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Voor bernhezenaren en door Bernhezenaren zoals het bedoeld is

Rian: De passie 
van mensen 
inspireert

Heidi: Alles zelf 
doen is optellen. 
Samenwerken is 
vermenigvuldigen.
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zie ook 
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Donderdag 17 november: Le-
zing ‘Mens en paard’. Van 20.00 
tot 22.00 uur. ‘Vind balans in 
de samenwerking van mens en 
paard’. Kosten € 5,-. 
Zie: www.floor4q.nl.
                                  
Tegenwoordig worden paarden 
steeds meer ingezet in mensge-
richte therapieën. Wat zijn de 
achtergronden daarvan? Wat 
kan een paard ons vertellen? 

Wat kun je zelf van een paard 
leren? Floor legt uit hoe het 
werkt tussen een mens en een 
paard en waarin dit verschilt van 
een ander dier. Verder vertelt zij 
hoe een paard met je communi-
ceert. En je krijgt concrete tips 
over wat je zelf kunt doen om 
een paard beter te leren begrij-
pen, problemen te voorkomen 
en plezier te beleven aan elkaar.                                                                     
Zij kan meer dan een paarden-
fluisteraar!
Aanmeldingen via: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze- 
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Jaarlijks wordt door de Misset 
Horeca, het grootste vakblad 
voor horeca ondernemend Ne-
derland, de wedstrijd voor het 
beste café uitgeschreven. Ho-
reca ondernemers en personeel 
hadden Jeroen en Mieke van 
den Broek voorgesteld om deel 
te nemen, maar: “Ik dacht toch 
geen schijn van kans te maken. 
Wij zijn altijd druk met onze 
zaak, maar we zitten niet in de 
stad. Je denkt te dorps te zijn”, 
vertelt Jeroen. Uiteindelijk liet hij 
zich overhalen en gaf zijn zaak 
op. Daarmee wist hij, maar ook 
het managementteam, bestaan-
de uit Luuk van Meurs, Jet van 
Gerwen en Jehan Langenhuij-
sen, dat er door het jaar heen 
drie mistery visits zouden volgen 
(anonieme en onaangekondigde 
bezoeken red.). Wanneer was 
uiteraard ongewis. Afgelopen 
week togen ze met een groep 
naar de prijsuitreiking. Allen 
dachten in de achterste linie te 
eindigen. De verrassing en blijd-
schap was dan ook groot, nadat 
bleek dat zij als debutant gelijk 

een zevende prijs in de wacht 
hadden gesleept. Niet alleen 
het eten en drinken, maar ook 
het mooie terras, de prachtige 
gevarieerde inrichting en zeker 
ook de manier waarop door alle 
medewerkers wordt omgegaan 
met alle gasten wogen mee in 
het eindoordeel. Iedereen is er 
nog helemaal ondersteboven 
van: “Dit is echt niet normaal. 
Ongekend. We waren echt flab-
bergasted (stomverbaasd red.)”, 
aldus Jeroen. Dan: “Deze prijs 
is dankzij de inzet van het hele 
team binnengesleept. We zijn er 
echt heel blij mee en trots op.”

Torenstraat 12
5473 EK Heeswijk Dinther
www.de-toren.nl

De Toren Eten & Drinken 
zevende in Café Top 100 
editie 2016
‘Dit is echt niet normaal!’

HEESWIJK-DINTHER – Geen ‘spatjes’, met hun voeten stevig op de 
grond en hard werkend. Dat is hoe je Jeroen en Mieke van den Broek 
van De Toren Eten & Drinken in Dinther het beste kan omschrijven. 
Van die typering bleef echter niet veel over nadat zij afgelopen week 
als debutant gelijk de zevende plek in de Café Top 100 editie 2016 
haalden. “Dit is echt niet normaal. Ongekend. We waren flabberga-
sted (stomverbaasd red.) en zijn er echt heel blij mee en trots op”, 
vertelt Jeroen daags na de uitreiking.

Jeroen en MIeke  Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘T Dorp 10 - Heesch - 0412-45 50 20 - derankbloemen@gmail.com

Kerstshow
Laat u inspireren 
en geniet van onze 
creatieve creaties

Zaterdag 19 november
13.00 - 19.00 uur
Zondag 20 november
11.00 - 17.00 uur

Foto: ©Floor v.d. Dungen

Wij gaan voor 
de 100%

December staat weer voor de 
deur. De maand van het heerlijk 
avondje, gevulde speculaas, 
roomboter amandelstaaf, 
chocoladeletters en kerststollen.

We zijn al volop aan het bakken in onze bakkerijen en ook in 
onze winkels, want wat ruikt dat toch lekker hè. Wij proberen 
u natuurlijk te verleiden met de heerlijke geur van gevulde 
speculaas in de winkel. 
U weet dat wij altijd kiezen voor het beste om de beste 
kwaliteit producten te bakken.
Zoals mijn vader altijd zei: “Van rommel kun je geen 
topkwaliteit product maken.” Toch vertel ik het u nog even.
Neem de gevulde speculaas en roomboter amandelstaaf. 
Wij bereiden deze met zuivere amandelspijs. Dus alleen 
amandel en suiker, in de juiste verhouding. Dat is doorgaans 
een kilo amandelen op een tot anderhalve kilo suiker. Verder 
niets!

Wist u dat een ‘roomboter amandelstaaf met amandelspijs’ al 
zo genoemd mag worden als er minder dan 10% amandel zit 
in de spijs? Wat er dan nog meer in zit, behalve héél veel suiker, 
zijn ook gemalen peulvruchten, abrikozenpitten, enzovoort. 
Daarom zeggen zoveel mensen ook dat ze amandelspijs zo 
vies vinden. Totdat ze ónze amandelspijs proeven. Of ónze 
marsepein...
En dit kan ik voor veel van onze producten zeggen. Ons 
speltbrood is 100% spelt. Niet maar 20%, met de toevoeging 
van tarwe. Dat mag ook speltbrood genoemd worden, maar 
het ís het niet echt natuurlijk.
Ons volkorenbrood is 100% volkoren. Ons desembrood wordt 
bereid met 100% natuurlijke desem.
Onze chocolade is er een van de beste kwaliteit die je maar 
kunt krijgen. 
En écht. Je proeft het.

Wij zorgen dat de proefschalen klaarstaan en hopen u weer te 
zien de komende weken.

Alvast een heel gezellige sinterklaas gewenst!

Lizzy Lamers Green
de bakkers Lamers

bakkerij
Column

‘Van rommel kun je geen 
topkwaliteit producten maken’
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

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

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen.

Bruine schimmel
De ouders, opa’s,  oma’s en ooms en tantes langs de kant van de weg 
die het liefst alles bij het oude willen houden, zullen ongetwijfeld 
binnensmonds gevloekt hebben tijdens de Sinterklaasintocht hier in 
het dorp. Vol irritatie moeten ze naar die vrolijk zwaaiende Sinterklaas 
hebben gekeken die door hun vertrouwde straten reed. Hoe durft die 
man hier op een standaard bruine knol aan te komen? Nu snappen ze 
waarschijnlijk ook wel dat er niet zoveel witte paarden in Nederland 
voorhanden zijn, maar die goedheiligman hoort op een schimmel 
tijdens de intocht. Net zoals die pieten zwart behoren te zijn, hoort 
dat paard gewoon wit te zijn. Anders blijft er van dat traditionele 
kinderfeest helemaal niks meer over. Een heuse bruine-schimmel-
discussie aan de straatkant was geboren.

Ik, als voorstander van meer diversiteit in ons Sinterklaas-straatbeeld, 
was van mening dat het ook weer zielig was voor de kleine 
gemeenschap van schimmelpaarden dat ze zoveel werk moesten 
verzetten in een paar weken tijd. Bruine invalpaarden konden best 
een dag het werk overnemen mocht dat wenselijk zijn voor het 
welzijn van de schimmel-minderheid. 

Mijn tegenstanders vonden mijn argument maar onzin. Dan moesten 
er maar meer schimmels gekweekt worden of desnoods bruine 
paarden wit geverfd worden. Tradities moesten in ere worden 
gehouden. Die schimmels of schilders moesten gewoon aan de bak. 

Tegelijkertijd zag ik geen enkele verbazing in de ogen van de 
kinderen tijdens de intocht van Sinterklaas. Natuurlijk wel verbazing, 
verwondering en blijdschap omdat de goedheiligman in een razende 
vaart van Maassluis naar Brabant was gereisd, maar geen enkele 
negatieve emotie omdat hij geen witte knol onder zijn benen had. 

Laat staan dat de kinderen er zwaar de pee in hadden dat Sinterklaas 
zijn roetveeg- en regenboogpieten alleen in de Randstad aan het werk 
had gesteld en hier die traditionele Piet. De discussie van ouderen kon 
ze gestolen worden. Ze waren zo vol van zijn komst naar het kille 
Nederland, dat ze alleen maar met grote ogen en een lach naar hun 
zojuist verworven pepernoot-presentje konden kijken. 

