of de ‘Rue des Mauvais Payeurs’ (straatje van de slechte
betalers). Blijft een volksbuurtje nietwaar.
Voor we verder gaan op onze weg naar het ‘Maison
de la Presse’ staan we stil bij een ‘brocanteur’ met een
kennelijke voorliefde voor kinderspeelgoed. Hoog opgetaste
trapwagens, speelpoppen en looppaarden naast treinen,
fietsjes en knuffels. Hij verkoopt nauwelijks, het is vooral
veel, maar het maakt dat je weer kind wilt zijn. Vervolgens
lopen we voorbij ‘Restaurant du Parc’ tegenover het ‘Maison
de la Céramique’ zo’n 200 meter van het centrum. Paar
deuren verder ‘la Baume’, Italiaans familierestaurant en
prima tafelen op een late zomeravond. Tenslotte passeren
we nog een rijtje kledingpijpjes, banken, eetcafés en een
tweedehands boekenzaakje.
De winkeldeur van het magasin spécialisé in ‘librairie,
papeterie et journaux français’ staat open. Monsieur Henri,
broos, wankele gezondheid en liefhebber van detectives
staat achter de toonbank en is omstandig met een pakketje
bezig. “Bonjour Monsieur Henri.” Deze knikt minzaam en
mompelt een nauwelijks hoorbaar “B’jour M’sieur”, tegen
niemand eigenlijk. Het is afzien. Lange dagen, weinig
verdienen. Openingstijden: 7.00- 12.15 uur en 15.00-18.45
uur, plus zondagmorgen. Veel klanten voor een enkele
postzegel, velletje papier of een enveloppe. Daar word je
niet vrolijk van.
Al blijft hij vriendelijk en klaart hij op bij de gedachte aan
de keer dat je wél een greep uit zijn winkelvoorraad doet.
Tot dat moment blijft Monsieur Henri waakzaam achter zijn
toonbank staan, droomt hij van brute (winkel)overvallen
en woeste moordzaken om vervolgens in alle rust zijn
dagopbrengst te tellen.
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Jeugdprins Jesse met Jeugdadjudant Rick in het Weversrijk

Jeugdprins Jesse en Jeugdadjudant Rick met de Jeugdraad

Foto’s: Marcel van der Steen

WEVERSRIJK - In jongerencentrum Bobz is afgelopen vrijdag het nieuwe jeugdpaar van Carnavalsstichting de Wevers onthuld. Nadat illusionist Bertino Blanco na diverse trucs er niet in slaagde om het
jeugdpaar te onthullen kwam het in zijn laatste truc toch nog goed! Hij verdween en Jeugdprins Jesse
en Jeugdadjudant Rick verschenen, snel gevolgd door de Jeugdraad.
Jeugdprins Jesse, oftwel Jesse
Henraat, is de zoon van Davy
Henraat uit het Knoerissenrijk en
Kelly van Geffen uit Oeteldonk.

Carnaval vieren zit hem wel in
het bloed. Vanaf zijn vierde jaar
woont hij in de Wedstraat. Hij zit
in groep 8 van de Beekgraaf. Hij

wil naar het Udens College om
automonteur te worden. Verder
voetbalt hij in de JO12-2 bij Prinses Irene. Fortnite is zijn favorie-

te game op Playstation en Xbox
One. Maar met zijn moeder en
stiefvader Martin mee naar automeetings gaan is ook een grote
hobby.
Jeugdadjudant Rick, oftewel Rick
Hanegraaf, is 11 jaar en is een
zoon van Maurice en Monique
Hanegraaf en de broer van zus
Sanne en broertje Daan. Zijn vader is een rasechte Wever, zijn
moeder komt uit het Kuussegat.

Net als Jesse zit hij in groep 8 van
de Beekgraaf. Toen hij gevraagd
werd door Jesse vond hij dit super
leuk al was hij ook graag Jeugdprins geworden. Zijn hobby’s zijn
drummen bij de drumband van
Nistelrode en voetballen bij Prinses Irene JO13-2. Zijn favoriete
club is PSV.
Hun leus is: Carnaval is pas´n fist,
als Jesse en Rick zèn langsgewist!

Pronkzitting Rooie Tesneuzik gaat Jeugdprins Porcellus
XLII en Adjudant zijn
online: gemak dient de mens
onthuld
via een paar drukken op de knop
kaarten te bestellen voor één van
de avonden. Op basis van het
Visitor Control Platform heeft
Weerdenburg Web Works een
gebruiksvriendelijk programma

gemak dient
de mens
KRULLENDONK - Stichting de
Rooie Tesneuzik gaat met de
tijd mee. Voor de pronkzitting
van 2019 worden kaarten online aangeboden. In 2019 is de
pronkzitting gepland op 11, 12,
17, 18 en 19 januari.
Op 21 november is er vanaf
19.00 uur de mogelijkheid om

ontwikkeld. Dit betekent dat
je niet meer lange tijd in een rij
hoeft te wachten op de kaartverkoopavond bij ‘t Tunneke, maar
dat het thuis kan worden geregeld achter je eigen computer!
Hiermee wordt een lastige horde
weggenomen om aan pronkzittingkaarten te komen. Gemak
dient de mens!
Er zal een link beschikbaar zijn

op de homepage van de website
www.rooietesneuzik.nl. Je kunt
maximaal vier kaarten per persoon bestellen voor een avond
naar keuze. Na het bestellen
moet direct worden betaald via
iDeal. Hierna ontvang je een
mail om de kaarten uit te printen
of te downloaden op je telefoon.
Bij binnenkomst op de pronkzittingavond worden de kaarten
gescand. Er is geen andere manier om kaarten te kopen. Ook
niet meer bij boekhandel Ceelen
na 21 november!

Stichting Rooie Tesneuzik heeft
geen mogelijkheid om kaarten
om te ruilen voor een andere
datum, dus als dit gewenst is
zal het zelf onderling geregeld
moeten worden (eventueel via
Facebook).

Heidense achtergronden van
kerst- en carnavalsgebruiken
HEESWIJK-DINTHER - Voordat
het christendom en carnaval
bestonden, vonden er in onze
tegenwoordige kerst- en carnavalstijd al uitbundige feesten en
optochten plaats.
Ook die feesten hadden een diepere, heidense oorsprong. De
kerk vond het maar niks, maar
omdat deze gebruiken niet uit te
roeien waren heeft de kerk onder het motto ‘kun je niet van
ze winnen, doe dan met ze mee’
deze gebruiken gekerstend.
Door Ton Spamer, historicus,
oud-leraar aan het Peellandcol-

Olaf van Boekel en Rens van Galen

KRULLENDONK - Na een spannende Porcellus Battle zijn zaterdag
10 november Jeugdprins Porcellus XLII en zijn Adjudant onthuld:
Olaf van Boekel en Rens van Galen gaan de Krullendonkse biggen
voor in het carnaval.

Waar: Heemkamer van HKK de
Wojstap aan het Raadhuisplein
21a.
Wanneer: Donderdag 22 november, aanvang 20.00 uur.

Jeugdprins Porcellus XLII, Olaf
van Boekel, is de zoon van Ivo
en Julia van Boekel en is het jongere broertje van zus Guusje.
Olaf zit op basisschool Emmaus
in groep 8 bij meester Chris en
juf Tessa. Hij is een fanatieke
voetballer en speelt graag een
potje Fortnite maar gaat ook
graag buiten spelen. Daarnaast
is Olaf muzikaal en speelt trompet. Wat Olaf later wil worden
weet hij nog niet, maar hij weet
wel dat dit de leukste carnaval
ooit gaat worden want: “Wij zijn
Jeugdprins en Adjudant!”

De toegang voor leden is gratis,
niet-leden betalen € 2,-.

Adjudant Rens is de zoon van
Patrick en Esther van Galen en

lege in Deurne, zal met name
worden ingegaan op de heidense achtergronden van deze
gebruiken. Hij zal de toehoorder
meenemen naar een wereld van
feest en traditie, van geloof en
bijgeloof die teruggaat tot de
Romeinen, Grieken en de oude
wereld van het Midden-Oosten.

zit ook in groep 8 van basisschool Emmaus. Rens heeft een
oudere broer, Max. Rens is binnen zijn voetbalteam de keeper
en is daarnaast ook muzikaal; hij
speelt gitaar. Zijn grote droom is
om eens in een beroemde band
gitaar te mogen spelen. Rens is
ook een beetje een kunstenaar
want hij mag graag tekenen.
Rens heeft heel veel zin in carnaval:”Het is een beetje spannend
maar we gaan er een gezellige,
maffe carnaval van maken.”
De hoogheden hebben een zeer
toepasselijke slogan bedacht:
‘Lèkker maf mè ons gû ut dak
dur af’.
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boekpresentatie ‘t strôtje Heesch
HEESCH – Heemkundekring De Elf Rotten brengt samen met Tiny Goossens een nieuw boek uit met als
titel ‘ ’t Strôtje Heesch’. Het is een prachtig boek geworden over de geschiedenis van een van de oudste
en kleinste straten van Heesch; de Schoonstraat. De auteur van het boek, Tiny Goossens, is opgegroeid
in de Schoonstraat en woont er al zijn leven lang. Samen met de fotowerkgroep van de heemkundekring
heeft hij het boek samengesteld. Harrie van Helvoort verzorgde de lay-out en Henrie Verstegen tekende
voor de foto’s. Het boek wordt gepresenteerd op zondag 25 november in de Heemschuur en is dan ook
te koop.

’t Strôtje Heesch
Het fraai vormgegeven boek
schetst in woord en beeld de
bewoningsgeschiedenis van de
Schoonstraat en de verbinding
tussen de Hoogstraat en de
Rijksweg vanaf 1900. Het was
een straat met middenstanders
en ambachtslieden; een bierbrouwer, een klompenmaker,
twee bakkers, een slijter, een
aannemer, een slager en een varkenshandelaar.

tigd, evenals de Noordbrabantse
Christelijke Boerenbond met het
bondgebouw, het diepvrieshùske en de brandweertoren. Met
de totstandkoming van het boek
lost de auteur een belofte in die

Het is de straat waar de internationaal vermaarde firma Zwanenberg is begonnen, het is de
straat van Driekske Boerke, Janus
van Nolle, Willem Zuutjes en Has
Buuts. De befaamde bierbrouwerij ‘De Drie Leliën’ was er geves-

hij 25 jaar geleden heeft gedaan
tijdens de reünie van de bewoners van ’t Strôtje.

De omslag va
n
het boek en
indrukwekken
de
inhoud

het
programma
plaats voor
de oud-bewoners van ’t
Strôtje. Om 14.30
uur vindt de boekpresentatie plaats. De auteur vertelt
over de totstandkoming van het
boek en het eerste exemplaar
wordt gepresenteerd. Van 15.00
tot 17.00 uur zijn andere belangstellenden welkom in de Heemschuur. Het boek is deze dag te
koop voor € 17,50.

het Verhaal Van
sChoonstraat
1 tot en met 21 en
2 tot en met 20

Het boek vertelt het verhaal van
Schoonstraat 1 tot en met 21 en
2 tot en met 20 aan de hand van

foto’s van gebouwen en bewoners, advertenties, krantenknipsels en korte, soms persoonlijke
verhalen.

Concert lenny kuhr
‘Het lied gaat door’
HEESWIJK-DINTHER - De stem van Lenny Kuhr klinkt prachtig in de
abdijkerk, waar ze al vaker zong. Nu komt ze voor een heel concert,
onderdeel van haar tournee ‘Het lied gaat door’. Een voorstelling die
verrast, ontroert en inspireert.
In dit concert staat Lenny stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat
wat nooit voorbijgaat. Het lied is daarbij
de metafoor.
“De mens en de zanger vergaan, maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het
lied dat ook. Het is namelijk de ziel van
de mens en zonder ziel is er geen leven
dus ook geen muziek. Het besef dat alle
dingen komen en gaan binnen het tijdloze
gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed
en tot vreugde en tot alle muziek die in
dit programma te horen zal zijn”, aldus
Lenny.

De mens en de
zanger vergaan,
maar zoals de
geest van de
mens eeuwig is,
is het lied dat ook

Met Reinier Voet op gitaar en Mischa
Kool op basgitaar laten ze de snaren en
stemmen klinken.

Lenny Kuhr (1950) is een singersongwriter die bekend is geworden
met het winnen van het Eurovisie
Songfestival in Madrid met haar
lied ‘De Troubadour’. Daarnaast
scoorde ze hits als ‘De Generaal’,
‘Visite’ en ‘Maarja’. We zien haar
dan ook regelmatig terug op TV
en in het theater. Zo was ze te gast
bij Ali B op volle toeren en zong
ze een prachtig lied van Amália
Rodrigues bij DWDD Recordings.
Concert Lenny Kuhr in de abdijkerk van
de Abdij van Berne.
Zondag 25 november.
Aanvang 14.30 uur.
Kaarten à € 20,- zijn te reserveren via
activiteiten@bernemedia.com.

De Heemschuur is zondag 25 november geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Van 14.00 tot 15.00
uur vindt het officiële deel van

Ben je niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de open dag en
de boekpresentatie? Neem dan
contact op met Hans Pennings,
via secretariaat@de-elf-rotten.nl
of 06-10463762.
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Dag van de
Bernheze spreekt
waardering uit
voor haar ondernemers

Jaffreij en Carl

zijn jong en ondernemend
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - In de zomervakantie volgden Jaffreij en Carl
de training ZomerOndernemer Oss-Bernheze. Voor beiden een positieve ervaring.
Tekst: Henriëtte Maas

jaffreij

andere feesten. Hij zal proberen
mij binnen te loodsen en ik hem.
Toekomstplannen
Ik zit nu in mijn laatste studiejaar
en heb daarnaast ook werk in
licht en geluid. Ik werk voor de
Lievekamp in Oss en heb zojuist
nog een opdracht(je) gedaan
voor GLOW in Eindhoven.
Ik ga me zeker richten op mijn
eigen bedrijf met drive-in shows,
liefst gecombineerd met ander
werk.

CARL

Mijn bedrijf zit nog in de opstartfase. De naam is er al - JR drive-in
shows - en de visitekaartjes zijn
besteld. De apparatuur is gereed
en de contacten met dj’s zijn gelegd. Met de Kamer van Koophandel ben ik bezig. Het lijkt me
handig dat ik, door mijn studie,
zelf eventuele technische problemen kan oplossen. Licht en
geluid wordt hoe dan ook mijn
werk.”

CARL
Foto: Hanita van Rosmalen

JAFFREIJ

Jaffreij van Rosmalen (19) uit
Heesch is bezig met het laatste
jaar van de studie Podium- en
Evenemententechniek van het
SintLucas. Via de training Zomerondernemer heeft hij handvatten gekregen die hem helpen
zijn droom waar te maken.
Jaffreij: “Het is altijd mijn droom
geweest om echt iets te doen
met licht en geluid. Samen met
twee vrienden heb ik vroeger
een kleine drive-in show gehad.
Met de kennis en ervaring van de
zomerschool ben ik aan de slag
gegaan om mijn eigen bedrijf op
te zetten.
Training
Via de training kun je proeven of
ondernemen iets voor je is. Ik heb
erg veel geleerd van het administratieve gedeelte en ik voelde me
gesteund. Ook met verschillende
bedrijven of ideeën, kun je van
elkaar leren en met elkaar mee-

denken. Dat merkte je ook bij
het uitvoeren van de opdrachten.
Daarnaast zijn we langs bedrijven
geweest en zagen hoe deze zich
telkens vernieuwen om klanten
binnen te halen.
Netwerken
Uit de contacten met andere zomerondernemers is al een kleine
samenwerking ontstaan. Bijvoorbeeld met iemand die fotoreportages wil maken van bruiloften of

Licht en
geluid wordt
hoe dan ook
mijn werk

Carl Pelders (16) uit Heeswijk-Dinther zit nu in het examenjaar van het Fioretti College.
Hij was al een tijdje bezig met
het bouwen en verkopen van
race-drones toen hij de training
ZomerOndernemer Oss-Bernheze volgde.
Carl: “Race-drones zijn specifiek
bedoeld om te racen, dus niet
om te filmen. Ik koop alle onderdelen los via internet en soldeer
alles aan elkaar, daarna programmeer en test ik de drone. Als hij
het goed doet, verkoop ik hem
via Marktplaats. Het is meer een
hobby dan een bedrijf. De tijd
voor de training zie ik als een
investering in mezelf en in m’n
toekomst.
Training
Ik heb echt álles geleerd, de hele
basis, want voor mij was alles
nieuw. Tijdens drie trainingsdagen kregen we onder andere
uitleg over klanten werven, verkooptrucjes, risico’s van ondernemen, boekhouding en zorgen dat
je de draad niet kwijt raakt.

Foto: Edwin Hendriks

In groepjes voerden we opdrachten uit en we leerden van elkaar
door onze eigen ervaringen te
delen. In de vier weken na de
trainingsdagen bezochten we
wekelijks een bedrijf en spraken
met de ondernemers over hun
ervaringen en wat hun ‘drive’
was. De training heeft me geleerd om verder te denken en een
stappenplan te maken: waar begin je en waar eindig je? Je leert
vooral om niet te haasten, klein
te beginnen.
Netwerken
Ook voor het uitvoeren van opdrachten gingen we langs bedrijven; daarmee bouw je ook
netwerken op. Veel bedrijven
zijn bekend met ‘Zomerondernemers’. Het is goed om straks nog
te kunnen laten zien dat je dit gedaan hebt, daarom ben ik blij met
het certificaat.
Toekomstplannen
Ik vind ondernemen supergaaf,

Het is een
investering in
mezelf en in
m’n toekomst

maar ben nog niet toe aan een
groter bedrijf. Ik wil eerst m’n
school afmaken en daarna naar
de opleiding Technical Engineering aan het SummaCollege in
Eindhoven. Ik wil tijd overhouden voor sport (mountainbike,
op landelijk- en Benelux-niveau),
mijn bijbaantjes én een sociaal
leven, maar zo lang ik het kan
combineren blijf ik drones maken.”
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ondernemer
Kapsalon van herpen schrijft geschiedenis
met de derde generatie in hun bedrijf
heesCh - Bijna vijfenzestig jaar geleden startte vader Willy de kapsalon, toen nog alleen
voor heren. een aantal jaren later stapten zoon mark en schoondochter hetty in en maakten
er een dames- en herensalon van. Nog later namen zij de zaak over. en nu herhaalt de geschiedenis zich met hun dochter robin: zij startte per 1 oktober van dit jaar in de kapsalon,
na de nodige ervaring te hebben opgedaan in twee verschillende salons in den Bosch. met
deze stap breidt het familiebedrijf uit van twee naar drie generaties van herpen.
Professioneel
Met hun team van dertien medewerkers runnen Mark en Hetty
fulltime de zaak; ook de boek-

het vak weten Mark en Hetty
ook over te brengen op hun medewerkers: de dinsdagavonden
zijn gereserveerd voor trainin-

Denk alleen maar aan social media en alle nieuwe middelen die
jongeren inbrengen. Het is mooi
om haar en onze ervaringen met

De passie en gedrevenheid voor het vak weten
Mark en Hetty ook over te brengen
op hun medewerkers
houding, administratie, inkoop,
de sieradenshop en alles wat er
nog meer bij komt kijken nemen
zij voor hun rekening. Daarnaast
werken ze allebei in de salon als
professioneel haarstylist. Professionaliteit en up-to-date blijven zijn sowieso waarden die zij
hoog in het vaandel dragen. Bijscholing, maar ook meedoen aan
wedstrijden is voor de medewerkers van de salon een vanzelfsprekendheid. Zo won Hetty in
2011 de Coiffure-award, en wist
dochter Robin vorig jaar de derde plek te behalen bij de Color
Zoom Challenge van de Benelux.
De passie en gedrevenheid voor

gen, thema-avonden, bijscholing
en oefenen van de allernieuwste
technieken.
Familie
Mark en Hetty zijn blij met de stap
die Robin heeft gezet. Hetty: “Ik
herken het natuurlijk van toen wij
zelf in de zaak stapten, hoewel
de situatie toen wel heel anders
was. Robin gaat meekijken in alle
facetten van de kapsalon. Ik vind
het bijzonder dat we nu al drie
generaties kapsalon Van Herpen
kennen. Het is leuk om samen te
werken, en het heeft ook toegevoegde waarde, juist omdat Robin van een andere generatie is.

elkaar te delen, daar leren we allemaal weer van. We hopen nog
heel lang Kapsalon Van Herpen
in ere te houden!” En dat hoopt
hun grote klantenkring ook. Een
familiebedrijf om trots op te zijn!

ward
Winnaar Coiffure A

Leuke
kerstcadeaus

‘t Dorp
68 5384
Heesch T 0412 - 451 332
‘t
Dorp
68,MCHeesch
www.haarmode-byouxvanherpen.nl
0412-451332
www.haarmodebyouxvanherpen.nl.

Mark, Robin en Hetty

Tekst: Anita van den Bogaart

Ondernemers in de vier gemeenten: Ontdek ondernemend
Stoere leren armbanden van Josh
Grote collectie horloges

Bernheze, Landerd, Oss en Uden
‘t Dorp 68, 5384 MC Heesch - telefoon 0412 - 45 13 32

www.haarmode-byouxvanherpen.nl

MAASHORST – “Ons netwerk van Maashorst Betrokken Ondernemers groeit en we werken aan een
nog betere bekendheid. We zijn er voor die ondernemers die iets breder willen kijken dan hun eigen
woonplaats, of eigen gemeenten of vragen hebben over het Maashorstgebied”, vertelt voorzitter Twan
van Bakel.
Hoor je ook zo vaak over de
Maashorst en alle activiteiten die
er plaatsvinden? Denk je dan:
goh, als ik dat eerder had geweten…
Of zou je graag met andere ondernemers uit de Maashorst willen brainstormen over je nieuwe ideeën en jouw activiteiten?

Dat kan met de tak Toerisme en
recreatie én een nieuwe ondernemersgroep: BIZZ (Bedrijven in
detailhandel, Industrie, Zorg en
Zakelijke dienstverlening).
Er worden flinke stappen gezet
om dit ondernemersnetwerk
een goed platform te geven en

je zult er de komende tijd zeker
meer van horen.
benieuwD?
Neem alvast een kijkje op
www.maashorst-betrokkenondernemers.nl.
Daar kun je lezen wat we doen.
Tot ziens in de Maashorst!

laarbeek: bezoek de
Open bedrijvendag

LAARBEEK - Zestien lokale bedrijven in de gemeente Laarbeek
stellen op zaterdag 17 november van 10.00 tot 14.00 uur hun
deuren open om zich te presenteren aan de inwoners van onze
regio. Diverse branches en ondernemingen doen mee aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek. Kom jij ook langs om te kijken
wat Laarbeek te bieden heeft?
Voor iedereen die nieuwsgierig
is naar wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt achter de gesloten deuren, is er genoeg te zien
en te beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die
op zoek is naar een leuke stageplaats of interessante baan,
dichtbij huis.
Deelnemers
Aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek nemen de
volgende bedrijven deel: Kusters Goumans, Swinkels Family Brewers, Van Kaathoven
Grond- en Sloopwerken, Artex, Formula Air, Leenders
RVS Industrie, Autobedrijf
SARO, Hoffmann Groep, Van
Uden - Bekx Transport, TON
Projectstoffering,
MyMicroGroup, H&S Besturingstech-

Heb je als ondernemer al vragen? Ga dan naar Facebook: De Kracht van de Maashorst.

niek, Ebm-papst Benelux, Nossin, Staadegaard en Brandweer
Zuidoost-Brabant.
Wees welkom!
Je bent van harte welkom op
17 november tussen 10.00 en
14.00 uur bij bovenstaande bedrijven. Zij zijn duidelijk te herkennen als deelnemer van dit
event aan de buitenkant van
hun bedrijf.
Bij de bedrijven zijn plattegronden beschikbaar waarop je ziet
welke bedrijven er meedoen en
waar je deze in Laarbeek vindt.
Voor meer informatie ga je naar
www.openbedrijvendaglaarbeek.nl.
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Kom Sinterklaasknutse- Jeugdraad Snevelbokkenland zoekt
len in de bibliotheek
enthousiaste jeugdleden

BERNHEZE - In de bibliotheken
van Heesch, Heeswijk-Dinther
en Nistelrode wordt op woensdagmiddag 21 november gezellig geknutseld tijdens de Sinterklaasmiddag.
Van 15.00 tot 16.30 uur zijn alle

kinderen tot 10 jaar van harte
welkom om te komen knutselen
en kleuren. Natuurlijk worden
ook Sinterklaasverhalen voorgelezen en is er muziek.
Wil je ook komen? Aanmelden is
niet nodig en deelname is gratis.

SNEVELBOKKENLAND - Stichting Jeugdcarnaval HDL is op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes
voor de jeugdraad van 2019 en is inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval. De
jeugdraad is daar een belangrijk onderdeel van.
Elk jaar beleven de meiden en
jongens weer een bijzondere carnaval en wordt er met de
jeugdraad vijf gezellige dagen
carnaval gevierd. We hebben
een vol programma met onder
andere ‘D’n dolle vrijdag’, carnavalsmis, deelnemen aan verschillende optochten, et cetera.
Wij zijn op zoek naar 15 tot 17
enthousiaste jongens en meisjes
die dit avontuur met ons willen beleven. Woon jij in Hees-

wijk, Dinther of Loosbroek, zit
je in groep 7 of 8 en heb jij zin
om met ons carnaval te vieren?
Meld je dan aan!
Dit kan van woensdag 14 november tot en met maandag 19
november. Stuur een mail naar
jeugdraadhdl@gmail.com onder
vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer, emailadres van
een ouder/verzorger, op welke
school je zit en in welke groep (7
of 8). Als je aanmelding binnen is

krijg je een bevestigingsmail met
verdere informatie.
Op vrijdagavond 23 november
om 18.30 uur komen alle kinderen die zich hebben aangemeld
samen met een ouder/verzorger bij elkaar en zal (indien nodig door middel van loting) de
jeugdraad samengesteld worden.
Mocht je nog vragen hebben
dan kun je een mailtje sturen
naar bovenstaand emailadres.

Hullie Pieten Mysterie!
UDEN - De komende 3 zondagen staan bij Hullie weer bol van Hullie Pietenshows en alles wat eromheen draait. Hullie Pietenshow van dit jaar heet Het Pieten mysterie. Tijdens deze interactieve show vol
dans en zang raken er wat pakjes kwijt en tegelijkertijd lopen er verklede Pieten rond, wat doen zij hier?
En wat doen Bob de Bouwer, Kabouter Plop en Piet Piraat in dit verhaal? Kom het allemaal bekijken en
beleven!

Na afloop van Hullie Pietenshow, die ongeveer 45 minuten
duurt, mogen de aanwezige
kinderen mee Hullie Pietenhuys
in, om samen met Hullie Pieten te chillen, dansen, pakjes in
schoorsteen gooien, enzovoort,
kortom genoeg spanning en
sensatie voor iedereen. Hullie

tejater wordt weer voorzien van
een tribune en uiteraard sfeervol
aangekleed. Er zijn geen extra
kosten verbonden aan Hullie
Pietenshows. Kom jij tijdens de
Sinterklaas periode als Pietje verkleed dan ligt er een lekkere versnapering voor je klaar.
Datums en tijden Hullie
Pietenshow 2018
Zondag 18 november om 11.30
en 14.30 uur.
Zondag 25 november om 11.30
en 14.30 uur.