Column
D’n bliekerMenno Pols en Dave van Griensven 

zijn Porcus XLVI en adjudant in 
Krullendonk

Prins Porcus XLVI
Menno Pols is op 25 november 
1987 in Oss geboren en woont 
al heel wat jaren in Heesch. Sinds 
juli van dit jaar woont Menno sa-
men met zijn grote liefde Simo-
ne. Samen genieten ze van het 
leven door zoveel mogelijk een 
dagje of een weekendje erop 
uit te trekken. Dit is soms lastig 
te plannen, want Menno is een 
druk baasje.

Zijn grote passie, muziek, is hem 
dierbaar. Hij draait op groot-
se festivals en evenementen in 
binnen- en buitenland en heeft 
de nodige awards op zak. Daar-
naast is hij vast lid bij de Raad 
van 11, waarvan hij met volle 
teugen geniet. Carnaval zit hem 
in het bloed. 

Tussen alle feesten door, gaat hij 
een paar keer per week hardlo-
pen. Samen met Simone maakt 
Menno graag verre reizen. In zijn 
werkzame leven werkt Menno 
op het specialistische centrum 
voor eetstoornissen bij de GGZ 
in Helmond.

Adjudant
De adjudant van Porcus XLVI 
is Dave van Griensven. Dave 
is geboren op 31 maart 1989 
in Den Bosch en is op 8-jarige 
leeftijd van Geffen naar Heesch 
verhuisd. Sinds augustus van dit 

jaar woont Dave samen met zijn 
vriendin en grote liefde Iris.

Dave is fanatiek lid van de scou-
ting. Als staflid gaat hij regel-
matig hele weekenden met de 
kinderen op kamp, met het zo-
merkamp als hoogtepunt. Te-
vens is hij vast lid van de Raad 
van 11 en heeft daar Menno le-
ren kennen. Dave is trots op zijn 
lidmaatschap bij CV ‘Nie te Hou-
we’, waarmee hij al diverse prij-
zen in de wacht heeft weten te 
slepen tijdens de optochten van 

Krullendonk. Om van niets, iets 
te maken, samen met zijn me-
deleden van CV ‘Nie te Houwe’, 
geeft een fantastisch gevoel.

In zijn werkzame leven is Dave 
monteur staalbouw en super-
visor buitenlandse projecten bij 
Remco Ruimtebouw en vliegt hij 
hiervoor de hele wereld over.

Het motto van komende carna-
val luidt: “Wij draaien carnaval 
dees joar tot un ploatje”
Dit belooft wat!

KRULLENDONK / HEESCH – Tijdens het 11-11-bal van zaterdag 12 november werd bekend wie ko-
mend carnavalsseizoen heersen over Krullendonk: Menno Pols is Porcus XLVI en Dave van Griensven 
is zijn adjudant.

De heren zijn trots op hun nieuwe titel en blij dat het bekend is

Jeugdprins Porcellus XL en adjudant onthuld: 
Cas Muller en Lars van den Hurk 
KRULLENDONK/HEESCH – Na 
een spannende Porcellus Battle 
zijn zaterdag 12 november 
jeugdprins Porcellus XL en zijn 
adjudant onthuld: Cas Muller 
en Lars van den Hurk maken 
heel Krullendonk XL!

Jeugdprins Porcellus XL, Cas 
Muller, is de zoon van Peter en 
Mandy Muller en is de broer van 
Eva en Sara. Cas zit op BS de 
Toermalijn in groep 8. Hij is een 
fanatieke voetballer bij HVCH en 
speelt graag op het pannaveldje 
met zijn maatje Lars. 

PSV is zijn favoriete club in de 
eredivisie. Cas wil later fysiothe-
rapeut worden. Normaal gespro-
ken gaat Cas tijdens carnaval 
skiën, maar hij blijft nu natuurlijk 
thuis om een eXtra schônne car-
naval te gaan vieren.

Adjudant Lars is de zoon van Ivo 
van den Hurk en Fiona van Gaal 
en zit ook in groep 8 van BS de 
Toermalijn. Lars is de broer van 
Teun. Lars wil later profvoetbal-
ler worden en oefent dit dus bij 
HVCH en op het pannaveldje. 
De trucjes kijkt hij af als hij sa-
men met zijn maatje Cas een 

potje FIFA speelt. Lars is lid van 
de CV ‘Nei Grei’ en doet mee in 
de optocht.

De hoogheden hebben een zeer 
toepasselijke slogan bedacht: 

“Mè dees schôn stel, heel Krul-
lendonk XL!”. Ze gaan er een 
eXtra schônne carnaval van ma-
ken, voorop in de polonaise met 
alle Krullendonkse biggen.

Cas en Lars: ‘Mè dees schôn stel, heel Krullendonk XL!’
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25 jaar dicht op de huid
In december werk ik alweer 25 
jaar aan de verbetering van de 
huid. In die jaren heb ik heel 
veel huiden onder (mijn) han-
den gehad. Door aanraking ben 
je meteen heel dicht bij men-
sen, letterlijk en figuurlijk. Ei-
genlijk ga je meteen de diepte 
in. De huid vertelt een verhaal, 
maar de mens onder die huid 
ook. Op de een of andere ma-
nier komen de levensverhalen 
snel los. Ontroerende, indruk-
wekkende, verdrietige, verras-
sende en geweldige verhalen 
heb ik aangehoord. Verhalen 
die stuk voor stuk indruk maak-
ten en nog steeds maken. 

Want al ben ik ondernemer in 
hart en ziel, al vind ik verkopen 
prachtig, ik heb maar één mis-
sie: mensen laten stralen. Wat 
ben ik blij als me dat lukt, als 

ik een persoon zie opbloeien na 
een verdrietige periode of als ik 
een vrouw met kanker kan 
helpen haar trotse zelf 
te blijven. Want ik 
wil graag het ver-
schil maken in 
voel- en zicht-
baar resultaat. 
Wat gun ik mijn 
gasten het aller-
beste wat op de 
markt verkrijgbaar 
is en aansluit bij hun 
wensen, zodat ze de mooiste 
en stralende versie worden van 
zichzelf.

Ik heb mensen mooi gemaakt, blij 
gemaakt, teleurgesteld. Ik heb 
foute of verkeerde keuzes ge-
maakt en ook hele goede. Soms 
bleven de resultaten achter, vaak 
waren ze prachtig, soms waren 
de verwachtingen te hoog, soms 
was ik te enthousiast. 

We werken aan een huid, aan 
een levend orgaan en kunnen 
nooit voorspellen hoe het uit-
eindelijke resultaat zal zijn. Ook 
al verwachten mensen dat. Na-
tuurlijk kunnen we uit ervaring 
en door inzichten een redelijke 
voorspelling doen, maar vaak 

staan we nog voor verrassin-
gen. Wat ik vooral geleerd heb 

is, dat de buitenkant niet 
losstaat van de bin-

nenkant en dat het 
herstellend ver-
mogen van een 
lichaam en huid 
groter zijn dan 
je denkt. Een po-

sitieve mind-set 
is hierbij erg be-

langrijk en natuurlijk 
thuis mee willen werken 

aan het doel. Samen bereik je 
meer.

Hoe ik de toekomst zie?
De consument is bezig met 
een bewustere leefstijl en kiest 
ook bewuster. Zij of hij wil re-
sultaat, veel persoonlijke aan-
dacht en beleving. Ze hebben 
het druk, enorm veel aan hun 
hoofd en willen dat er met hen 
meegedacht wordt. Een stukje 
ontzorgen. Oh ja, en ik zie de 
komende jaren steeds meer 
mannen die stap ook nemen. 
Hoe dan ook, ik hoop nog vele 
jaren gasten te mogen begelei-
den naar de stralendste versie 
van zichzelf.

COLUMN DICHT OP DE HUID

‘Ik gun mijn 
gasten het 
allerbeste’

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl - www.annelies-aarts.nl

Sandra van Aarle - 06-30742113
Berg en Dalseweg 2b Heeswijk-Dinther

info@vidyavoetreflexmassage.nl - www.vidyavoetreflexmassage.nl

Last van hormoon-
problemen,

zoals overgangsklachten?
Al eens aan een 

voetreflexmassage gedacht.

Wat is osteoporose?
Osteoporose is de medische 
term voor botontkalking. Bij 
osteoporose is sprake van een 
geleidelijk brozer worden van 
het bot. De botdichtheid neemt 
af en het risico op botbreuken 
neemt toe. Dat gebeurt in de 
regel na het vijftigste levens-
jaar. Dat wil niet zeggen dat 
iedereen van vijftig jaar of ou-
der osteoporose krijgt. Er is een 
aantal risicofactoren dat de kans 
op osteoporose vergroot, zoals 
langdurig gebruik van bepaalde 
medicijnen, te weinig bewegen, 
te weinig calcium in de voeding, 
roken, reuma en overmatig alco-
holgebruik.

Speciaal spreekuur en screening
Bernhoven kent sinds ruim vijf 
jaar een speciaal fractuur- en os-

teoporosespreekuur. Patiënten 
van vijftig jaar en ouder, die op 
de SEH zijn geweest vanwege 
een botbreuk, worden altijd ge-
screend op osteoporose. Want 
op tijd signaleren en zo nodig 
op tijd ingrijpen kan veel ellende 
voorkomen.