Zondag 2 december om 11.30
en 14.30 uur.
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PraktisCHe inFOrmatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
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aanmelden bernhezer sportkampioenen jeugd 2018
sportploeg van het jaar, moet
u dit met een apart formulier
doen. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat zij hiervoor in
aanmerking komen. Dat geldt
ook voor de sportvrijwilliger van
het jaar. Er zijn meestal weinig
nominaties voor deze titel, dus
het is zeker de moeite waard
om het te proberen. De namen
maken wij niet bekend, zodat ze
volgend jaar eventueel opnieuw
kunnen worden genomineerd.
De formulieren voor de nominaties vindt u ook op onze website.

Op zondag 27 januari 2019 huldigen wij de Bernhezer sportkampioenen jeugd 2018 in Uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek
vanaf 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst maken we ook de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van 2018 bekend.
U kunt kandidaten tot 3 december 2018 aanmelden.
Alle individuele sporters en
teams die een kampioenschap
hebben behaald tussen 1 januari
2018 en 1 januari 2019 kunnen
aanmerking komen voor de huldiging. U vindt de criteria op
www.bernheze.org.
We hebben de sportverenigingen in Bernheze inmiddels geinformeerd met een e-mail of
brief.
Heeft u niets ontvangen,
neem dan contact op met de gemeente.

Aanmelden
Het formulier en alle informatie
over het aanmelden vindt u op
www.bernheze.org (zoekterm:
sportkampioenen).
Ook individuele kampioenen die
geen lid zijn van een Bernhezer
sportvereniging en in Bernheze
wonen, kunnen zich aanmelden.
De formulieren moeten vóór 3
december a.s. zijn ingediend.
Sporters die na die datum nog
kampioen worden kunt u natuurlijk daarna nog aanmelden.

allemaal aan
de ton

aGenDa

Overweegt u een regenton aan
te schaffen, laat dan de 20%
korting niet liggen. De actie
loopt nog tot 17 november
2018.

Tot 29 november
Aanmelden snoeihout buiten
de bebouwde kom
Tot 3 december
Aanmelden sportkampioenen

Lever de kortingsbon in bij een
van de volgende winkels en u
krijgt van de gemeente direct
€ 20,- korting op een regenton
naar keuze (assortiment kan wisselen per winkel).
- Karwei, Cereslaan 9 in Heesch
- Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 in Heesch
- Boerenbond, Graafsebaan 46
in Heesch
U kunt de bon downloaden via
www.bernheze.org (zoekterm:
regenton).

Gemeente
haalt snoeihout buitengebied op
Aanmelden kan tot
26 november 2018

Nominaties
Als u iemand wilt nomineren
voor sportman, sportvrouw of

Met vragen kunt u contact opnemen met Laura van Herpen,
tel. 14 0412 of via e-mail:
l.van.herpen@bernheze.org

uw persoonsgegevens
U kunt gebruikmaken van het
geheimhoudingsrecht
De gemeente houdt in de zogenaamde Basisregistratie Personen
(BRP) uw persoonsgegevens bij, zoals uw naam, adres, woonplaats,
burgerlijke staat en nationaliteit. Wilt u niet dat de gemeente deze
informatie aan derden verstrekt, dan kunt gebruik maken van het
geheimhoudingsrecht.
Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde
personen of instanties door te
geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Het doorgeven van
uw gegevens aan bijvoorbeeld
overheidsinstanties kunt u niet
tegengaan, want de gemeente
is wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. Op onze
website www.bernheze.org

(zoekterm: geheimhouding)
staat aan wie de gemeente uw
gegevens mag of moet doorgeven.

geboren 20-11-1990
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met het de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Geheimhouding aanvragen
U kunt voor uzelf of voor uw
kinderen tot 18 jaar (als ze op
hetzelfde adres wonen als u) geheimhouding aanvragen. Meer
informatie vindt u op www.
bernheze.org. Daar staat ook het
formulier dat u kunt gebruiken.

OFFiCiËle bekenDmakinGen

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

In de weken na 3 december
2018 halen we snoeihout in
het buitengebied op. U kunt
het snoeihout tot 26 november
2018 aanmelden bij de gemeente, telefoon 14 0412, of op de
website het ‘aanvraagformulier
ophalen snoeihout’ invullen.
Kijk voor meer informatie op
www.bernheze.org
(zoekterm: snoeihout)

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
onderstaande personen niet
meer wonen op het adres in de
gemeente Bernheze waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Het onderzoek van de afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van hun persoonsgegevens ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor hen grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant en op www.officielebekendmakingen.nl.
- M. J. Kozbial,
geboren 26-02-1976
- M.A. Siajkowski,

Melding maken uitweg
Er is melding gemaakt op grond
van artikel 2:12 lid 1 onder a van
de APV Bernheze 2018, van het
maken van een dubbele uitweg
naar de Blauwesteenweg 6 in
Nistelrode.
De melding is op 12 november
2018 geaccepteerd. Verzenddatum: 12 november 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 27
Uitbreiden garage/berging
Datum ontvangst: 04-11-2018
- Raadhuisstraat ong.
(tussen 3a en 5)
Oprichten vrijstaande woning
en aanleg in-/uitrit
Datum ontvangst: 07-11-2018
- Zandkant 4b
Oprichten vrijstaande woning
met berging
Datum ontvangst: 07-11-2018
- De Morgenstond 43
Uitbreiden bedrijfspand
Datum ontvangst: 06-11-2018
- Sectie F nr.327 (nabij Vorstenbosseweg)
Het plaatsen van teeltonder-
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steunende voorzieningen
Datum ontvangst: 02-11-2018
- Bakhuys 4
Bouw vrijstaande woning met
garage
Datum ontvangst: 05-11-2018
Nistelrode
- Loosbroekseweg 50
Bouw aardappelbewaarloods
Datum ontvangst: 02-11-2018
- Loosbroekseweg 50
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.b. statische opslag als nevenactiviteit
Datum ontvangst: 06-11-2018
- Zwarte Molenweg 7
Plaatsen luifel aan gevel
Datum ontvangst: 06-11-2018
Heesch
- Loosbroeksestraat 1
Verbouw woonboerderij en

splitsen in 2 woningen
Datum ontvangst: 06-11-2018
- Wijststraat 12a
Oprichten vrijstaande woning
met bijgebouw en aanleg in-/
uitrit
Datum ontvangst: 07-11-2018
Vorstenbosch
- Eggerlaan 22
Plaatsen dakopbouw op garage
Datum ontvangst: 06-11-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Doolhof 16
Oprichten vrijstaand woonhuis

Verzenddatum: 05-11-2018
- Doolhof 14 (kavel 2)
Oprichten vrijstaand woonhuis
Verzenddatum: 06-11-2018
Heeswijk-Dinther
- Brouwersstraat 2
Verbouwen en restaureren monument en vervangen bijgebouw
Verzenddatum: 07-11-2018
- Koffiestraat 1d
Plaatsen erfafscheiding
Verzenddatum: 08-11-2018
Heesch
- Esperloop 2
Plaatsen erfafscheiding en berging
Verzenddatum: 08-11-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Uitgebreide procedure

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum
van dit besluit bezwaar indienen
bij het college van burgemeester
en wethouders van Bernheze.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen
schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heesch
- Venhofstraat 16
Veranderen
varkenshouderij,
wijzigen kapconstructie en handelingen met gevolgen voor
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beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 08-11-2018
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
Besluit
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
- Venhofstraat 9
Veranderen milieu en bouw
mestbakken
Verzenddatum: 08-11-2018
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

PrOCeDures
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende
zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende
zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch en raadplegen op www.bernheze.org of
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken
na publicatiedatum met een
schriftelijke inspraakreactie aan
het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze reageren op de stukken. Neem voor
het indienen van een monde-

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

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

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

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

www.bernHeze.OrG

thema Circus voor uitverkocht concert
Fanfare st. lambertus
NISTELRODE - Fanfare St. Lambertus en de slagwerkgroep kijken terug op een succesvolle
avond bij Langenhuizen Loonbedrijf. In de hal van het loonbedrijf
- omgetoverd tot een circusarena
- werd in samenwerking met de
Veghelse Circusschool van ‘Mr
Poehaa’, René Hildesheim, een
mooie muzikale avond verzorgd.
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Wijziging BTW tarief
per 1 januari: het lage tarief
gaat van 6% naar 9%

Lokale lasten blijven
stijgen!
Jack van der Dussen,
fractievoorzitter VVD-Bernheze
Tijdens de algemene beschouwingen heeft
de VVD-Bernheze het college erop gewezen dat onze inwoners tijdens de crisisjaren al voldoende hebben moeten inleveren.
Bij de behandeling van de begroting 2019
heeft de VVD-Bernheze er dan ook op aangedrongen om de OZB volgend jaar NIET
met 2,4% te verhogen.
Gelukkig zijn wij nu uit de crisis,
maar dat betekent voor ons niet
dat alle meevallers dan maar onmiddellijk moeten worden aangewend voor grote investeringen
binnen de gemeente. Wij streven
naar een sobere en doelmatige
begroting. Daarom hebben wij,
via een amendement, voorgesteld om de OZB-verhoging voor
onze inwoners éénmalig te compenseren uit de algemene reserve van de gemeente. Zodoende
zouden de lokale lasten alleen
stijgen met een verhoging van
8,61% voor de afvalstoffenheffing in 2019, voor alleen gebruikers/huurders van woningen.
Geen van de politieke partijen
steunde het ingediende amendement van de VVD-Bernheze. En
dus gaan de lokale lasten weer

flink stijgen en wordt geen rekening met de portemonnee van
de inwoners gehouden.
Voor de afvalstoffenheffing is
er al een exploitatietekort voor
2018 van € 136.000,-, voorzien
doordat de beoogde reductie van
de hoeveelheid afval achterblijft
bij de doelstellingen. Dit zou echter meer inkomsten voor de gemeente moeten betekenen. Het
argument dat er nog teveel GFT
afval in de restafvalkliko wordt
gedeponeerd verklaart echter
deze afvalreductie niet. De fractie heeft besloten, gezien de vele
vragen, geen amendement tot
verlaging van de afvalstoffenheffing in te dienen maar dit in de
eerstvolgende commissievergadering te bespreken.
Reageren? info@vvdbernheze.nl

Ons huishoudboekje
Ellen Neelen, gemeenteraadslid Progressief
Bernheze
Als mijn buurman aan mij vraagt hoeveel
wij in onze gemeente uitgeven aan subsidies of als mijn moeder vraagt wat de
gemeente eigenlijk uitgeeft aan huishoudelijke ondersteuning dan zou ik daar, als
gemeenteraadslid, antwoord op moeten
kunnen geven. Misschien niet uit mijn blote hoofd, maar als ik mijn huishoudboekje
pak moet ik het zo terug kunnen vinden.
Maar…..dat is niet zo!
Afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld; de begroting is het huishoudboekje van de gemeente.
Daarin staat waar we ons geld
aan uitgeven en ook wat onze
inkomsten zijn. Progressief Bernheze vindt dat de begroting wel
wat eenvoudig mag zijn. Onze
begroting is een dik en ingewikkeld rapport waar ik niet zo 1,2,3
kan uithalen waar wij ons geld
aan uitgeven.
Dat moet beter vindt Progressief
Bernheze. Daarom hebben wij
alle politieke partijen gevraagd
om samen met ons te kijken
hoe die begroting verbeterd kan
worden zodat wij als politieke

partijen, maar vooral ook u als
inwoner, kunt zien waar ons geld
naar toe gaat. En zoals je thuis
ook vooruit kijkt naar de dingen
waarvoor je wilt sparen, willen
wij ook beter zien wat het betekent als we onze gemeente, ook
in de toekomst, duurzaam en
leefbaar willen houden.
Ik ben benieuwd of de andere
politieke partijen onze uitnodiging aannemen en mee gaan
werken aan een nieuw huishoudboekje. Hopelijk kan ik dan
volgend jaar heel duidelijk aan u
uitleggen waaraan uw geld besteed wordt.
reactie@progressiefbernheze.nl

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9%. De verhoging
is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als
doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie.
Anita Fransen

Tot en met 31 december 2018 blijft het BTW tarief 6%. Bedrijven waarbij de
BTW kostprijsverhogend werkt, omdat zij geen recht op aftrek van BTW hebben,
kunnen op de voorgenomen verhoging anticiperen door het moment van aankoop naar voren te halen.
Alle bedrijven die BTW-aangifte doen zullen hun boekhoudsysteem vóór 1 januari 2019 aan moeten
passen, zodat na 1 januari 2019 9% BTW wordt afgedragen/teruggevraagd in plaats van 6% BTW. Na de tariefwijziging kan nog BTW verACCO UN TA N CY
schuldigd zijn naar het oude 6% BTW tarief. Dit doet zich bijvoorbeeld
& A D VIES
voor bij facturen die in januari 2019 worden gestuurd voor prestaties
die in december 2018 zijn verricht.
Benedictuslaan 8 - 5343 NB Oss
06-28636086
voor een persoonlijk advies op maaT
info@faara.nl - www.faara.nl

Fransen

Een zelfstandig Bernheze bouwt
door in 2019
Jan Prinsen, raadslid SP Bernheze

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Op 8 november stelde de gemeenteraad van Bernheze de begroting voor
2019 vast. Belangrijk om te weten dat de sterkste schouders ook in 2019 de
zwaarste lasten blijven dragen. De SP vindt solidariteit en sociaal belangrijke
kernwaarden. Bernheze komt op voor de inwoners die het moeilijk hebben.
Vooral opgroeiende kinderen hebben de aandacht. Zij dienen optimale kansen te krijgen voor een mooie toekomst.

Begroting 2019
Bernheze gaat in 2019 een bedrag
van € 77.745.178,- uitgeven.
Daarvan gaat € 28.901.880,naar het sociaal domein. Met
dat geld zorgt Bernheze ervoor
dat iedereen kan meedoen in
de samenleving. Mensen die het
nodig hebben, krijgen ondersteuning. Dat kan ondersteuning
zijn in zorg of voorzieningen.
Maar ook financiële ondersteuning wordt geboden. De SP is

groot voorstander van maatwerk. Daar waar ondersteuning
nodig is wordt die geleverd. De
toegankelijkheid van de ondersteuning wordt in 2019 flink
verbeterd. Via de zogenaamde
één-loket-functie wordt de zorg
ingezet. Vanuit de samenleving
zijn de signalen nodig om schrijnende situaties te melden. Met
de één-loket-functie ziet de SP
Bernheze kansen op verbetering.
Op die manier wil de gemeente

Bernheze ook schuldenproblemen tijdig ondervangen. Mensen
dienen niet te lang hun (financiële) problemen te verbergen. Voor
de laagste inkomens blijven er in
2019 kwijtscheldingsregelingen.
Mensen die het financieel moeilijk hebben hoeven ook in 2019
geen gemeentelijke belastingen
te betalen. Daar heeft Bernheze
voorzieningen voor getroffen.
De SP ondersteunt dat beleid van
harte.

Filmhuis de PAS:

Negen films voor € 35,Filmhuis De Pas heeft een eindeloos doorlopend abonnement.
NIET GEBONDEN AAN DAGEN
NIET GEBONDEN AAN WEKEN
NIET GEBONDEN AAN JAREN
NIET GEBONDEN AAN TIJD
Wel gebonden aan een persoon!
Net zo lang tot de negen hokjes afgevinkt zijn. En dan koop je gewoon weer een nieuwe!

Nog meer willen zien? Kijk dan op www.de-pas.nl/agenda/film.

informatie voor de kernen
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Vrachtverkeer door
Heeswijk-Dinther blijft

Ambitieuzer, concreter en sneller

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter
D66 Bernheze

Afgelopen week heeft Politieke Partij Blanco een voorstel ingediend om zo
snel mogelijk te starten met een onderzoek naar de haalbaarheid van het
doortrekken van de ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther. Vrachtverkeer vanaf de N279 zou met deze nieuwe weg niet meer door de Torenstraat hoeven
wanneer het richting Nistelrode of Loosbroek moet. Helaas stemden CDA,
Lokaal en SP tegen en gaat het plan voor vele jaren de ijskast in.

De drie partijen willen wachten
met het onderzoek tot de doorgaande route door het dorp is afgerond. De voorlopige planning
is dat die pas op zijn vroegst eind
2022 klaar is. Maar het opknappen van de doorgaande route lost
echter het probleem van het vele
verkeer door de Torenstraat niet
op. Sterker nog; daar zal het de
komende jaren alleen nog maar

drukker worden als gevolg van
de uitbreidingswijk Rodenburg.
Politieke Partij Blanco had graag
gezien dat we direct aan de slag
zouden gaan om te kijken hoe
we dat probleem structureel op
kunnen lossen. Een nieuwe weg,
of aanpassing van bestaande wegen, is niet iets wat in een paar
jaar geregeld is. Alle reden om

hier zo snel mogelijk mee aan de
slag te gaan. Jammer dat de coalitiepartijen dit weer voor jaren
vooruit schuiven.
Ook al omdat er door de wethouder alvast werd aangegeven
dat het nog niet duidelijk is of de
start van de aanpak van de doorgaande route ook echt in 2019
kan beginnen. Uitstel ligt dus alwéér op de loer.

Algemene Ledenvergadering
Lidy van der Valk, namens het bestuur van het CDA Bernheze
Het CDA Bernheze organiseert in aanloop naar de gecombineerde
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen een algemene ledenvergadering op donderdag 15 november waarbij de kandidatenlijst van de Provinciale Statenverkiezingen besproken en vastgesteld
zal worden. Op deze avond zullen Ezra Leeger en Tanja van de VenVogels spreken over hun kandidatuur voor de Provinciale Staten.
We zijn er trots op dat er vanuit
onze eigen afdeling een vertegenwoordiger op de kandidatenlijst staat van de verkiezingen
voor Provinciale Staten. Ons eigen raadslid Ezra Leeger vertelt
ons deze avond meer over haar
motivatie om zichzelf verkiesbaar te stellen. Daarnaast zal
Tanja van de Ven-Vogels uit Beek
en Donk aangeven waarom zij u,
als regionale kandidaat, wil vertegenwoordigen in Provinciale
Staten. Vanuit haar achtergrond
in de landbouw gaat zij ons meer

vertellen over het landbouwbeleid. Tevens willen we graag met
elkaar in discussie gaan over de
richting die het provinciaal beleid
moet krijgen.
De ledenavond vindt plaats op
donderdag 15 november om
20.00 uur in gemeenschapshuis
De Stuik aan de Schoolstraat 14
in Vorstenbosch. Natuurlijk zullen onze leden bij deze avond
zijn. Niet-leden kunnen hun
interesse voor deelname kenbaar maken bij onze voorzitter

(bartpittens@gmail.com). Het is
een mooi moment om onze regionale vertegenwoordigers beter
te leren kennen.
CDA Bernheze, samen leven,
samen wonen, samen werken.
cda.nl/bernheze

Zoals ik vorige week schreef wil D66 ambitieus aan de slag met de energietransitie, de duurzaamheidsagenda en het streven naar een Bernheze dat echt groen en
schoon is, zodat we een gezonde toekomst
hebben in een groene gemeente waarin de
lucht die we inademen niet vol zit met stoffen die slecht zijn voor onze gezondheid en
die van onze kinderen.
Bernheze wil graag energieneutraal zijn in 2030, maar met het
tempo dat nu wordt ingezet kunnen we dat vergeten. D66 blijft
hier dus bovenop zitten. We zijn
blij dat de gezamenlijk ingediende motie over duurzaamheid is
aangenomen. We zijn blij dat de
gemeente op dit gebied meer
gaat samenwerken in de regio.
Maar het moet echt ambitieuzer,
concreter en sneller.
Daarnaast missen wij concrete
voorstellen in het bestuursprogramma om de jeugdgezondheid
en de jeugdzorg echt te verbeteren, en missen we een integraal
plan van aanpak voor kinderen
die opgroeien in armoede. Ook
deze kinderen verdienen een gelijke kans op een gezonde goede,

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

In dit ‘spoorboekje’ voor de komende vier jaar, waar de beleidsvoornemens
en doelstellingen zijn neergelegd, worden voor Lokaal twee zeer belangrijke
onderwerpen verder uitgewerkt: een duurzame energieagenda en burgerparticipatie.
De ambitie is er om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn, en daar
moeten nog heel veel inspanningen voor worden verricht; Bernheze kent
een energieagenda tot en met 2020. Maar voor de periode daarna is het
belangrijk voor de raad om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de
ambities en de daarvoor benodigde acties en investeringen. Een langetermijnplanning is daarvoor onontbeerlijk.
Daarnaast vinden we het als Lokaal belangrijk dat wij inwoners in een
vroegtijdig stadium bij de beleidsvorming betrekken
en deelgenoot maken van wat wij als raad en politieke partij van plan zijn.
We willen u graag inspraak geven maar ook de kaders meegeven waarbinnen de beleidsvorming kan
plaatsvinden. U kunt dan niet achteraf verrast zijn of
zich niet serieus genomen voelen.
Belangrijk in dit verband is wel om nog aan te geven
dat de gemeenteraad uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid dient te nemen.
Jan Bouwman, fractievoorzitter Lokaal

toekomst. Het college moet dus
echt aan de slag!
Het bestuursprogramma bevat
een aantal goede voornemens,
we geven het college het voordeel van de twijfel, nu de concrete invulling nog.
Erg blij zijn we dat onze motie
om, in samenwerking met de
GGD en andere zorgprofessionals, te komen tot betere en effectievere voorlichting over het
belang van het vaccineren van
kinderen, unaniem, door alle
raadsleden, is aangenomen.
Dit is een goede stap op weg
naar een gezonde toekomst!
Zie ook onze website, Facebook
en Twitter.

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

Van Bernheze
voor Bernheze

Twee belangrijke thema’s
voor Lokaal
Donderdag jongsleden heeft de gemeenteraad de begroting 2019 en het
bestuursprogramma voor de huidige raadsperiode van vier jaar vastgesteld. Bij dit laatste wil ik graag met u nog even stilstaan. Het bestuursakkoord is de uitwerking van het coalitieakkoord dat de fracties van
Lokaal, CDA en SP met elkaar sloten na de gemeenteraadsverkiezingen.
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Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te koop

0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.

Oude vloerbedekking
kunststof
Geen wol - die anders naar de
stort zou moeten.
Liefst hoogpolig, mag vlekken/
scheuren vertonen.
Gratis afgehaald. 06- 36534379.
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
Dick van de Leest 06-55325484.

te huur

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Chrisjan Ploegmakers
uit Heesch

Winnaar:

Wim en Tonnie
woordzoekermaken.nl
Verstegen kunnen de
staatsloten ophalen bij
Kantoorboekhandel
Ceelen

Huishoudelijke Apparaten

_____________________

Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.

IRCO

Woordzoeker:
I

R C O M W C Z

Halskoteletten
(diepvries)
woordzoeker?
€ 3.98 per kilo
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
L

K N A P K O O K L E N S
O

I

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

Datum _____________________

j alle verborgen woorden vinden in deze
K G A

Gitaren CB Sky
Samen voor € 50,-.
Nistelrode, 06-83575352.

M D K R U L T A N G

L P O R F N P X F Y V X
K Z R O S O Z G P U

I

M O L G R R Z C S

X U

I

M

R V A E W T O B P D N F
A W P R P E K N X M N Y
L B T Y N N V J E G A N
A E O M E G O U F

I

F L

M J P U V A Y E L R A V
K O R S O M D M M T K C
Zoek: AIRCO, ALARMKLOK, DROGER, KRULTANG, LAMP, LAPTOP
MAGNETRON, OVEN, SNELKOOKPAN

Diverse soorten
haard- en kachelhout
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.
Voor biologisch
tuinieren: Droge,
Reukloze
Wormenhumus
Per zak van 40 liter: € 12,-.
Vanaf 10 zakken: € 10,-.
Pallet (33 zakken): € 280,-.
Frusan 06-53511541.

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:

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

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

ALARMKLOK

DROGER

RULTANG

LAMP

LAPTOP

MAGNETRON

OVEN

SNELKOOKPAN
intocht zonder zwarte pieten

Tekst?
e woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Laat kosteloos doorrekenen hoeveel u kunt
besparen op uw schadeverzekeringen.
Bel 0412- 610 307 voor een afspraak
of kijk op www.wijssens.nl

Parkstraat 6a | Nistelrode

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

te huur/
te koop
Chalet, vanaf 15 december
Mooie chalet op camping
de Wildhorst, volledig
gemeubileerd.
Info: Geert van Doremalen
06-53338720.

gevonden
Nabij kantoor Rabobank,
Parkstraat Nistelrode is een tijdje
geleden een trouwring
gevonden. In de ring staat
4-5-1998 met een naam.
Meer informatie: 06-39400980.

diverse
Omdat ik ga verhuizen van ’n
heel groot naar ’n heel klein huis
POP-UP KRINGLOOPWINKEL
Met antiek, kunst, gereedschap,
natuur/tuinboeken, dvd’s van
filmhuisfilms, huishoudelijke
artikelen, muziekinstrumenten
etc. Zaterdag 10, 17 en 24
november van 13.30 tot 16.30
uur, Stoppelveldseweg 1,
Heeswijk-Dinther.

Wil je een zoekertje plaatsen?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
Zie oplossing pagina 39
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najaarsfashiondag en
-avond bij trendzz

borduurstudio bobine Heesch
HEESCH – Borduurstudio Bobine gevestigd aan de Wijststraat 33a te Heesch. Ruim
25 jaar leveren wij professioneel borduurwerk aan particulieren en bedrijven. Tevens
digitaliseren wij logo’s voor onder andere bedrijven en productieateliers wereldwijd.
Wij zijn uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 400 klanten.

HEESCH - Tijdens de najaarsfashiondag
die gehouden wordt op dinsdag 20 november van 10.00 tot 22.00 uur, organiseren wij voor jou een leuke, gezellige
dag met een hapje en een drankje.
Wij hebben deze dag ook weer een
leuke actie voor je. Zo zijn er tijdens de
fashiondag vanaf 12.00 uur een nagelstyliste en visagiste aanwezig. Zij zullen
de aanwezige dames tips en tricks geven waarmee een mooie make-up kan
worden gecreëerd met prachtige nieuwe
herfstkleuren.

Daarnaast krijg je bij iedere aankoop
tijdens de fashiondag een lot van ons.
Hiermee maak je kans op een kledingset ter waarde van € 100,- van het merk
Soyaconcept.
Laatst zijn wij in de stad der mode geweest, Parijs, waar we mooie jassen,
sjaals en vele andere items voor dames
en heren hebben ingekocht. Laat je daarom tijdens de fashiondag inspireren voor
je nieuwe outfits. Sinds kort hebben wij
ook een nieuw mannenmerk genaamd
Noize. Naast dit nieuwe merk is er ook
een nieuw damesmerk; 20TO.
Ben je trouwens ook al op de hoogte van
onze spaaractie? De spaaractie werkt als
volgt: bij besteding van iedere € 10,ontvang je een spaarpunt ter waarde
van € 0,50. Er is geen sprake van een
spaarpas, alles wordt namelijk digitaal

Garens en materialen zijn van de beste
kwaliteit. We hanteren korte levertijden,
maar nooit ten koste van de kwaliteit.
Borduren van 1 tot 400 stuks.