Aanmelden
Wilt u de avond op 29 novem-
ber bijwonen? Meld u dan op 
tijd aan. Vul het aanmeldfor-
mulier in op de website van 
Bernhoven: www.bernhoven.nl/
formulieren/aanmeldformulier-
dokter-op-dinsdag.
Bellen mag ook, naar de Patiënt-
Service van het ziekenhuis, tele-
foon 0413-402900. Toewijzen 
van plaatsen geschiedt op volg-
orde van binnenkomst, aanvang 
19.30 uur.

Dokter op Dinsdag: 
osteoporose en het 
belang van bewegen
UDEN - Dokter op Dinsdag @ Bernhoven bespreekt op 29 november 
de osteoporose ofwel botontkalking. Internist Caroline Heijckmann 
(die op dit onderwerp promoveerde) en verpleegkundig consulente 
Hetty van der Heijden informeren de gasten tijdens deze avond over 
alle ‘ins’ en ‘outs’ rond osteoporose.

Met de campagne ‘Betere zorg 
begint met een goed gesprek’ 
stimuleert Bernhoven patiënt 
en dokter om samen echt in ge-
sprek te gaan. Het is belangrijk 
dat een patiënt niet met vragen 
blijft zitten, maar de ruimte krijgt 
om die vragen te stellen.

Als je te horen krijgt dat je pros-

taatkanker hebt, gaat er heel 
wat door je heen. Dat geldt in 
de eerste plaats voor degene die 
de diagnose treft, maar ook voor 
zijn dierbaren om hem heen. 
Hierover gaan de deelnemers 
met elkaar in gesprek. Daarnaast 
is er veel ruimte om je eigen er-
varingen en je vragen met ande-
ren te delen. De kracht van deze 

bijeenkomsten zit in het feit, dat 
het hier gaat om lotgenotencon-
tact. Want ProstaatKankerStich-
ting.nl is een patiëntenorgani-
satie door en voor mannen met 
prostaatkanker.
Aanmelden is niet nodig. Wie 
erbij wil zijn is om 10.00 uur 
welkom in vergaderruimte 1 van 
Bernhoven in Uden.

Lotgenotenbijeenkomst over 
prostaatkanker in Bernhoven
UDEN - Voor patiënten met prostaatkanker en hun naasten vindt op 29 november een lotgenotenbij-
eenkomst plaats. Onderwerp is: Heb je nog vragen vóór of na de behandeling? Deze bijeenkomst is een 
initiatief van de polikliniek urologie van Bernhoven en ProstaatKankerStichting.nl.

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Wilt u een zo’n spoedig 
mogelijk herstel? 

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten. 
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van (sport) blessures.

Bel of mail voor een afspraak
Telefoon : 073 547 00 19
E-mail  : info@makkelijklopen.nl
Website  : www.makkelijklopen.nl

 BLESSURE?

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode
Vinkel

raad & Daad inloopspreekuur
BERNHEZE - Elke donderdag-
avond van 19.30 tot 21.00 uur 
houden de Bernhezer Schuld-
hulpmaatjes hun Raad & daad 
inloopspreekuur in CC De Pas, 
Misse 4b, Heesch In kantoor 
ONS welzijn 

SchuldHulpMaatje is een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie die 
mensen wil helpen met (dreigen-

de) financiële problemen. Eén 
op de vijf Nederlanders worstelt 
daarmee. Blijf daarom niet lan-
ger rondlopen met je probleem. 
 
Als je schulden hebt, helpt het 
niet altijd als iemand je geld 
geeft. Wat je dan nodig hebt is 
goede hulp. 
Bij SchuldHulpMaatje Bernhe-
ze, kan iedereen met geldpro-

blemen aankloppen voor gratis 
hulp/advies van een deskundige 
en betrouwbare vrijwilliger. 

Heb je vragen over geld of schul-
den? Kom dan naar het inloop-
spreekuur in Bernheze. 
 
Meer over SchuldHulpMaatje en 
omgaan met geld vind je hier: 
www.eerstehulpbijschulden.nl.
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tips van de bakkers

Taartje van de maand november

Noten mousse taartje 

Luchtig en ’n verfi jnde notensmaak

5 personen

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

geldig t/m 22-11-2016

hij is nog hij is nog hij is nog 

2,50
normaal 2,95

Bij aankoop van 2 broden:  

voorproef 

Roomboter- 
amandelstaafje 

Om alvast in de stemming te komen 
én lekker voor te proeven hebben we kleine 
roomboter-amandelstaafjes gebakken. 
Zuiver amandelspijs natuurlijk, 
’n knapperig roomboter korstje, 
maar dat hoeven wij 
u niet meer uit te leggen.

in z’n
proeftijd

9,95

Cube verwondert
BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATIE BERNHEZE. Cube vormt de 

verbindende factor tussen cultureel aanbod enerzijds en het onderwijs anderzijds. 

De Cube-verwonderaar bezoekt graag culturele activiteiten voor kinderen. 

Dit keer: project Het Donker van Artisjok & Olijfje.
Cultuureducatie Bernheze

Ze zijn helemaal niet bang in het 
donker, de leerlingen van groep 
6 van De Toermalijn. Tenminste, 
niet meer. Net zoals Laszlo uit 
het boek ‘Het Donker’ hebben 
ze hun angst voor het donker 
overwonnen. Want Het Donker 
hoeft helemaal niet eng te zijn. 
Het Donker hoeft helemaal geen 
kwaad in de zin te hebben. Soms 
kan Het Donker je zelfs de weg 
wijzen naar licht! En dat gaan de 
kinderen vandaag zelf ontdek-
ken. In de klas hebben ze gepraat 
over het boek, over Laszlo en 
over bang zijn in het donker. Ge-
lukkig is het in de bieb gewoon 

licht. Dat is vooral heel handig. 
De kinderen krijgen ieder een 
vel papier met daarop de platte-
grond van Laszlo’s huis. Op die 
plattegrond moet een lampje ko-
men. Bibliothecaresse Anika Ver-

hallen legt stap voor stap uit hoe 
dat in zijn werk gaat. Er wordt 
een schakelaar in het papier ge-
knipt. Vervolgens moeten er 
gaatjes worden geprikt in het 
plusje en in het minnetje. Een 
batterijtje én een lampje worden 

op het papier geplakt. En dan 
wordt alles met geleidende verf 
met elkaar verbonden. Dan moet 
de boel drogen. Dat is spannend! 
Ondertussen mogen de kinderen 
in groepjes het vertelperspectief 

uit het boek markeren op een 
kopie van de tekst. Daarna lezen 
de kinderen in hun groepje het 
verhaal aan elkaar voor, waarbij 
iemand de verteller, iemand Het 
Donker en iemand Laszlo is. Bo-
vendien krijgen de toehoorders 

een blinddoek voor. En wat een 
ontdekking: dan luister je ineens 
heel anders! Na het lezen mogen 
de kinderen een blije Laszlo gaan 
tekenen. Maar... geblinddoekt! 
In het donker tekenen blijkt best 
wel lastig, maar dat Laszlo blij is 
is wel te zien aan de lachende 
gezichtjes op de tekeningen. Die 
lachende gezichtjes zien we ook 
bij deze groep 6. Want het aller-
leukste van deze ochtend? Gauw 

je schakelaartje omvouwen en 
met spanning naar het piepkleine 
lampje turen. Om dan heel hard 
“HIJ DOET HET!!” te roepen. 
Missie geslaagd. En ik? Ik heb me 
vandaag opnieuw verwonderd 
over weer zo’n mooi project. En 
bang in het donker? Hoeft echt 
niet!

De Cube-verwonderaar
Foto’s: Marcel van der Steen 

Het Donker hoeft niet eng te zijn
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

ONTZORGT BIJ 
OVERLIJDEN

 
LEVATIO wordt gevormd door 
een team van mensen die 
via een zeer persoonlijke 
benadering, een sterke 

betrokkenheid en een sterk 
inlevingsvermogen zorgen 

voor een persoonlijk 
afscheid van uw dierbare.

Ook indien u elders 
verzekerd bent.

 
Hoogstraat 108, Berlicum

06 - 83 53 07 40
 06 - 51 41 91 67

info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Onze handen zijn: 
TOEREIKEND - VERZORGEND - TROOSTEND - ONTZORGEND 

HELPEND - VERWARMEND - ONDERSTEUNEND 
VERZACHTEND - BEGELEIDEND 

LOSLATEND - PERSOONLIJK 
 

Wij staan dag en nacht voor u klaar! 
 

Heeswijk - Dinther - Loosbroek - Vorstenbosch  
Heesch - Nistelrode

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

ENSCHEDE/HEESWIJK-DINTHER – De Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk heeft tijdens het muziekconcours in Enschede op zondag 
13 november de eerste prijs behaald. De fanfare kwam uit in de derde divisie. Een perfecte bekroning van maanden oefenen en repeteren.