‘bij besteding Van
iedere € 10,- ontVang
je een spaarpunt
ter waarde Van € 0,50’
bijgehouden. Hierbij kun je op elk gewenst moment jouw punten inleveren.
En zoals je van ons gewend bent geven wij altijd een goed en eerlijk advies.
Daarnaast beschikken wij over een gratis
vermaakservice en bij niet goed krijg je
je geld gewoon terug. En natuurlijk staat
de koffie altijd voor je klaar!

Verkoop bedrijfskleding
Van goede kwaliteit en zeer geschikt
voor borduren en bedrukken. Wij hebben shirts, polo’s, blouses, vesten in fleece
(anti pilling), softshell jassen, mutsen,
petten, zomer- en winterjassen et cetera. Uiteraard borduren wij ook op door u
aangeleverde kleding.

‘RUIM 25 JAAR LEVEREN
WIJ PROFESSIONEEL
BORDUURWERK
AAN PARTICULIEREN EN
BEDRIJVEN’

Printen en etsen
Wij printen teksten of afbeeldingen voor
feestjes, carnaval, wedstrijden of sport.
We bedrukken mokken en aluminium (in
zwart/wit of kleur) met teksten of foto’s,
naamborden voor binnen- en buitengebruik, hout, kaarsen, dienbladen et cetera.
Ook etsen we glas met naam of logo.

Groetjes, Team Trendzz.

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch
0412-852839
Facebook.com/kledingzaakheesch

Baby artikelen en kinderkleding
Verkoop van badjassen voor 0-6 jaar,
badcapes, slabbertjes, mutsjes vanaf maat
44, rompertjes, knuffels, tutpopjes et cetera in tien kleuren. Deze personaliseren
wij terwijl u wacht. Van kinderkleding verkopen wij softshell jassen, polo’s en shirts.
Bedrukken kleding
Sinds twee jaar bedrukken wij ook kleding.

bobine@home.nl
www.bobinebrabant.nl
Annouchka Verploegen
06-28882764

Het zijn vaak de kleine details
Perfectie
die het grote verschil maken!
tot in detail

OER: MAT ZWART

NEW!

reem mat zwart front met een reflectie-

Trend: MARMER

m oppervlak. Voelt warm en aangenaam

n. Is extreem robuust, sterk met hoge

astbaarheid en krasbestendig. Voorzien

n anti-fingerprint-technologie en is een-

Bijzonder front uit het programma

udig te reinigen.

Karo. Een kunststof front met smal
20 mm kader. Leverbaar in zes mooie
kleuren. Een stoer element in deze
keuken is de wandplank met zwarte

inclusief inbouwapparatuur

9583,-

metalen steunen. De praktische
hoge kasten zijn in de mooie mat
gelakte kleur Terragrey. Een echte
eyecatcher is de marmerlook wand
achter de kraan, die weer helemaal
past bij het werkblad. Het marmer en

inclusief inbouwapparatuur

7815,-

het mooie front geven deze keuken
zwarte metalen steunen
voor panelen

werkblad met stijlvol
marmerdecor

heel subtiel...
smal 20 mm kader

een luxe uitstraling.

Uw droom is onze ambitie
Het Dorp 58,
5384 MC Heesch
‘t T:
Dorp
5384 MC Heesch
041258,
- 202849
0412-202849
info@hanegraafkeukens.nl

info@hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl
www.hanegraafkeukens.nl

Openingstijden:

Maandag: op afspraak

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
Openingstijden:
Zaterdag:
10.00 - 17.00
Maandag:
op afspraak.
Dinsdag t/m vrijdag:
Zondag:
gesloten
9.30-17.30 uur. Zaterdag: 10.00-17.00 uur.
Zondag: gesloten.
Goede vrijdag (30 maart) zijn wij gesloten!
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Diamanten
will en annie Oosterholt
Na 4,5 jaar verkering zijn de
twee met elkaar in Schijndel getrouwd. Daarna gingen zij in het
huis aan de Burgemeester van de
Veerdonkstraat wonen, wat Will
zelf mee gebouwd heeft. In zijn
werkende leven was Will timmerman, door studies heeft hij zich
op weten te werken tot bouwkundig uitvoerder. Aan de zijkant
van het huis prijkt de herinnering

‘WE HOUDEN
ALLEBEI NIET VAN
STILZITTEN’

De burgemeester met Annie en Will

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER – Annie was gezelschapsdame bij de familie Van Aspert. Daar zag Will haar voor
het eerst en wist het zeker; met haar wilde hij trouwen. Na 4,5 jaar verkering trouwde het echtpaar in
Schijndel op 15 november 1958.
Annie van den Brand werkte acht
jaar als gezelschapsdame bij familie Van Aspert, waar ze vooral tijd doorbracht met mevrouw
Van Aspert. “Met haar heb ik
een hele bijzondere band opgebouwd. Het was een bijzonder

lieve vrouw, zij was als een tweede moeder voor me”, vertelt Annie.
Daar zag Will haar voor het eerst.
“Toen ben ik rond gaan vragen
wie ze was en waar ze woonde.
Zo ben ik haar toen op de Schijn-

delse Steeg tegengekomen”,
vertelt Will. “En toen ik aan mevrouw Van Aspert vertelde dat
ik met Will uit was geweest zei
ze: ‘Da’s unne goeie, die moette
houwe’”, voegt Annie daaraan
toe.

aan het complete gezin: ‘WAAJ’.
“Dat staat voor Will, Annie, Annemieke en Jürgen”, legt Will uit.
“Ooit is dat een vraag geweest in
de dorpsquiz, toen stonden hier
veel mensen in de tuin en belden
er een boel aan om te vragen wat
het betekent”, lacht hij.
Inmiddels is dochter Annemieke
naar Zwitserland verhuisd, waar
ze samen met haar man Mario
een pension en restaurant runt.
“Toen zij op het punt stond van
onze eerste kleindochter te bevallen, zijn we helemaal naar haar
toe gefietst”, vertelt Will trots.
“En tijdens die tocht hadden we
altijd de zon in ons gezicht en de

wind mee, waardoor we zo bruin
als kokosnoten waren toen we
daar aankwamen”, voegt Annie
daar lachend aan toe. Dochter
Annemiek heeft met Mario twee
dochters: Laura en Nadia. Zoon
Jürgen is getrouwd met Elly en
kreeg dochter Madeleine en
zoon Tom.
Will en Annie fietsen nog steeds
graag en zetten zich nog altijd in
voor het verenigingsleven. Annie heeft zich altijd ingezet voor
Heeswijk-Dinther en is al acht
jaar voorzitter van het seniorenkoor Cantando, waar ze allebei
nog graag zingen.
Door de jaren heen heeft Annie
verschillende koren mee opgezet
en is Will van verschillende koren
lid geweest. “We houden allebei
niet van stilzitten”, sluit Annie af.
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bruidsparen
Doortje en Frans Broeksteeg
HEESCH – Toen Frans Broeksteeg in Nuland aan het werk was hoorde hij over Doortje van Krieken en
via-via hebben zij elkaar leren kennen. Na 4,5 jaar verkering en op en neer fietsen zijn de twee getrouwd in Heesch, waar ze nu nog genieten van hun samenzijn.

Iedere woensdag, zaterdag en
zondag fietste Frans naar Nuland,
om zijn Doortje op te zoeken. Na
4,5 jaar verkering zijn de twee
in Heesch getrouwd en kochten
zij een huis aan de Nieuwstraat.

‘ZE HADDEN ALTIJD
WEL SCHAPEN,
KIPPEN
OF KONIJNEN
AAN HUIS’
Daar heeft het echtpaar 41 jaar
met veel plezier gewoond. “We
hadden daar altijd beesten aan
huis, daarvoor waren we achteraf gaan wonen”, vertelt Frans.
Ze hadden altijd wel schapen,
kippen of konijnen aan huis. “En
we hebben ook veel groenten en
fruit geteeld en geweckt”, voegt
Doortje daaraan toe.

Burgemeester Moorman met Doortje en Frans

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

In dat huis aan de Nieuwstraat
kreeg het echtpaar twee zoons
en een dochter, die allemaal thuis
geboren zijn. Naast het huishouden had Doortje het druk met
het verzorgen van de dieren en
zat ze graag achter haar naaimachine. “Ik maakte heel veel

kleren voor de kinderen”, zegt
Doortje.
Als Frans thuis was van zijn drukke baan als vrachtwagenchauffeur was hij ook graag buiten
bezig. “Ik vind dat nog steeds
mooi; dieren verzorgen en tuinieren doe ik nog steeds graag”,
vertelt Frans. Inmiddels woont
de oudste zoon in het huis aan
de Nieuwstraat, waar Frans nog
bijna dagelijks te vinden is. “Dan
ben ik in de tuin bezig, of met de
pony’tjes.”
In zijn dagen als vrachtwagenchauffeur maakte Frans lange dagen. “Dan vertrok ik om
4.00 uur en was ik rond 20.00
uur weer thuis en soms pas tegen middernacht”, vertelt Frans
daarover.
“En dan zat ik soms nog op hem
te wachten. Dan vroeg hij ‘Waarom?’ en zei ik: ‘Je moet niet vergeten te eten!’”, voegt Doortje
toe. Op zijn 60ste ging Frans met
de VUT.
Frans en Doortje genieten volop
van hun leven samen, hun kinderen die allemaal in Heesch wonen
en hun zes kleinkinderen. “Het is
bijzonder dat je al zo lang bij elkaar samen mag zijn”, sluit Frans
af.

FLYERACTIE
A5 FLYER: • Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
bewonersavond
Traverse
Wellicht heeft u al wat meer viaUitnodiging
de media oftweede
via uw buurtgenoten
vernomen
overHeeswijk-Dinther
22 november
a.s.
de herinrichting van de Traverse (Hoofdstraat, St. Servatiusstraat,
Raadhuisplein,
• Verspreiden met DeMooiBernhezeKrant
E. van Dintherstraat en de Brouwersstraat) in Heeswijk-Dinther?
(11.800 stuks)

Bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede bewonersavond op donderdag
22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de
Normaal € 658,50.
Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther.
Wellicht heeft u al wat meer via de media of via uw buurtgenoten vernomen over de herinrichting van de

€ 499,-

Wat gaan we doen?
Nu voor
(exclusief btw)
Heeswijk-Dinther?
Of heeft
u de bewonersavond
in juli
bijgewoond? Als
bent of zich betrokken voelt bij de
Eerst een plenair deel; een
presentatie,
waarin we
deal resultaten
vanu betrokken
de eerste
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond.
Geldig voor verspreiding in november 2018
bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de
Waar
en
wanneer
eerste bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt.
Traverse (Hoofdstraat, st. Servatiusstraat, Raadhuisplein, E. van Dintherstraat en de Brouwerstraat) in

We houden deze op 22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de

Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.
Daarna volgt een interactief
deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele
Let wel, minimale reservering zeven dagen
Wat gaan De
we doen
reacties op de schetsontwerpen.
uitkomsten van deze avond nemen we weer
vooraf aan maandag week van verspreiding.
avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van
mee in de plannen en hetDe
uiteindelijke
ontwerp.
Wedeverspreiden
maximaal vijf flyers per week.
de eerste bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op
eerste

ttering

autobele

bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt waarover wij deze avond graag met u van

Ook úw Traverse!
gedachten willen wisselen.
De Traverse wordt uw nieuwe
dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met
Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele reacties op de
u een dorpsstraat creërenschetsontwerpen.
waar we trotsDeopuitkomsten
zijn. EenvanTraverse
dienemen
veilig,
deze avond
wesfeervol
weer mee in de plannen en het uiteindelijke
ontwerp.
en toekomstbestendig is. Wat voor u belangrijk is,
kunt u kenbaar maken opOok
deze
úw avond.
Traverse!
De Traverse wordt uw nieuwe dorpsstraat! Wij willen als projectgroep samen met u een dorpsstraat
creëren waar we trots op zijn. Een Traverse die veilig, sfeervol en toekomstbestendig is. Wat voor u
belangrijk is, kunt u kenbaar maken op deze avond.

www.g a afg raf

is ch.n l

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Graag tot ziens op 22 november.
Projectgroep Traverse Graag tot ziens op 22 november.
Projectgroep Traverse

Samen van provinciale
weg naar dorpsstraat
Uitnodiging tweede bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther
22 november a.s.

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

Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - “Hij komt, hij komt.” Het is bijna zover, Sinterklaas komt weer naar Nederland! Natuurlijk brengt de Goedheiligman dit jaar ook weer een bezoek aan Heeswijk-Dinther, samen
met zijn Pieten. Dit bezoek vindt plaats op zondag 18 november.

NISTELRODE - Sinterklaas komt zaterdag 17 november weer in ons land en wel via de Noord-Hollandse
gemeente Zaanstad waar zijn aankomst live te volgen is via tv. Direct na de uitzending vertrekt de Sint
naar Nistelrode. Nistelrode verwacht de Sint en zijn Pieten om 14.30 uur bij ‘t Tramstation, daar begint
zijn intocht.

Sinterklaas en zijn Pieten vertrekken deze zondag om 14.00 uur
vanaf het kerkplein in Dinther.
Vanaf daar vervolgt de Sint zijn
route langs de Torenstraat, Julianastraat, Donkeren Dijk, Koorstraat, Clemens van den Bergstraat, Zijlstraat, het pad tussen
Bernezorg en Bernrode, Abdijstraat en de Hoofdstraat richting
het kerkplein in Heeswijk. Hier
wordt de Sint feestelijk ontvangen door de kinderen van Heeswijk-Dinther.