Eerste prijs voor Koninklijke Fanfare 
st. Willibrord in de derde divisie

Genieten jullie 
ook allemaal zo 
van de herfst? 
Wij ook, daar-
om hebben wij 
een herfstcon-
cert georgani-
seerd! Je kunt 
genieten van 
het Dintherse 
en Berlicumse 
opleidingsorkest 
en slagwerk-
groepen. Onder 
leiding van Tonn 

van de Veerdonk en Arian Deckers zullen zij een gevarieerd program-
ma ten gehore brengen.
Op zondag 20 november ben je welkom vanaf 11.00 uur in de 
Muziekfabriek, Abdijstraat 53, Heeswijk-Dinther.
Het is gezellig voor jong en oud. De jeugd van het opleidingsorkest 
uit Dinther hoopt jullie daar te zien!

Herfstconcert jeugdgroepen 
HEESWIJK-DINTHER - Opleidingsorkesten/slagwerkgroepen Sint 
Servaes en TOG spelen zondag 20 november voor jong en oud. Het 
concert begint om 11.00 uur. Koffie, thee, ranja en entree zijn gratis!

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Bij CC De Pas 
en Depot is het 
mogelijk om een 
filmcadeaubon te 
kopen voor het 
filmhuis. Leuk 
voor een verjaar-
dag of december-
cadeautje.

Tevens is het mogelijk een abonnement te kopen voor het filmhuis; 
negen films voor € 32,-.

Filmhuis De Pas: Decembertip

Kaartverkoop De rooie 
Tesneuzik 2017

De kaartverkoop start op woens-
dag 23 november om 18.30 
uur in ’t Tunneke. De kaartjes 
worden verkocht zodra de deur 
geopend is. De kaarten kosten 
€ 12,50 p.p. Als er na de voor-
verkoop nog kaarten over zijn, 
zullen deze verkocht worden bij 
boekhandel Ceelen aan ’t Dorp.
Gelukkig worden we onder-
steund door vele sponsoren, heb 
je daar interesse in, neem dan 
gerust contact met ons op. Je 
vindt ons op 
www.rooietesneuzik.nl of mail 
naar bestuur@rooietesneuzik.nl.

HEESCH - Januari 2017 lijkt nog heel ver weg, maar de artiesten van 
Pronkzitting De Rooie Tesneuzik zijn al weer druk in de weer met 
de voorbereiding van vijf fantastische avonden vol humoristische 
sketches, dans en muziek, op 13, 14, 19, 20 en 21 januari 2017! 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 17 t/m 23 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

1,50

Taai taai
nu

2,75

Foccacia
Met gegrilde groenten

Kipfilet

100 gr. € 1,10

Voor ieder kind een wortel
voor het paard van Sint

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

SALADE VAN DE WEEK 200 gram  € 1.50
MANDARIJNEN KISTJE € 2.95
WORTELTJES (GESCHRAPT) 500 gram € 0.75

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

Even opwarmen & smakelijk

2 stuks voor

2,25

Speklappen 
met of zonder
zwoerd
100 gr. € 0,70

Naturel, suiker, hazelnoot 
of gemengd

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Voor

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

half krentenbrood

Runderschnitzels

100 gr. € 1,45
Grillworst 
Aan het stuk 
of gesneden
100 gr. € 1,10

roy van Brink al vijftien jaar 
radiomaker in Bernheze
‘Het Goedemorgen Café Bernheze’

In 2001 besloot Roy van Brink 
zijn geklooi thuis als dj om te zet-
ten naar het ‘echte werk’. Met 
een hoofd vol ideeën meldde hij 
zich bij de lokale radiozender Fre-
quent, die destijds nog gevestigd 
was in Heeswijk-Dinther. “Inter-
net stond in de kinderschoenen 
en ik wilde graag een jongeren-
programma maken met gebruik 
van website en webcam en zo 
een sfeertje creëren alsof je in 
een kroeg stond”, weet hij nog. 

Hij wordt beleefd aangehoord, 
maar moet vervolgens eerst 
maar eens ‘droog’ en zonder op 
de radio te zijn, oefenen. Roy 
doet het braaf en krijgt aanslui-
tend groen licht voor het jonge-
renprogramma KinkyBrinky.nl. 
“Ik was ontzettend zenuwachtig 
en nam mijn vriend Renko van 
der Zandt mee. Die werd daar-
mee gelijk mijn sidekick. Later 
voegde ook Mark Herberts in”, 
blikt Roy terug. 

Ontwikkeling
In 2004 ging Frequent verder als 
WanFM en verhuisde naar een 
studio in Loosbroek. De appara-
tuur werd beter en ook Roy had 
zich ontwikkeld. Dacht hij, dient 
hieraan toegevoegd te worden, 

want: “Ik heb ook een aantal 
jaren radio gemaakt bij 2FM. Ik 
dacht iets te kunnen, maar daar 
werd me stap voor stap geleerd 
hoe ik écht radio moest maken.” 
De belangrijkste boodschap die 
hij er kreeg was volgens hem: 

‘Wees jezelf en geen ander’. 
Eentje die hem altijd is bijgeble-
ven. Na een aantal jaren Kinky 
Brinky.nl vond Roy het tijd voor 
wat anders. “Ik was intussen ou-
der, had me ontwikkeld en wilde 
een serieuzer programma”, ver-
telt hij. 

Goedemorgen
Dat krijgt hij met het programma 
‘Goedemorgen Bernheze’. Een 
magazineprogramma met inter-
views, rubrieken en gasten, dat 
live uitgezonden werd en wordt 
op zaterdagochtend van 8.00 
tot 12.00 uur. Nadat WanFM 
opging in MFM DTV ging het 
programma verder als ‘Het Goe-
demorgen Café’. Roy kan er nu 

nog steeds zijn ‘ei’ in kwijt. “Ik 
vind het nog steeds leuk om te 
maken, samen met Anke Frans-
sen en Wilma Pepers. Naast mu-
ziek draaien, kom ik in contact 
met heel veel mensen. Dat is 
ontzettend leuk.” 

Marathon
Ter gelegenheid van zijn 15-jarig 
jubileum als radiomaker, verzorgt 
Roy een marathonuitzending 
die op vrijdag 18 november om 
21.00 uur begint en op zaterdag 
19 november om 12.00 uur ein-
digt en gelijktijdig gekoppeld is 
aan Stichting Eten Over. “Gedu-
rende deze marathon vragen we 
iedereen eten af te geven bij de 
studio. Het ingezamelde voedsel 
gaan we net voor we afronden 
overdragen aan Stichting Eten 
Over”, legt Roy uit. 
Of hij over tien jaar nog steeds 
radio maakt, is ongewis, maar: 
“Als ik in een dip zit en ik kom 
de studio binnen word ik altijd 
vrolijk.”

HEESWIJK-DINTHER – Hij begon als ‘broekie’ en enthousiast radiomaker bij lokale zender Frequent, 
wat later WanFM werd en uiteindelijk gefuseerd is met MFM DTV. De omroep voor Oss, Bernheze, 
Ravenstein en Lith. Nu, vijftien jaar later, is Roy van Brink nog steeds een verwoed radioman. Tijdens 
een marathonuitzending op vrijdag 18 november vanaf 21.00 uur tot zaterdag 19 november 12.00 uur, 
wordt stilgestaan bij zijn jubileum en gelijktijdig eten ingezameld voor Stichting Eten Over.

 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Marathonuitzending gekoppeld 
aan Stichting Eten Over’

www.mooibernheze.nl

inFOrMeert, BOeit 
en intereSSeert

Bezoek

‘In de 
studio 

word ik 
altijd 

vrolijk’

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509
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KBO Bernheze
Tentoonstel-
ling en verkoop 
handwerkclub
VORSTENBOSCH - De hand-
werkclub van de KBO houdt op 
zondag 20 november een ten-
toonstelling en verkoop van vele 
verschillende handwerken en 
handgemaakte kaarten.

Met de opbrengst kunnen wij 
weer nieuwe materialen kopen. 
Onze verkoop is in gemeen-
schapshuis De Stuik, Schoolstraat 
14, zaal De Rogge. De verkoop is 
van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ook 
de mogelijkheid om elke dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur bij ons, de 
handwerksters, binnen te lopen.       

KBO Cultureel
HEESWIJK-DINTHER – Onze in-
middels traditionele culturele 
middag ‘KBO Cultureel’ beleven 
we zaterdag 19 november van 
13.30–17.30 uur in CC Servaes. 
KBO Dinther organiseerde dat 
eerst alleen, maar nu samen met 
KBO Heeswijk. 

Dit wordt de eerste editie waarin 
men kan zien wat deze samen-
werking oplevert. Mede daar-
door hebben zich weer nieuwe 
groepen gemeld, waardoor we 
op een nog breder vlak dan we 
al gewend waren, kennis kunnen 
maken met culturele activitei-
ten in heel HDL. Vanwege de te 
verwachten extra belangstelling 
wordt aangeraden om tijdig aan-
wezig te zijn. 
Het programma biedt:
13.30 uur: opening 
13.35 uur: volksdansgroep 

Kujawiak
13.50 uur: dichter Ad van 

Schijndel
14.10 uur: seniorenkoor 

Cantando
14.30 uur: accordeonclub 

Gruppo dal segno
15.00 uur: koor Zang en 

Vriendschap

15.20 uur: pauze 
15.30 uur: dansgroep Shaloom 
15.50 uur: troubadours Henk en 

René Habraken
16.10 uur: gildekoor St. Barbara
16.30 uur: Bernhezer Senioren 

Orkest
17.15 uur: sluiting.
Jong of oud of ertussenin: ieder-
een is van harte welkom en de 
toegang is natuurlijk gratis.