Als je de Sint in het echt wilt zien
kun je hem daar verwelkomen
of langs de route die hij in het
dorp aflegt. De route is als volgt:
‘t Tramstation, Kromstraat, Over
den Dries, Hoef, Laar, dan oversteken, Den Hof, Heuvelstraat,
Kerkhoflaan, Parkstraat met als
eindbestemming CC Nesterlé.

We gaan er vanuit dat er ook
dit jaar weer veel kinderen langs
de route staan om de Sint een
warm welkom te heten! Na de
ontvangst op het kerkplein zijn
alle kinderen welkom in het Willibrordcentrum naast de Heeswijkse kerk. Binnen is er voor

iedereen de mogelijkheid om
met de Sint en zijn Pieten op de
foto te gaan. Daarnaast zullen
de Pieten samen met de kinderen een mooi feestje bouwen.
Wij hopen jullie zondag 18 november allemaal te mogen begroeten!
De intocht van Sinterklaas wordt
mede mogelijk gemaakt door
Coop,
Ondernemersbelang
HD en het Oranjecomité Heeswijk-Dinther. Voor eventuele
wijzigingen in het programma
zie
www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl of de Facebookpagina van het Oranjecomité.
Wanneer dat noodzakelijk blijkt
beroept de organisatie zich op
het recht om van de geplande
route af te wijken.

wat doet het luisterpietje bij de brandweer
in Heesch?

Wil je de Sint een brief of een
berichtje sturen? Hij heeft een
eigen e-mailadres, sinterklaasnistelrode@outlouk.com.
Ook kun je hem volgen via Facebook. Aangezien het Pietenontbijt vorig jaar zo’n succes was
wil Sinterklaas dit weer gaan organiseren samen met zijn Pieten.
Het Pietenontbijt is op zondag
2 december van 9.30 tot 10.30
uur in Eetcafé ‘t Pumpke. Helaas
kunnen daar niet alle kinderen
bij zijn want er is maar plek voor
30 kinderen!
Omdat de Sint en zijn Pieten

gek zijn op kleurplaten wordt
voor dit ontbijt ook weer een
kleurwedstrijd
georganiseerd.
Kinderen krijgen via school een
kleurplaat die ze thuis in kunnen
kleuren en dan voor 19 november ingekleurd kunnen inleveren
in de brievenbus van Sinterklaas,
bij zijn caravan in Nistelrode.
Ook kun je de kleurplaat inleve-

ren tijdens de intocht van Sinterklaas bij de PostPiet. De 30 kinderen die de mooiste kleurplaat
hebben ingeleverd mogen mee
ontbijten, samen met één ouder
of begeleider.
De winnaars krijgen voor 22 november de uitnodiging van Sinterklaas in de bus!

Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Ook dit jaar komt Sinterklaas weer graag naar Vorstenbosch. Hij komt zondag 18
november om 12.30 uur aan bij het Gilde Bergske. Wethouder Rein van Moorselaar zal samen met de
fanfare, het gilde, de pony’s van Ruitersportvereniging Vorstenbosch en alle kinderen en volwassenen
van Vorstenbosch, Sinterklaas met zijn Pieten graag welkom heten. Kom je ook?

HEESCH - Huh, zien we het goed op de foto? Is dat het favoriete
Luisterpietje? Wat staat hij daar te snuffelen bij die mooie brandweerauto? Hij heeft zelfs een echte brandweerslang vast! Let eens
op Pietje, blijf overal van af! Probeer niks aan te raken en ga zeker
niet in die grote brandweerauto zitten. En wat eigenlijk nog veel belangrijker is: moet jij niet langs de huizen in Heesch om te luisteren
wat alle kinderen op hun verlanglijstje hebben staan?
Wat doet het Luisterpietje toch
in de brandweerkazerne van
Heesch? Zou Sinterklaas dit ook
weten? Gelukkig hoeven we
nog maar een paar nachtjes te
slapen want aanstaande zondag
18 november brengt Sinterklaas
zijn traditionele bezoekje aan
Heesch.
Dan zullen we na de intocht bij ’t
Oude Raadhuis eens aan het favoriete Luisterpietje vragen wat
hij deze week bij de brandweer
deed. Kom je ook?

De intocht start zondag om
12.30 uur bij Heelwijk en rond
13.00 uur is Sinterklaas met alle
Pieten bij ’t Oude Raadhuis.
Om 13.45 uur gaan we met z’n
allen naar CC De Pas voor een
groot Sinterklaasfeest met onder
andere de uitslag van de kleurwedstrijd en een leuke kinderdisco.
Meer informatie en het volledige
programma vind je op
www.intochtheesch.nl.

We zullen in een feestelijke optocht door het dorp richting gemeenschapshuis De Stuik wandelen. Om de intocht een extra
feestelijk tintje te geven willen
wij vragen of alle kinderen een
feestmuts willen maken met hun
naam erop. Bij slecht weer graag
de site van Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch in de gaten
houden!

jaar weer kan logeren in de mooie
molen. Mocht je een mooie tekening willen maken of een brief
willen schrijven aan Sinterklaas,
de brievenbus zal vanaf 18 november weer klaarstaan bij de
molen. Woensdag 28 november
van 17.00 tot 19.00 uur zijn alle
kinderen welkom om Sinterklaas
een handje te komen geven in
de molen. Natuurlijk zijn er dan
ook een aantal Pieten.

Sinterklaas in de molen
Sinterklaas is erg blij dat hij dit

Kom je ook?

Loosbroek
LOOSBROEK - De inkopen zijn
weer gedaan en de Sint is weer
klaar voor een bezoekje aan
Loosbroek!
Zaterdagmiddag 24 november

is de Goedheiligman te gast in
CC De Wis. Vanaf 14.30 uur
zijn alle Loosbroekse kinderen
en hun (groot)ouders welkom,
de Sint heeft afgesproken rond
de klok van 15.00 uur te arrive-

ren. De Sinterklaasmiddag duurt
tot 16.30 uur en er is weer een
bingo voor alle kinderen vanaf
groep 5. Kom met je vrienden
en vriendinnen een leuk prijsje
scoren!
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keez-avonden in CC servaes
HEESWIJK-DINHTER - Afgelopen vrijdag heeft er in CC Servaes weer een keezavond plaatsgevonden
waarbij er fanatiek gespeeld werd. De winnaars van deze avond was het koppel Marie en Jeanette. Zij
gingen naar huis met een goedgevulde boodschappentas van Plus supermarkt.

Verenigde spelers speelt
blijspel ‘Het huishouden
van Jan steen’

organiseerd. De data zullen op
een later moment volgen.

Op vrijdag 21 december - let
op dit is de derde vrijdag van
de maand - vindt de volgende

keezavond plaats. Ook in het
nieuwe jaar zullen er maandelijks
weer keezavonden worden ge-

De organisatie is in handen van
SEM events. Je kunt je inschrijven als koppel door te mailen
naar info@sem-events.nl. Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink voor
het inschrijfgeld dat € 10,- per
koppel bedraagt. Op de avond
zelf kun je je ook nog aanmelden
om 19.00 uur. Op 21 december
zal de zaal open zijn om 19.00
uur en wordt er om 19.30 uur
gestart in vijf ronden. Tot ziens
en alvast veel speelplezier!

BINNENKORT
IN ONS THEATER...

Zaterdag 17 november
20.15 uur
niet sCHieten!
TIJD VOOR EEN TRIO

Een herkenbaar en vooral hilarisch cabaretprogramma over
leeftijdsconflicten, afhankelijkheid en persoonlijke crisissen.
Cabaret met een hoofdletter C,
precies tot op het randje wat wel
of niet kan.

Zondag 18 november
14.30 uur
JACOBUS WIEMAN –

elins HuiskabOuter

Jacobus Wieman, één van Nederlands meest bekende pop-

liederentafel
in de Pas

HEESCH - Er staat weer een Liederentafel in CC De Pas op de
planning en wel op woensdag
21 november.
Nu de klok verzet is en de avonden langer worden is dat een
mooie gelegenheid om er even
tussenuit te gaan. Er kan weer
gedanst en meegezongen worden. Tussen 20.00 en 23.00 uur
speelt het orkest de sterren van
de hemel om de bezoekers een
fijne avond te bezorgen.
Er wordt een dansvloer vrijgehouden en de bediening zorgt
desgewenst voor een kopje koffie of thee en een drankje. Zaal
de Misse is open vanaf 19.30
uur. De entree bedraagt € 2,-.
Iedereen is welkom!

LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Toneelvereniging de Verenigde
Spelers uit Loosbroek heeft de afgelopen maanden weer hard gewerkt aan een leuk toneelstuk. Deze keer is er gekozen voor het blijspel `Het huishouden van Jan Steen’, geschreven door C.J. Slijkoord.

penspelers, komt met zijn koffer
vol poppen naar CC Nesterlé en
laat kinderen (4+) het avontuur
van Tjovik, een kleine Noorse
huiskabouter, meebeleven.

Zaterdag 1 december
20.15 uur
OLDENHERMANNS

unseXeD

Het cabaretduo (Lize van Olden
en Anna Hermanns) speelt een
pijnlijk herkenbaar, confronterend, troostend en (bijna altijd)
sexy pleidooi voor het grootse
en meeslepende bestaan van alledag.

Zaterdag 29 december
20.15 uur
OuDeJaarsaVOnD
JAARVERSLACH 2018

Na een uitverkocht ‘Tweeduzendzevertien’ wordt het jaar
2018 door de heren Laurens en
Twan onder de loep genomen,
nadat de Brabantse muzikale
stemming erin gebracht is door
de folkformatie TAAFTERE.

De zomer voorbij?
En nu last van
pigmentvlekken?

Hoeveel zonschade heeft jouw huid opgelopen?
De huidscan vertelt het je!

Skinexpert event
op donderdag 29,
vrijdag 30 november en
zaterdag 1 december

Alleen op afspraak
• Gratis huidscan
• Professioneel advies
• 20% korting
op behandel &
productadvies

DIDI HUIDEXPERTS

Laar 57e Nistelrode - 0412-612671 - info@btdidi.nl - www.btdidi.nl

Jan en zijn vrouw Rika wonen
samen met hun twee dochters
en de moeder van Rika in een
huis. Kitty heeft al jaren een
knipperlichtrelatie met Robert.
Ze kunnen niet met en niet zonder elkaar en daarom roepen ze
de hulp van relatietherapeut Zacharias in.
De jongere zus Helen is een rebelse jongedame die haar mening geeft voordat ze nadenkt.
En wat doet die deurwaarder
toch telkens in de buurt? Hier is
dus in alle opzichten sprake van

een huishouden van Jan Steen!
Een blijspel dat je zeker niet mag
missen!
Zaterdag 17 november en zondag 18 november speelt de toneelvereniging het blijspel in CC
De Wis in Loosbroek en op 23
november in gemeeschapshuis
De Stuik in Vorstenbosch. Voor
elke voorstelling geldt dat de zaal
om 19.30 uur opengaat en dat
de voorstelling begint om 20.00
uur. Kaartjes à € 8,- zijn aan de
kassa te bestellen, maar vooraf
reserveren is wenselijk. Je kunt
reserveren via 06-23957423.
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BERNHEZE BOUWT
Uitlevering Bobcat E57W
NISTELRODE – Op woensdag
7 november 2018 was het moment daar: De uitlevering van de
Bobcat E57W. Van Liempd Tuin
& Parkmachines B.V. feliciteert
Brienen Groenprojecten met
deze nieuwe machine.
Bobcat is een merk dat in de jaren ‘50 is opgericht in Bismarck,
North Dakota (VS). Bobcat heeft

machine makkelijk door garages
en deuren in uw (achter)tuin komen. De Bobcat E10 is te huur of
te koop bij Van Liempd Tuin &
Parkmachines B.V.
Daarnaast levert en maakt Bobcat schrankladers, rupsladers,
verrekijkers, roterende verrekijkers, diverse aanbouwen en
de grotere op maat gemaakte

Door de verstelbare rupsbreedte
kan deze machine makkelijk door
garages en deuren in de achtertuin
(op maat gemaakte) graafmachines vanaf de E08 (0,08 ton) tot
de E85 (8,5 ton) in het assortiment.
Daaronder de makkelijk bedienbare en gangbare Bobcat E10
met een verstelbare rupsbreedte
van 71 cm tot 110 cm. Door de
verstelbare rupsbreedte kan deze

graafmachines, waaronder de
Bobcat E57W. Eind 2017 is van
Liempd een samenwerkingsverband aangegaan met Bobcat en
heeft sindsdien diverse hoveniers
bijgestaan in advies met betrekking tot het maken van de correcte keuze in graafmachines en
toebehoren.

Bij Van Liempd Tuin & Parkmachines B.V. werd een demonstratie gegeven

Gebruikte verfroller tijdelijk
bewaren
Wil je je gebruikte verfroller tijdens de klus even bewaren terwijl er
nog verf opzit, zonder dat hij uitdroogt? Neem een stuk aluminiumof plastic folie (een plastic zak volstaat ook) en wikkel deze eromheen. Zo kun je de gebruikte verfroller zeker twee uur laten liggen.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.

Regendouche set

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
a
Uw w
ti
a
v e
onze moti
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

met theRmostaatkRaan

e € 195,00
Actijs
Openingstijden:
pri
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

nieuwbouw bakkers lamers

HEESCH- Met het storten van het eerste beton is de nieuwbouw van Bakkers Lamers een feit. Terwijl de betonvlechter de laatste hand legde
aan de bewapening, werd alles in gereedheid gebracht om het eerste beton te storten voor de fundering van de nieuwbouw. Onder toeziend
oog van Ilse Lamers namen de directieleden deze taak op zich en binnen enkele minuten waren de eerste kubieke meters beton gestort, waarna de stortbuis weer overgegeven werd aan de medewerkers van Muller Bouw die het karwei af gingen maken. Hierna kon de champagne
worden ontkurkt, waarbij uiteraard de worstebroodjes voor alle medewerkers op de bouw én verdere aanwezigen niet ontbraken!