KBO Heesch 
naar het Vincentre 
in Nuenen
HEESCH – Op het kerkplein in 
Heesch stonden op 9 november 
om 13.00 uur negentien KBO-
ers klaar om samen het Vincen-
tre, het museum aan de Berg 
in Nuenen, te gaan bekijken. In 
dit museum leer je Vincent van 
Gogh kennen als mens en we 
zien zijn ontwikkeling tot we-
reldberoemd kunstschilder. 

We wanen ons in de tijd van Vin-
cent en ervaren de dingen zoals 
hij ze ook beleefde. En een ont-
dekkingsreis is het beslist gewor-
den. Het Vincentre is tevens het 
startpunt voor een van de wan-
delingen door het openluchtmu-
seum in Nuenen. Daar zijn maar 
liefst 23 locaties die aan Van 
Gogh herinneren. 
Hoewel het een regenachtige 
dag was, werd het een boeiend 
bezoek. Je leert Vincent van 
Gogh niet alleen beter kennen 
als kunstenaar maar ook als mens 
en dat op de plek waar hij jaren-
lang woonde en werkte. Toen 
Vincent hier in Nuenen woonde, 
genoot hij van het afwisselen-
de landschap dat iets met hem 
deed en dat landschap kom je, 
zoals bekend, weer in heel veel 
kunstwerken van hem tegen. 
Het was een interessante en 
gezellige middag. Ook belang-
stelling voor dit soort uitstap-
jes? Volg www.kbo-heesch.nl. 
Lid worden? Mail naar 
secretaris@kboheesch.nl of bel 
0412-454053. 

Lezing over 
kasteelhoeven
HEESWIJK-DINTHER – Rien de 
Visser vertelt op woensdag 23 
november om 13.30 uur in CC 
Servaes over de pachthoeven 
van de Heeswijkse kasteelheren. 
Leidraad daarbij is het kijk-, ken-
nis- en verhalenboek ‘Ziehier! 
Wij verkopen 77 kasteelhoeven’. 

Dat boek heeft hij samen met zijn 
creatieve zoon Florian vervaar-
digd. Het is een uitgave van de 
gemeente Bernheze, samen met 
de Meierijsche Museumboerderij. 
De situatie nu, wordt vergeleken 
met die van 50 jaar geleden. Im-
mers, rond 1964 werden al die 
kasteelhoeven verkocht. Op de 
‘route 77’ komt het denken, dro-
men, doen en laten van de adel 
in het vizier. 
Daarnaast ook de ontwikkeling 
van het naoorlogse Brabantse 
platteland: mechanisatie, spe-
cialisatie, schaalvergroting en 
ruilverkaveling; de opkomst van 
natuurbescherming, recreatie en 
monumentenzorg; het nieuwe 
wonen en het buiten wonen. 
Historische boerderijen naast 
doorzonwoningen; wederop-
bouwboerderijen naast onbe-
woonbaar verklaarde krotten. 
Daken van stro, pannen, riet en 
golfplaten. Traditie naast inno-
vatie. We worden geleid langs 
hoekgevelboerderijen met con-
touren als bij Jeroen Bosch en 
langs onbewoonbaar verklaar-
de ‘menschennestjes’ als bij Van 
Gogh. Van de 77 pachtboerde-
rijen lagen er 18 in Heeswijk en 
12 in Dinther. De Dintherse boer-
derijen krijgen deze middag extra 
aandacht: van De Drie Huis tot 
de Koning van Pruisen.

Wil je nog meer weten dan de le-
zing biedt? Het boek ‘Ziehier!’ is 
deze middag te koop. De koffie 
is gratis! KBO Dinther organiseert 
deze middag voor alle senioren 
uit Dinther en Heeswijk, maar 
ook senioren uit de andere Bern-
hezer dorpen zijn welkom.

• Alle dagen audicien aanwezig
• Persoonlijk deskundig advies
• Afspraak zonder recept
• Tot 100% vergoeding mogelijk

MAAK DIT JAAR NOG 
GEBRUIK VAN UW
ZORGVERGOEDING

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

‘t Dorp 29 • Heesch • 0412-475959
Carmelietenstr. 8 • Oss • 0412-480302

Tweede kluscafé 
groot succes!

In november kwamen 13 perso-
nen met werk voor de klussers. 
Sommigen brachten twee of 
meer klussen mee. 
Veel vrijwilligers waren gekomen 
om te helpen en ondervonden 
hoe prettig het is om anderen blij 
te maken.

Vooral de personen die verbe-
tering brachten aan computers, 
mobiele telefoons en andere 
digitale apparaten hadden het 
druk. Er werden reparaties ver-
richt aan stofzuigers, koffiezet-
apparaten, radio’s, strijkijzers, 
acculaders, enzovoort.
Opvallend was dat de vrijwilli-
gers die aan het helpen waren, 
de mensen die geholpen werden 
en de mensen die uit belang-
stelling zomaar kwamen kijken 
allemaal plezier beleefden. Zo’n 
activiteit vraagt om herhaling.

Op vrijdagmorgen 9 december is 
er weer van 9.30 tot 12.00 uur 

een kluscafé in De Stuik. Samen 
met de hulp van vrijwilligers kun 
je spullen (laten) maken, zoals 
huishoudelijke apparaten, speel-
goed, verlichting enzovoort. 

Ook problemen met instellingen 
van je telefoon, tablet, laptop 
enzovoort kunnen worden be-
keken. De reparaties zijn gratis, 
alleen je moet zelf zorgen voor 
onderdelen die kapotte onder-
delen moeten vervangen. Een 
bijdrage in de fooienpot wordt 
op prijs gesteld.

VORSTENBOSCH - Het was echt druk in zaal De Boekweit in ge-
meenschapshuis De Stuik. Beter gezegd het was te druk in deze 
ruimte. Er is voor deze activiteit volgende maand een grotere en 
makkelijker bereikbare ruimte nodig. Volgende keer op 9 december 
is de activiteit in de foyer van gemeenschapshuis De Stuik.

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 -  gratis parkeren - WWW.JACOBSENJACOBS.NL

IEDER ZIJN EIGEN SFEER SLAPEN IN STIJL

instellingen op 
je telefoon, 
tablet of laptop
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De producten van Schwarzkopf 
zorgen voor goede voeding, vei-
lige kleuring of natuurlijk effect 
van de krullen en met 33 jaar 
kapperservaring kan Rina van de 

Boogaart gerust een kapster met 
ervaring genoemd worden. 

Een fijn idee als je van model of 
haarkleur wilt veranderen. Rina 

wordt bijgestaan door Debbie, 
Sharon en Marijke, allemaal met 
een dijk aan ervaring en een goe-
de kijk op haren. 

Bruidskapsel
Bij het huwelijk adviseert Haar-
mode Fritz Heesch de bruid om 
een proefkapsel te laten maken. 
Zo kun je zien of jouw idee van 
een bruidskapsel past bij jouw ha-
ren en of je daarmee de stralende 
bruid zult zijn die je wilt zijn. Soms 
is een kleine aanpassing van het 
gedroomde kapsel gewenst om 
het stralende effect te krijgen. Op 
de dag zelf komt een van de da-

mes graag thuis voor de finishing 
touch van jouw outfit: de haren.

Haaruitval of kaalheid
Voor advies en aanmeting van 
pruiken en haarstukjes heeft Fritz 
Heesch mogelijkheden voor pri-
vacy. Indien gewenst, kan de 
afspraak ook thuis plaatsvinden. 
De periodieke verzorging van 
de haarwerken wordt door de 
dames vakkundig en snel uitge-
voerd, zodat je weer als herboren 
naar buiten stapt. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag kunnen 
65-plussers heerlijk in de rustige 
uurtjes naar de kapper, met 10% 
korting. Voor de overige klanten 
heeft Haarmode Fritz Heesch de 
mogelijkheid korting te sparen 
met de kortingskaart. 

Accessoires
Een nieuwe coupe wil soms aan-
gevuld worden met leuke acces-

soires. Verwen jezelf eens met 
een tas, een sjaal of een kek 
vestje. Natuurlijk zijn er ook aller-
lei accessoires te koop voor ín je 
haar. Loop gerust eens binnen bij 
Haarmode Fritz Heesch en laat je 
verrassen door de gemoedelijke 
sfeer en de professionele kijk op 
haren.

HaarMOde FritZ HeeSCH
’t Dorp 22
5384 MA Heesch
0412-474995

Haarmode Fritz Heesch; een team met liefde 
voor haren, voor haar en hem
HEESCH – Onze haren verzorgen we iedere dag om er goed uit te zien. Met 
regelmaat gaan we naar de kapper voor een strakke lijn, een nieuw model, om 
het haar te laten kleuren of krullen. Wat is er dan fijner dan naar een goede kap-
per te gaan, waar de sfeer gemoedelijk is en waar tijd en aandacht aan je haren 
en jou besteed worden. Haarmode Fritz Heesch aan ’t Dorp 22A is zo’n salon!

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
9.00-17.30 uur
Zaterdag: 8.30-16.00 uur

V.l.n.r.: Marijke, Rina, Debbie en Sharon Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

‘Gemoedelijke sfeer en een 
professionele kijk op haren’

Perceel landbouwgrond
     

 Loosbroekseweg (nabij 68) te Nistelrode 
Oppervlakte 3.00.55 ha

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden
en het inschrij� ormulier kunt u contact opnemen

met ons kantoor.

Inschrijven is mogelijk tot 16 december 2016, 12.00 uur.

0499 - 37 55 65
www.berkkerkhof.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

In ‘De man in bonus’ gaat Martijn 
op zoek naar het geheim van de 
voorspoed. Met hilarische mu-
zikale acts, rake typeringen en 
scherpe overdenkingen neemt 
hij je mee op zijn zoektocht. Na-
tuurlijk. Om tot het positieve te 
komen, moet soms ook het ne-
gatieve worden ondergaan. Maar 
uiteindelijk zal je in de plus eindi-
gen. Dat is beloofd.

‘De man in bonus’ is na ‘Martijn 
Hillenius duidt de dingen’ en ‘Nu’, 

het derde soloprogramma van 
Martijn Hillenius. Naast zijn caba-
retvoorstellingen, werkt Martijn 
onder meer voor ‘Het Klokhuis’, 
‘Spijkers met koppen’ en ‘Kannie-
waarzijn!’, was hij in een hoofd-
rol te zien in de met drie Gouden 
Kalveren bekroonde film ‘Aan-
modderfakker’ en maakt hij deel 
uit van zangformatie ‘Stanley en 
de Menzo’s’.

Als je dit mist, 
mis je 
iets geweldigs

Cees van Wichen, groot cabaret-
liefhebber feliciteert de program-
meercommissie van CC Nesterlé 
met haar keuze: “Martijn is jong, 
maar speelt als een ervaren ca-
baretier zijn programma met hu-
mor, typetjes, kunstjes, liedjes, 

gedichten, quotes, en meer. Echt 
genoten! Als je dit mist, mis je iets 
geweldigs!”

Bij het juiste antwoord op de le-
zersvraag, maak je kans op twee 
vrijkaartjes voor deze BONUS 
voorstelling.

Martijn Hillenius met ‘De Man 
in Bonus’ op vrijdag 9 december. 
Aanvang 20.15 uur. 
Kaartjes à € 12,50 verkrijgbaar 
via www.nesterle.nl.

5 DECEMBER TIP: 
Nesterlé cadeaubon, leuk om te 
krijgen, nog leuker om te geven!

NISTELRODE – Het gaat goed met Martijn, vindt hij zelf. En als je zelf vindt dat het goed met je gaat, 
vinden anderen dat meestal ook. En wanneer niet alleen jijzelf, maar ook de anderen vinden dat het goed 
met je gaat, ja, dan zal het wel waar zijn.

Lezersvraag:
In welk jaar was Martijn met zijn eerste theaterprogramma te zien?
Stuur je antwoord in voor 27 november via info@nesterle.nl en 
maak kans op twee vrijkaartjes.

Het gaat goed met Martijn 
www.mooibernheze.nl
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Heeft u nog vragen of ideeën? Neem gerust contact op met Marijn; 06 53 26 96 87
Zaal Kerkzicht  •  Molenhoeven 43  •  5472 PX Loosbroek  •  info@kerkzicht.nl  •  www.kerkzicht.nl

ideale locatie 
voor uw:

Dé

Bruiloft
Koffietafel

Verjaardag
Jubileum

Diner
Vergadering 
personeelsfeest
Receptie

....of elk ander feest! 

Nieuwe

Zaal
geschikt voor 

50 tot 500
personen

W

Nieuwe

Zaal
geschikt voor 

50 tot 500
personen

W

Aantrekkelijk

geprijsde
arrangementen

v.a. €20,25

h 

Aantrekkelijk

geprijsde
arrangementen

v.a. €20,25

h

Heeft u nog vragen of ideeën? Neem gerust contact op met Marijn; 06 53 26 96 87
Zaal Kerkzicht  •  Molenhoeven 43  •  5472 PX Loosbroek  •  info@kerkzicht.nl  •  www.kerkzicht.nl

Service van de zaak:Gratis retour vervoer voor de feestvierders!K
Heeft u nog vragen of ideeën? Neem gerust contact op met Marijn; 06 53 26 96 87

Service van de zaak:Gratisretour vervoer voor de feestvierders!K
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gaSHandeL WiLLeMSen
Wij hebben een handel in gas–
en recreatie-artikelen, gevestigd 
in Schaijk. Wij leveren bijna alle 
soorten gasflessen en toebeho-
ren aan diverse bedrijven in Ne-
derland. Van industriële bedrijven 
tot campings.

Tevens zijn wij hoofd depothou-
der van Antargaz, BP, Campingaz 
en voor de industriële gassen zijn 
wij dealer van Linde gas, HWTS 
en Albee. Ook beschikken wij 
over een eigen vulstation.

Wij hebben een winkel voor par-
ticulieren, waar zij terecht kun-
nen voor het omruilen van hun 
gasfles, onze andere producten 
en uitgebreid advies.

SHOWROOM
In onze showroom kunt u terecht 
voor veel artikelen die te maken 
hebben met gas.
Gas wordt gebruikt voor ver-
warming en vele andere toepas-

singen. Om u zo goed mogelijk 
van dienst te zijn, verkopen we in 
onze shop dus ook veel gas-aan-
verwante artikelen.
Om u een idee te geven wat er 
zoal bij ons te koop is, geven we 
u hier een kleine opsomming van 

onze shopartikelen:
• Kooktoestellen
• Infraroodstralers
• Heteluchtkanonnen
• Terrasverwarming
• Drukregelaars

• Gasslangen
• Dakdekkerbranders
• Soldeerbranders
 
Maar ook verschillende aanslui-
tingen voor propaan en industri-
ele gassen zijn hier op voorraad.

gaSSerViCe OSS
ERKEND VULSTATION
Gasfles vullen of kopen? Gasser-
vice Oss is een door de overheid 
erkend vulstation voor propaan-
gas, dit is een waarborg voor een 
veilige procedure bij het vullen 
van uw flessen. Daarnaast vol-
doet ook onze opslag aan stren-
ge eisen.

HELDER CONCEPT 
Wij leveren gas inclusief beno-
digdheden en service aan zowel 
particulieren als bedrijven! Veel 
van onze collega’s kennen mooie 
ruil- en statiegeldsystemen, met 

op het oog interessante prijzen. 
Weet u wat wij doen? Wij verko-
pen u een fles voor een eerlijke 
prijs en daarna kunt u de vulling 
per kilo bij ons afnemen. We zien 
u namelijk graag terug!

INDUSTRIËLE GASSEN
Naast het propaangas in flessen 
kent ons assortiment een aantal 
gassen voor de industrie. Denkt 
u hierbij aan stikstof, zuurstof, 
koolzuur en argon. Deze gassen 
worden geleverd in nauwe sa-
menwerking met onze partner 
Praxair, gevestigd in het Rotter-
damse havengebied.

Uw gashandel in de regio 
Ook in de winterperiode 
SCHAIJK-OSS - Zoals bij velen van u bekend, zijn in de driehoek Oss-Uden-

Grave een tweetal gashandels actief die voor zowel de recreatieve als de 

industriële sector gas leveren en beschikken over een eigen vulstation.

Te weten: GASHANDEL WILLEMSEN voorheen Van Schaijk gevestigd te Schaijk, Burgemeester de 
Grootstraat 22, en GASSERVICE OSS, gevestigd te Oss, Galliersweg 45.

Naast het leveren van gas kunt u bij deze gashandels terecht voor de levering van alle bijbehorende 
en aanverwante producten. Gezien het feit dat op termijn de gashandel in Schaijk op het huidige 
adres moet verdwijnen en wij, Tim en Anke Willemsen, als jong ondernemerspaar vooruit 
willen kijken en willen inspelen op de toekomst, hebben wij per 1 oktober 2016 Gasservice Oss 
overgenomen.

Uiteraard brengt deze overname enkele veranderingen met zich mee. Maar ons streven is: 
korte lijnen, direct contact, persoonlijk en betrokken. U wordt niet eindeloos doorverbonden, 
wachten op antwoord duurt nooit lang. Door ons persoonlijk contact hoeft u niet steeds opnieuw 
uit te leggen wie u bent. Vele particulieren zijn al jaren onze klant en zij waarderen onze persoonlijke 
aandacht sterk. 
Gaarne blijven wij uw vertrouwde adres voor al uw gasvraagstukken en zijn wij natuurlijk ook 
telefonisch en digitaal te bereiken. Voor Schaijk 0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl 
en voor Oss 0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

Tim en Anke 
Willemsen:

‘We werken 
met z’n tweeën, 

dus de lijnen 
zijn kort’

geWiJZigde OPeningStiJden VanaF 1 Januari 2017

Gashandel Willemsen in Schaijk
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 
8.30 tot 17.00 uur. Gesloten op woensdag, zaterdag en zondag.
In het kampeerseizoen mei t/m augustus zijn wij op zaterdag 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Gasservice Oss in Oss
Maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.  
Zaterdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Gesloten op zondag.