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

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

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

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

en
Uw wens
Uw thuis!

www.jmeulendijk.nl

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Meulendijk

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

Kwaliteit
Kwaliteit VOOR EEN
VOOR EENSCHERPE PRIJS

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

waliteitSCHERPE PRIJS
OR EEN
HERPE PRIJS

Compleet
nieuwe grot
e
showroom
!

Compleet E
nieuwe gro
te
showroom
!

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

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

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

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

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

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Compleet
nieuwe gro
te
showroom
!

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

Opening repair Café Heesch

Op Reis
Deze weken zijn we met ons
team veel op reis. Meubelbeurs
Brussel staat voor deze week
op de planning en aan het
einde van de week zijn we in
Duitsland om de allerlaatste
nieuwtjes in te kopen op het
gebied van slapen. Zo zorgen
we ervoor dat we voor Kerst
de allermooiste en nieuwste
producten voor jullie huis
hebben voor de beste prijzen
natuurlijk.
Afgelopen weken zijn we
ook al druk geweest voor de
andere afdelingen van onze
winkel. Zo waren we afgelopen
maandag bij Riverdale om in
te kopen. Deze nieuwe collectie staat vooral in het teken
van natuurlijke materialen en
kleuren, aangevuld met mooie
zachte pastels. Deze collectie is
vanaf begin januari te bewonderen in onze
winkel.
Voor de
nieuwe
keukenafdeling

HEESCH - Met het doorknippen van een lint heeft burgemeester Moorman op woensdag 7 november
het Repair Café Heesch officieel geopend. Het werd al snel gezellig druk en het tiental vrijwillige reparateurs kon meteen stevig aan de bak. Op deze eerste middag werden er vijftien reparaties uitgevoerd.
Koffiezetapparaten, kleding, sieraden, een stoomreiniger, staafmixer, step, stofzuiger, enzovoorts. De
burgemeester zelf had ook een defect apparaatje, dat met succes door een van de enthousiaste vrijwilligers werd gerepareerd.

zijn we ook veel op pad geweest, nog voor Kerst zijn alle
nieuwigheden op het gebied
van keukens op onze verbouwde keukenafdeling (op de
eerste verdieping ) te bewonderen. Zo zullen jullie gouden
en bronzen kranen en spoelbakken gaan zien, gewaagd
maar echt heel erg mooi. Wil je
wat anders dan RVS maar iets
minder gewaagd? Dan zijn gun
metall en zwart ook hele mooie
alternatieven. Voor de werkbladen zien we veel marmertekeningen in allerlei verschillende
materialen en kleuren.

vol mag worden. Er was koffie
en thee en voor wie wilde was er
een heerlijk stuk slagroomtaart,
met dank aan De Bakkers Lamers. Het Repair Café in Heesch
is tot stand gekomen met hulp
van ONS welzijn.

En de allernieuwste Quookerkranen en klimaatkasten van
Liebherr hebben we ingekocht
en zijn dan ook bij ons te
bewonderen. Ook hebben we
een nieuw merk fornuizen in
huis, namelijk Stoves. Hiervan
worden we Select Dealer en
kunnen we veel verschillen
laten zien.
Dus de komende tijd wordt er
volop verbouwd om alles straks
spik en span te hebben.

De burgemeester opende het Repair Café met het doorknippen van het lint

duurZaam initiatief
door hergebruik
en ontmoeting
Het is niet alleen bedoeld om bij
te dragen aan een duurzame samenleving door het hergebruik
van allerlei defecte gebruiksvoorwerpen, maar het is ook opgezet
vanwege het sociale aspect. Het
is een plek waar mensen elkaar
ontmoeten en onder het genot
van een kopje koffie of thee met
elkaar in gesprek raken.

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

Je bent van harte welkom om
een kijkje te komen nemen en
breng vooral kapotte spulletjes
mee om door een deskundige
vrijwilliger te laten herstellen.

• Kozijnen Deuren Ramen

Burgemeester Moorman feliciteerde in haar toespraak de
initiatiefnemers met het realiseren van een Repair Café en

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

benadrukte dat de gemeente
dergelijke duurzame initiatieven
toejuicht. Zij sprak haar hoop uit
dat het Repair Café erg succes-

Het Repair Café, aan de De
La Sallestraat 3, is elke eerste
woensdag van de maand geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Haal de
zon in
huis

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor
het
vakkundig
plaatsen
en
leveren
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!
van tegels en natuursteen!
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl

Kerkstraat 26a - Vorstenbosch
06-53899928
info@vanzogelbouwbedrijf.nl
www.vanzoggelbouwbedrijf.nl

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

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

Installatiepartner
van Beco

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

Geen btw voor particulieren

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Van zutphen elektro goes Down under
Australië, waar het eind juli aankwam. Martien en Dennis vertrokken op zondag 21 oktober
vanuit Nederland om op dinsdag
23 oktober in Brisbane aan te komen. De boer haalde ze op bij het
vliegveld en na een rit van 3,5 uur
kwamen ze op zijn varkensboerderij in Kingaroy aan.
Frequentieregelaars ten behoeve
van ventilatoren

Ik dacht
eerst dat
het niet
serieus was

ratuur. Vanuit Nederland kunnen
wij dit systeem monitoren”, vertelt Dennis. “Maar toen de boer
belde of we dat wilden doen,
dacht ik eerst dat het niet serieus
was. Maar na een goed gesprek
zijn we er toch aan begonnen.”

“Daar hebben we die middag geinventariseerd wat er nog moest
gebeuren. Lokale monteurs hadden al kabels getrokken en ander
voorbereidend werk gedaan. Op
woensdagochtend om 6.00 uur
zijn we begonnen met ons werk”,
legt Dennis uit.
En zeven lange dagen later was
het werk af. “We hadden negen
dagen werk ingecalculeerd en
werkten iedere dag van 6.00 tot
19.00 uur, om er zeker van te zijn
dat we geen dagen tekort kwamen.”

Eind juni vertrok het materiaal
in twee zeecontainers richting

Dennis heeft genoten van zijn tijd
bij de boer. “Het is daar allemaal

Martien Raaijmakers en Dennis van Zutphen

Tekst: Tamlyn van Lanen

HEESWIJK-DINTHER/KINGAROY – Dennis van Zutphen, van Van
Zutphen Elektro, kreeg een bijzonder aanbod: meewerken aan de
bouw van nieuwe varkensstallen in Australië. Hij dacht eerst dat het
een grap was, maar inmiddels is hij thuis van zijn werk aldaar en zit
hij vol verhalen daarover.
Samen met servicemonteur Martien Raaijmakers werkte Dennis
aan nieuwe varkensstallen bij een
Nederlandse boer die in Australië
woont. “We hebben daar meegewerkt aan het bouwen van een
nieuwe zeugenstal, een kraamstal
en een biggenstal. Die hebben
we voorzien van een ventilatiesysteem met Stienen regelappa-

heel anders. De dag begon voor
de boer om 4.00 uur, omdat het
dan al licht was en om 18.00 uur
was het pikkedonker. We moesten oppassen voor slangen, want
er zitten daar nogal wat giftige
exemplaren tussen. En als je geluk had dan zag je ’s ochtends
kangoeroes in de wei staan. Die
heb ik gezien!”, vertelt Dennis
daarover.

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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

Nadat het werk erop zat hebben
Dennis en Martien hun kans gegrepen om een stuk van het land
te verkennen. “We verbleven
nog twee dagen bij de boer in
zijn gastenverblijf toen we al klaar
waren met ons werk. Vanuit daar
hebben we toen de Sunshine
Coast en Brisbane bezocht met de
auto. Dat betekende ook dat ik
voor het eerst in mijn leven links
moest gaan rijden”, lacht Dennis.
“En we hebben zijn 940 hectare
grond met de quad verkend.”
Om hun ‘vakantiewerk’ af te sluiten vlogen Martien en Dennis
nog naar Sydney, voordat zij op
zondag 4 november weer huiswaarts keerden.

940 hectare grond met de quad verkend

dennis: ‘We hadden negen dagen werk ingecalculeerd
en werkten iedere dag van 6.00 tot 19.00 uur, om er zeker
van te zijn dat we geen dagen tekort kwamen’

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

Nieuwe stallen

De Morgenstond 37
5473 HE Heeswijk Dinther
0413-292905
info@vanzutphenelektro.nl
www.vanzutphenelektro.nl
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Strijbosch: slimme oplossingen voor in je huis

in wassen en drogen of in koken.
Voor de prijs hoef je het niet te
laten; een aankoop in de fysieke
winkel hoeft absoluut niet duurder te zijn. En je pikt wel meteen
alle voordelen mee!
Peter Strijbosch met professioneel en eerlijk advies

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

NISTELRODE - Bij Strijbosch kun je natuurlijk altijd terecht voor alles op het gebied van elektronica en
witgoed. Maar tijdens de uitverkoop is het helemáál the place to be: vanaf 20 november staat de hele
magazijnvoorraad in de winkel, afgeprijsd en wel. Wees er wel snel bij, want ook al is de voorraad
groot, op is toch echt op.
In deze tijd van online shoppen, is
het runnen van een fysieke winkel best een uitdaging. Strijbosch
gaat die uitdaging graag aan en
voorziet daarmee in een behoefte van de consument. Want bij
Strijbosch kun je daadwerkelijk
zién of die tv dat perfecte beeld
geeft, of die stofzuiger prettig
werkt en of die wasmachine handig te bedienen is. Maar dat zijn
niet de enige voordelen. Behalve
dat er in de showroom van maar
liefst 900 m2 én in de outlet van

600 m2 nogal wat te kiezen valt,
is het ook fijn om te weten dat
Strijbosch ook voor je klaarstaat
met een eigen bezorgdienst en

van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Bovendien ben je
verzekerd van professioneel en
eerlijk advies bij de aanschaf van

‘Alles onder één dak, zodat je
nooit van het kastje naar de muur
gestuurd wordt’
een eigen all-in servicedienst. Alles onder één dak, zodat je nooit

je product of bij die slimme totaaloplossing in beeld en geluid,

Het is zover...

Vrijdag 23
november

Outlet
Doe je graag aan budget-shoppen? Loop dan eens binnen in
de outlet. Daar vind je nieuwe
producten met kleine onvolkomenheden als krasjes of deukjes,
die met hoge kortingen de deur
uitgaan.
Ook onbeschadigde producten denk aan overtollige magazijnvoorraad en producten uit bijvoorbeeld projecten - komen
terecht in de outlet. Neem regelmatig een kijkje en doe er je
voordeel mee!
Voordeelactie!
Vanaf 20 november start de uitverkoop in de winkel, met flinke kortingen op alle producten.
Daarnaast heeft Samsung een

wel heel aantrekkelijke actie: zij
verdubbelen hun cash-back acties op Qled tv’s en witgoed,
waarbij de teruggave kan oplopen tot wel € 600,-! Deze actie
loopt van 19 tot en met 26 november.
Genoeg redenen om nog voor
de feestdagen snel eens bij Strijbosch binnen te lopen en je slag
te slaan. Je bent van harte welkom!

Heescheweg 29 Nistelrode
0412 617711
www.strijbosch.nl
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Wil je je actie of aanbieding in DeMooiBernhezeKrant?
Dat kan op een speciaal voor Black Friday opgemaakte pagina.
Voor € 75,- kun je je advertentie van 103x103 mm met je actie of aanbieding in DeMooiBernhezeKrant plaatsen.
Voor € 25,- extra wordt op woensdag, donderdag en vrijdag
een banner op www.mooibernheze.nl geplaatst met de link naar je website.

Meer informatie: 0412-795170
of info@demooibernhezekrant.nl.
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Nieuwe tenues voor Avesteyn JO17-1
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Heeschenaren zetten zich in
voor stichting KiKa
NEW YORK/HEESCH - Inmiddels is het alweer een week geleden
dat wij (Lizet & Roxanne) de marathon van New York liepen. Wat
hebben wij genoten van deze ervaring! Deze 42,2 kilometer hebben
wij voor stichting KiKa gelopen. Door sponsorlopen die wij mochten organiseren op basisschool De Kiem en basisschool De Toermalijn in Heesch, donaties van vrienden, familie, kennissen, bedrijven
en alle andere mensen die een steentje wilden bijdragen, hebben
wij samen ruim € 13.500,- opgehaald voor de stichting!

HEESWIJK-DINTHER - Het JO17-1 team van voetbalvereniging RKSV Avesteyn speelt in mooie nieuwe
tenues. Sponsors Bosch & Van Oers en Eurocover presenteerden zich afgelopen weekend met het team.
Bosch & Van Oers is een bouwkundig tekenbureau. Of het nu
gaat om bouwkundige tekeningen, 3D-visualisaties, sfeerimpressies of begeleiding van een
vergunningentraject, Bosch &
Van Oers is jou graag van dienst.
Eurocover is specialist in dakbedekking. Eurocover heeft een

professioneel team van dakspecialisten en zinkwerkers. Ze werken met toepassing van alle mogelijke dakbedekkingsmaterialen
en -technieken.
Bij deze gelegenheid werden
Wilson en Hedwig Bosch en
Harm en Nancy van de Ven van-

uit de vereniging toegesproken
en werd er veel waardering getoond voor hun bijdrage. Het is
erg belangrijk voor de vereniging
dat er betrokkenheid is vanuit de
gemeenschap, waardoor de leden in staat worden gesteld om
in prachtige tenues de strijd aan
te gaan.