‘Buiten zitten 
in deze tijd 

van het jaar? 
Dat kan met een 
terrasverwarmer’

‘Korte lijnen, direct contact, 
persoonlijk en betrokken’
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Sinterklaas en Zwarte Pieten in Bernheze

Heesch

Heeswijk-Dinther

Nistelrode

Foto’s: Yvonne Rosenhart, Michel Roefs, Jo van den Berg en DMBK

VorstenboschVorstenbosch
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Klaasje Sinterklaasje / Kathleen Amant
Klaasje houdt heel veel van Sinterklaas. Later wil hij zelf Sint worden. 
Mama heeft een mijter en een rode mantel voor hem gemaakt. Overal 
waar Klaasje is, speelt hij Sinterklaas: buiten, binnen, in bed, in bad en zelfs 
op de wc houdt hij zijn mijter op! Hij oefent heel hard hoe je over de daken 
kunt lopen en hij heeft een wit hobbelpaard waarmee hij cadeautjes gaat 
bezorgen en dan… ontmoet hij Sinterklaas! 

Een leuk en fantasievol verhaal. De liefde van Klaasje voor Sinterklaas spat 
van de bladzijden af. De illustraties zijn vrolijk en vol kleur en vullen het 
verhaal goed aan. Het ideale voorleesboek voor peuters en kleuters die zelf 
ook graag Sinterklaas willen worden!

Chocolade-letter-reep van
Tony’s Chocolonely 
Naast originele cadeaus, heeft 
de Wereldwinkel speciaal voor 
Sinterklaas een unieke chocola-
de-letter-reep ingekocht. Dat is 
een chocoladeletter en een reep 
in één: 180 gram, dus meer cho-
colade dan een reguliere choco-
ladeletter en dan ook nog met 
stukjes pepernoot erin! Aan de 
binnenkant van de wikkels zitten 
bovendien verschillende sint-
spelletjes verstopt. Dat maakt 
deze reep wel erg bijzonder. En... 
hij past precies in jouw schoen. 
 
Of voor de chocoladeliefheb-
bers… Ga voor de nieuwe limi-
ted editions van Tony’s Choco-
lonely. 
Tony’s Chocolonely komt met 
drie splinternieuwe limited editi-
on-repen. En ja, ze zijn weer heel 
speciaal! 

De eerste: melkchocolade met 
cola, knettergek met cola in de 
heerlijke Tony’s melkchocolade 
en ‘n verrassend beetje prik! 
Dan nummer twee: pure choco-

lade met gember en citroen, de 
gember met ’t zuurtje van de ci-
troen geeft ‘n verrassende kick in 
de pure chocolade! 
Nummer drie: witte chocolade 
met wortel en walnoot, alsof je 
je tanden in ‘n carrot cake met 
een dikke laag icing zet; kruidig 
en zoet! 
 
Wereldwinkels in Bernheze 
In Bernheze zijn drie wereldwin-
kels. Je vindt de wereldwinkels 
in Heesch, Nistelrode en Hees-
wijk-Dinther. Acties, aanbiedin-
gen en openingstijden variëren 
per winkel. Loop vrijblijvend 
eens binnen! 

sinterklaas in de 
Wereldwinkel 
BERNHEZE - Sinterklaas is weer in Nederland. Een spannende, ge-
zellige en drukke tijd breekt aan. Kinderen mogen hun schoen zet-
ten en ouders spannen zich in om Sinterklaas een handje te helpen. 
Een tip van Sint: loop eens binnen in de origineelste cadeauwinkel 
van Bernheze: de Wereldwinkel! 

Pieten lezen voor in de bibliotheek
BERNHEZE - In de bibliotheek 
weten ze als geen ander hoe be-
langrijk voorlezen is voor jonge 
kinderen. Logisch dus dat Zwar-
te Piet komt voorlezen in alle 
drie de bibliotheken van Bern-
heze. 

Zwarte Piet komt langs op za-
terdag 26 november van 10.30 
tot 11.00 uur in de bibliotheek 

van Heesch, van 11.15 tot 11.45 
uur in de bibliotheek van Hees-
wijk-Dinther en van 11.30 tot 
12.00 uur in de bibliotheek van 
Nistelrode. Alle kinderen die van 
een spannend sinterklaasverhaal 
houden, zijn welkom!

Schoen zetten in de bibliotheek
Kinderen t/m 8 jaar kunnen in 
de bibliotheken van Bernheze 

een leuke vouwschoen ophalen 
om thuis in elkaar te knutselen. 
Daarna mogen ze de versierde 
vouwschoen in de bibliotheek 
komen zetten. 

Vanaf 30 november kunnen ze 
komen kijken of Sint en Piet er 
een leuk cadeautje in hebben 
gedaan. Wees er wel snel bij, 
want op=op.

Kinder Muziek Tejater speelgoetd 
en sint Beweegt!

Sinterklaas beweegt… en hoe! 
Sinterklaas is fitter dan ooit! Wat 
hij daar allemaal niet voor doet. 
Dat geloof je niet, dat moet je 
echt zelf komen bekijken!
Het wordt een super leuke voor-
stelling met veel muziek, er ge-
beurt van alles en we gaan lek-
ker lachen om het leuke verhaal 
van Sint Beweegt!
Wij nodigen de kinderen uit om 
eventueel verkleed als Sinter-
klaas en/of Zwarte Piet te ko-
men. Je mag natuurlijk ook een 

mooie tekening maken voor de 
Sint of je maakt er eentje in onze 
super knutselhoek! Je tekening 
kunnen we dan ophangen of je 
geeft hem zelf aan de Sint na af-
loop! Verder willen we niet alleen 
de verjaardag van de Sint vieren, 
maar vinden we het ook leuk om 
kinderen die zondag 27 novem-
ber jarig zijn of hun kinderfeestje 
tijdens deze voorstelling vieren 
in het zonnetje te zetten! Indien 
dat zo is, willen we dat graag 
weten en mag de naam van de 

jarige Job doorgegeven worden 
op info@leygraaf.nl.
Samen met de muzikanten van 
Speelgoetd gaan we er een 
groot gezellig feest van maken! 
Er staat een glaasje ranja met 
wat lekkers klaar. O kom maar 
gezellig kijken, zingen, springen 
en dansen op 27 november! 
De voorstelling begint om 14.00 
uur, maar let op... wil je knutse-
len of tekenen, dan kan dat van-
af 13.30 uur, de entree is € 2,50.
Tot ziens allemaal.

HEESWIJK-DINTHER - Lieve kinderen, beste papa’s, mama’s, opa’s en oma’s! Zondag 27 november gaat 
er iets heel speciaals gebeuren in Heeswijk-Dinther! Sinterklaas is dan in restaurant De Leygraaf, Meer-
straat 45 om de kinderen te ontmoeten! 

NISTELRODE - Wij nodigen 
kinderen en hun ouders uit om 
op zaterdag 19 november naar 
de sinterklaasviering in de kerk 
te komen. De kinderen van het 
kinderkoor zingen toepasselijke 
sinterklaasliederen en Pieten le-
zen een mooi verhaal voor. 

En zoals Sinterklaas aan 
kinderen cadeautjes uit-
deelt, mogen ook de 
kinderen zelf een klein 
cadeautje mee naar 
de kerk brengen en 
aan de Pieten ge-
ven. Die hebben 
daar een goe-
de bestemming 
voor. 

Op het eind van de viering no-
digen de Pieten de kinderen uit 
om een handje strooigoed op te 
komen halen. Welkom allemaal. 
De viering begint om 19.00 uur.

sinterklaasviering in de 
kerk met de Pieten

De brievenbus 
van sint 
HEESCH - Op zaterdag 19 november zet Sinterklaas in Heesch 
van 12.00 tot 15.00 uur een heel speciale brievenbus klaar, waar 
alle kinderen hun verlanglijstje voor pakjesavond kunnen posten. 

Kinderen kunnen desgewenst ter plaatse hun verlanglijstje nog 
maken, plakken en een mooie kleurplaat maken voor Sint. En na-
tuurlijk zijn er ook Pieten aanwezig. Alle kinderen zijn van harte 
welkom! Locatie: ’t Dorp 76 in Heesch.

Op zoek naar sint!
HEESWIJK-DINTHER - Ook dit jaar logeert Sint weer een paar dagen 
op Kasteel Heeswijk en wel op 26 en 27 november. Maar waar is Sint 
in dat grote kasteel toch gebleven? 

Zou hij in de Ridderzaal, Salon of misschien wel de keuken zijn? Help 
je mee zoeken in het kasteel? Het gaat je vast lukken! Reserveer alvast 
online kaarten, dan ben je zeker van een meet & greet met Sint! Kaar-
ten € 5,- vanaf 2 jaar. 

Ga hiervoor naar de nieuwe website van Kasteel Heeswijk: 
www.kasteelheeswijk.com

je mee zoeken in het kasteel? Het gaat je vast lukken! Reserveer alvast 
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Bij binnenkomst krijgt iedereen een gratis lot. 
Er worden die avond leuke prijzen verloot voor 
dames en heren. Voor elke kopende klant ligt 
er een leuke attentie klaar.