Nieuwe tenues voor Avesteyn JO15-2

Donderdag 1 november zijn wij
met de gehele KiKagroep (101
deelnemers!) vertrokken naar
New York. Donderdagmiddag
hebben we door de stad gelopen
en hebben we Times Square en
het World Trade Centre bezocht
en hebben we de ferry genomen
naar Staten Island. Tijdens de
tocht naar Staten Island hadden
we uitzicht op het Vrijheidsbeeld.
Op vrijdag zijn we naar de Expo
gegaan om ons startbewijs op te
halen en daarna hebben we de
finish van de marathon in Central Park bezocht. Dit was al heel
gaaf om mee te maken! Op dat
moment beseften we pas echt
dat we in New York zaten en
twee dagen erna een hele marathon zouden gaan lopen! Zaterdag hebben we een drie uur
durende fietstocht gemaakt door
New York en verder hebben we
het rustig aan gedaan want op
zondag ging om 4.00 uur de
wekker al! Om 5.30 uur stonden
we in onze marathonoutfits klaar
om te vertrekken naar het startgebied. Na twee uur in de file
te hebben gestaan kwamen we
hier aan zodat we om 11.00 uur
samen konden starten.
Tijdens deze 42,2 kilometer hebben we vijf bruggen gepasseerd,
hebben 2,5 miljoen mensen ons
langs de kant aangemoedigd,
hebben we 3,5 liter vocht ver-

HEESWIJK-DINTHER - Het JO15-2 team van voetbalvereniging RKSV Avesteyn speelt in mooie nieuwe
tenues. Sponsor Akker Makelaardij uit Heesch presenteerde zich afgelopen weekend met het team.
Akker Makelaardij is een allround makelaarskantoor, realistisch, professioneel, deskundig
en vooral persoonlijk. Je kunt
er op ieder moment van de dag

binnenlopen voor advies.
Bij deze gelegenheid werd er
vanuit de vereniging veel waardering getoond voor hun bijdrage. Het is erg belangrijk voor de

vereniging dat er betrokkenheid
is vanuit de gemeenschap, waardoor de leden in staat worden
gesteld om in prachtige tenues
de strijd aan te gaan.

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

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

WWW.FINOVION.NL

We did it!

loren en hebben we meer dan
3.500 calorieën verbrand. Naast
al deze interessante weetjes hebben we vooral genoten van alles wat we om ons heen zagen.
We hebben beiden de finish gehaald en hebben een ontzettend
mooie medaille gekregen! We
waren trots en zijn dit nu nog
steeds. Wie weet gaan we deze
uitdaging nog een keer aan!
Nogmaals bedankt aan alle
mensen die hun steentje hebben
bijgedragen! Alle 101 hardlopers
voor stichting KiKa hebben samen tijdens deze reis naar New
York € 747.003,31 opgehaald.
Hiermee kan er weer meer onderzoek gedaan worden naar
kinderkanker en zo hopen we
dat er steeds meer kinderen genezen kunnen worden!
Liefs, Roxanne & Lizet
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Succesvol springtoernooi voor Sine-Cura
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HEESWIJK-DINTHER - Zondagochtend namen bijna 100 turnsters en turners van Sine-Cura en Turnoss uit Oss deel aan het recreatieve springtoernooi in Heeswijk-Dinther.
Tijdens dit toernooi streden twintig teams, waarvan zeven teams van Sine-Cura, in vier verschillende leeftijdscategorieën op de toestellen mini trampoline, plankoline kast en
lange mat om de eerste prijs.
Het in groten getale aanwezige
publiek heeft deze ochtend kunnen genieten van onder andere
koprollen en radslagen op lange
mat, hurksprongen over de kast
met plankoline en skatesprongen, streksprong, hele draaien en

salto’s gemaakt op de mini-trampoline. In de jongste categorie,
de 5- en 6-jarigen, waren er vier
teams waarvan één van Sine-Cudammen
ra. Dieke, Izzy,
Joes, Liz, Lizzy en
Sjors gingen na de drie toestellen
met een totaal van 23,93 punten

voetbal

met een eerste prijs naar huis. Bij
de 7- en 8-jarigen mochten van
Sine-Cura Bo, Fieke, Karlijn, Ilsa
en Isis de eerste prijs in ontvangst
schaken
nemen
met 25,96 punten. Floortje, Iris, Kristel en Lin hadden geluk; zij werden knap vierde, maar

1,2 cm b

NISTELRODE - In de middenmoot topper tegen Maarssen slaagden de Strijbosch Girls er niet in om in de
top van de middenmoot te blijven. Een 4-1 verlies was uiteindelijk een iets te duidelijke uitslag.

In de tweede helft probeerde
Prinses Irene nog wel aan te zetten waarbij het geluk niet altijd
aan haar kant was. Onder andere twee schoten op de lat waren
de wapenfeiten. In de 55ste en
67ste minuut gooide Maarssen
de wedstrijd op slot: 3-0.
Prinses Irene gaf niet helemaal
op want in de 69ste minuut
maakte Floor nog de aansluitingsstreffer 3-1. Hierna volgden
er nog wat kansen voor Prinses

tentotaal van 25,26 bij elkaar te
turnen. Alle deelnemers gingen
met een mooi diploma en een
herinneringsmedaille naar huis.
De organisatie kijkt terug op een
geslaagde ochtend en bedankt
alle vrijwilligers en trainsters.

motorcross

1cm b

Verlies Prinses Irene vrouwen 1
Prinses Irene startte overtuigend
aan de wedstrijd. In de eerste tien
minuten volgden ongeveer 400
kansen elkaar op. Nadat deze
kansen dus niet benut werden
kwam Maarssen wat beter in het
spel en creëerde ook wat kansen. Dit resulteerde uiteindelijk
in de 39ste minuut in een treffer
vanuit een ondertalsituatie (hun
beste voetbalster moest nog aan
de kant behandeld worden). 1-0
bij rust was het resultaat.

kregen toch een mooie beker;
dit omdat er in deze leeftijdscategorie zoveel teams in waren
geschreven. Ook bij de 9- en
kaarten/bridgen
10- jarigen ging het goud naar
Sine-Cura. Ellis, Juul, Lieke, Tesse
en Wies wisten een keurig pun-

Glenn Coldenhoff tweede in
Red Bull Knock Out

1,4cm b

autosport

Irene, maar het mocht niet baten. In de 81ste minuut besliste Maarssen de wedstrijd, 4-1
einduitslag.
Dus het eerste examen tegen
een team dat ook in de middenmoot vertoeft, is niet geslaagd.
Nu wacht volgende week een

karten

herkansing tegen mede-middenmoter Trekvogels uit Nijmegen. Om 12.00 uur start deze
wedstrijd in Nistelrode. Kijken of
ze zich tegen deze lastige tegenstander kunnen herstellen. Hopelijk zien ze weer veel supporters die hen naar de overwinning
juichen!

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

motorsport

SCHEVENINGEN/HEESCH - Glenn Coldenhoff van Red Bull KTM
Factory Racing is in de Red Bull Knock Out in Scheveningen op het
podium geëindigd. Na lang aan de leiding te hebben gereden kwam
hij in de tweede helft van de wedstrijd in de problemen in de X loop
en viel later nog een keer, waardoor hij de kopman niet meer kon
achterhalen en als tweede over de finish kwam.
Glenn: “Dat was een zware wedstrijd. Ik ben blij met een tweede plaats, maar uiteraard ben ik
ook teleurgesteld dat ik niet heb
gewonnen. Ik begon heel goed
en reed twee keer door de joker
lane en had in het midden van
de wedstrijd nog steeds de koppositie in handen. Ik kwam voor
de pitstop bijna zonder benzine
te staan en verloor daarbij een
beetje tijd, maar ondanks dit voelde ik me goed en had nog steeds

een minuut voorsprong. Toen
de X loop open ging was het in
de eerste ronde oké, maar in de
tweede ronde stonden er al veel
rijders vast. Ik wilde zeker weten
dat ik er volledig doorheen ging,
maar tegen het einde werden alle
rijders erlangs geleid. Na de MX
of Nations heb ik veel voor deze
wedstrijd getraind en ik ben blij
dat ik tweede ben geworden, alleen had ik gehoopt dat het een
plaats hoger was geweest!”

Online interactief leren
overal en altijd

info@stilios.nl

www.stilios.nl
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Dames DOs’80/Olympia’89
tweede helft op stoom
handbal

De OPlOssinG

HEESCH - De handbaldames van DOS’80 namen het zaterdagavond op tegen het puntloze Internos uit
Etten-Leur. Deze ploeg kon het in de eerste helft nog enigszins bijbenen, maar in de tweede helft kwam
de Heesche formatie echt op stoom en wist met grote cijfers te winnen; 28-6 was de eindstand.
Vizier niet op scherp
Het duurde bijna vijf minuten
voordat de eerste treffer viel te
noteren. Het was Sanne Turlings
die het net wist te vinden. Daarvoor werden er al enkele grote
kansen om zeep geholpen. Na
tien minuten wist Quinty Kuijpers de score op 2-0 te brengen.
Daarna nam DOS’80 enige afstand.

bord. In de laatste fase van de
eerste helft wist DOS’80 vaker
doel te treffen. Daardoor viel er
een 10-4 ruststand te noteren.
Op stoom
De tweede helft leek aanvankelijk een kopie te worden van de
eerste helft, maar dat liet de trotse koploper niet gebeuren.

Verdedigend Zat
de boel helemaal
op slot

Verdedigend zat de boel helemaal op slot en zelf wisten de
Heesche dames met regelmaat
te scoren. Een marge van tien
doelpunten was in een mum van
tijd bereikt.

Men had weinig te duchten van
de rode lantaarndrager. Toch
stond aan Heesche kant het vizier niet op scherp. Na zo’n kleine twintig minuten stond er nog
maar een 4-2 voorsprong op het

Daarna bleef DOS’80 het gaspedaal stevig indrukken en menige
break-out werd succesvol afgerond. Sanne Turlings maakte met
de 28ste en laatste treffer de cirkel rond. Zij wist het eerste en

Sanne Turlings
Foto: Ruud Schobbers

laatste doelpunt op haar naam
te schrijven.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

24 november
Herfstwandeling
Natuurcentrum De Maashorst

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Fotograaf:
Susan van Uden

Donderdag 15 november
Oud papier
Buitengebied/Zwarte Molen
Nistelrode

Viering: Werelddag
met Afrika-Engakoor
Petrus’ Banden kerk Heesch
PAGINA 7

Financieel Centrum Heesch:
Open inloopavond
‘t Dorp 9 Heesch
Pagina 28

NovemberRock
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 2

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Liederentafel
CC De Wis Loosbroek
Workshop Biotensor
Centrum MAIA Nistelrode
Lezing: Klassieke elementen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Lezing: Bob Dylan
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
CDA Alg. Ledenvergadering
De Stuik Vorstenbosch
Pagina 23
Vrijdag 16 november
Reiki 1
Centrum MAIA Nistelrode
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Publieksavond Sterrenwacht
Halleyweg 1 Heesch
Vuile Huichelaar
CC De Pas Heesch
Zaterdag 17 november
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Kluscafé
Achterdonksestraat 7 Loosbroek
Pagina 8
Bedaf Loppet
Bedafse Bergen Nistelrode/Uden
Sinterklaasintocht
Nistelrode
Pagina 28

Blijspel Verenigde Spelers:
CC De Wis Loosbroek
Pagina 29
Pubkwis over Carnaval
CC De Pas Heesch
Pagina 7
Zwetsavond van de Juinders
De Toren Heeswijk-Dinther
Cabaret: Niet Schieten
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 29
KBO Cultureel
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 8
Zondag 18 november
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Voetreflex workshop
Praktijk Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther
Workshop chocolade letters
Creatief & Lekker Nistelrode
Uurtje klassiek
Laverhof Heeswijk-Dinther
Intocht Sinterklaas
Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther
& Heesch
Pagina 28
Pietenshow
Hullie Uden
Pagina 18
Elins huiskabouter (4+)
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 29
Zin van Bernheze
Galerie De Meesters
Heeswijk-Dinther
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Blijspel Verenigde Spelers
CC De Wis Loosbroek
Pagina 29

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Maandag 19 november
Poedja-bardo meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Informatie avond: fiscale
eindejaartips en actualiteiten
Van Soest & Partners Accountants
Adviseurs

Dinsdag 20 november
Taijiwuxigong - Guru Yoga
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Creatijd
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther
Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
Alzheimer Café
Pieter BrueghelHuis Veghel
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Najaarsfashiondag Trendzz
‘t Dorp 68a Heesch
Pagina 25

Bewonersavond Traverse
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 27
Heidense achtergronden van
kerst- en carnavalsgebruiken
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 14
Vrijdag 23 november
Black Friday
Pagina 35
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Inschrijving Vormsel
Parochiecentrum Heesch

Woensdag 21 november
Rikmiddag
Willibrordcentrum Heeswijk-Dinther

Blijspel Verenigde Spelers
CC De Wis Loosbroek
Pagina 29

Ouder & kind yoga
Gabriellic Voetreflex
Heeswijk-Dinther

Paul de Munnik
CC De Pas Heesch

Lezing: Rieke Mes
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Zaterdag 24 november
Sinterklaas op het kasteel
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Sinterklaasknutselen
Bibliotheken Bernheze
Pagina 18

Herfstwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Kaartverkoop Rooie Tesneuzik
www.rooietesneuzik.nl
Pagina 14

Sint en zijn Pieten
CC De Wis Loosbroek
Pagina 28

Crazy Bingo
De Stuik Vorstenbosch

Zondag 25 november
Sinterklaas op het kasteel
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Reiki-oefenavond
Centrum MAIA Nistelrode
Vipassyana meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Pietenshow
Hullie Uden
Pagina 18

Liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 29

Boekuitgave ‘t Strôtje
Heemschuur Heesch
Pagina 16

Donderdag 22 november
Studiegroep Nagarjuna Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Concert Lenny Kuhr
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
Pagina 15

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