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch 
06-53657505

Klantenavond
Vrijdagavond 25 november
17.00 – 21.00 uur
Voor dames, maar ook heren zijn van harte welkom
Met een hapje en drankje en leuke aanbiedingen.

Heel graag tot ziens op vrijdagavond 

25 november bij Trendzz Heesch, 

kleding voor hem en haar
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Als je tikkertje speelt voel je niet wat 
voor kleur huid iemand heeft

Tijn den Otter zit in groep 5. In 
zijn groep zit Moneer, die pas 
vanaf september op school zit en 
nog weinig Nederlands kent: “Ik 
snap vaak wel wat hij wil, ook al 
versta ik hem niet.” Voor Ma-
nar Hussein uit Somalië (11 jaar, 
groep 8) was het wennen toen 

ze acht jaar geleden op school 
kwam. Ze dacht dat de kinde-
ren in de klas over haar praatten, 
maar wist niet wát ze zeiden: “Ik 
vond de taal heel mooi, maar ook 
moeilijk. Ik heb veel geoefend, 
ook thuis met broertjes en zusjes. 
Nu praten we thuis Nederlands 

met elkaar, behalve mijn moe-
der.” Manar weet nog weinig 
van haar tocht naar Nederland 
en Tijn weet niet beter dan dat 
er kinderen van diverse culturen 
op school zitten: “Als je tikkertje 
speelt voel je niet wat voor kleur 
huid iemand heeft.”

Drempels slechten nu voor later
De ouders Sascha van Vliet en 
Desirée Braams hebben bewust 
voor OBS Delta gekozen. Ze vin-
den de wisselwerking tussen de 
kinderen belangrijk. “Het contact 
met andere culturen en hun ge-
bruiken helpt ze later in hun vol-
wassen leven.” Om het contact 
tussen alle ouders onderling op 
te bouwen, organiseert de ou-
derraad viermaal per jaar een cul-
turele brunch. Eten is immers de 
bekendste algemene deler. Alle 
kinderen brengen iets lekkers uit 
de eigen cultuur mee. Tijdens het 
eten worden recepten uitgewis-
seld en drempels geslecht. 

Onderwijs op maat
Leerkracht Paul Kuijk heeft een 
combigroep 4/5: “Voor kinderen 
is een nieuwe school heel moei-
lijk. Als je de taal niet snapt, is 
dat extra moeilijk. Basisprincipe 
is de individuele aandacht op een 
op het kind afgestemd niveau. 
We hebben combigroepen en 

klas-overstijgende lessen, zodat 
elk kind stof krijgt aangereikt die 
het nodig heeft. Als start voor 
taal laten we de nieuwe kinderen 
basisbegrippen zien en horen. 
We leren ze namen en vergroten 
stapsgewijs de woordenschat. 
We spreken langzaam en duide-
lijk. We zien ook dat de kinderen 
duidelijker spreken en dingen 
aanwijzen richting het kind dat 
de taal niet kent. De kinderen 
vinden het heel gewoon als an-
deren met iets anders bezig zijn 
of de klas verlaten voor een les 
op een ander niveau.” 

Phillike Gloudi, creativiteitsdo-
cente, ziet in tekeningen onder-
liggende trauma’s terugkomen: 
“Het is belangrijk om veiligheid 
te bieden, zodat alle kinderen 
kunnen zijn wie ze zijn.” 

Nieuwe ontwikkelingen
In samenwerking met de ande-
re basisscholen van Heesch, is 
nu een taalklas in ontwikkeling. 
In deze klas ligt de nadruk op 
taalontwikkeling bij alle vakken 
die aan bod komen. 

OBS Delta heeft daarnaast het 
project ‘wegwijsouders’. Deze 
ouders maken nieuwkomers 
wegwijs op school. In dit project 
werken Nederlandse en anders- 
taligen samen, opdat iedereen 
zijn weg kan vinden in de school.

HEESCH – Openbare Basisschool (OBS) Delta ontvangt alle kinderen met open armen voor hun leerpro-
gramma. Afkomst en kleur zijn niet belangrijk. “Belangrijk voor het kind dat op school gaat leren is een 
veilige omgeving. De grootte van de klassen en inzet van de leerkrachten maken het mogelijk kinderen 
een individueel leerprogramma te bieden”, aldus Judith Bergevoet, directeur/intern begeleidster. 

V.l.n.r. zittend: Desirée Braams, Manar Hussein, Judith Bergevoet, Tijn den Otter en Sascha van Vliet. 
Staand: Phillike Gloudi en Paul Kuijk Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘Het is belangrijk 
om veiligheid te 
bieden, zodat alle 
kinderen kunnen 
zijn wie ze zijn’

Veiligheid voorop bij 
Loonbedrijf Langenhuizen

Trekkerbumpers zijn voorzien 
van contourverlichting, reflec-
toren en een duidelijke breed-
temarkering. Daarmee help je 
andere weggebruikers om trek-
kers sneller te herkennen in het 
verkeer. Weggebruikers kunnen 
daardoor beter anticiperen op 
bredere voertuigen. Trekker-

bumpers hebben een preventie-
ve functie: het voorkomen van 
ongevallen. Maar ook zorgen ze 
voor een vermindering van scha-
de in geval van een aanrijding. 
Langenhuizen heeft al veel posi-
tieve ervaringen met de trekker-
bumper opgedaan. Werknemer 
Tom Bosch: “Ik merk dat wegge-

bruikers mijn trekker veel eerder 
herkennen op de weg. Naderen-
de auto’s zien nu door de ledver-
lichting voor op de bumper hoe 
breed de combinatie werkelijk is. 
Hierdoor nemen ze eerder gas 
terug zodat we meer tijd hebben 
om ruimte te maken, waardoor 
we elkaar veilig kunnen passe-
ren.”
CUMELA Nederland, de bran-
cheorganisatie voor onderne-
mers in groen, grond en infra, 
heeft de afgelopen jaren diverse 
praktijkproeven met bumpers 
uitgevoerd. Hieruit bleek dat 
dankzij trekkerbumpers de zicht-
baarheid van trekkers vergroot 
wordt en dat medeweggebrui-
kers meer sympathie kunnen 
opbrengen voor landbouwver-
keer. Om het gebruik van trek-
kerbumpers in de sector te sti-
muleren subsidieert CUMELA 
Nederland 500 bumpers die 
aangeschaft worden door haar 
leden of rijschoolhouders.

NISTELRODE - Loon- en grondverzetbedrijf MM Langenhuizen rijdt sinds kort met trekkerbumpers 
voor op de tractoren. Door deze speciale bumper levert Langenhuizen bij zijn werkzaamheden in regio 
Nistelrode en omstreken een actieve bijdrage aan de verkeersveiligheid. 

Familie Langenhuizen: 
‘Wij feliciteren DeMooiBernhezeKrant met het jubileum 

en wij wensen jullie heel veel succes’

Met de nieuwe bumpers klaar voor de winter

www.meermaashorst.nl
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FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

FIETSVERLICHTINGSACTIE 

AFDELING MAASLAND (REGIO OSS)

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

 Like onze
 Facebookpagina 

tijdens de actieperiode van 

16 t/m 30 november 

en maak kans op een 

Gazelle Classic*

       Het is gewoon een feit dat fietsers in 
       het donker zonder goede verlichting en reflectie 
niet te zien zijn. Ikzelf maak het vaak genoeg mee dat 

er in deze donkere dagen ineens een fietser voor mijn bus 
schiet. Dikwijls heeft zo’n fietser geen goede verlichting, 

waardoor je hem of haar niet ziet aankomen. Er zijn 
regels voor fietsverlichting en reflectie voor op uw fiets. 

Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een 
voorlicht en achterlicht aan hebben. U mag hiervoor ook 

losse lampjes gebruiken. Daarnaast moet de fiets reflectoren 
hebben op de achterkant, trappers en wielen of banden. 
Natuurlijk kunt u voor dit alles bij ons terecht en zeker 

      tijdens deze Fietsverlichtingsactie. Want terwijl u wacht  
                 met een heerlijke versnapering 

zorgen wij er voor dat u fiets 
weer fietsverlichtingsproof is.

vrijdag 28 NOVEMBER  van 16.00 tot 20.00 uur

Laat gratis uw fietsverlichting repareren 

exclusief materiaalkosten

IN SAMENWERKING MET

*alleen met remnaaf en vraag naar onze voorwaarden
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Wilt u pleisters blijven plakken of direct 
de oorzaak aanpakken?

Coaching is inzicht geven
“Ik daag mensen uit om uit hun 
comfortzone te stappen, want als 
je los kunt komen van vaste en 
voor jou veilige gedachten, krijg 
je andere, nieuwe inzichten. Dan 
kun je met nieuwe ogen naar je-
zelf en naar jouw problemen kij-
ken. 

Daar kun je zelf mee aan de slag 
gaan. Mocht het nodig zijn, dan 
kan ik het coachproces ook nog 
met hypnosetechnieken onder-
steunen.” 

Mediation 
Bettie werkte 24 jaar bij een 
bank. Zij begeleidde onder meer 
familiebedrijven waar privésitua-

ties het bedrijf dreigden te ver-
storen of andersom. “Om samen 
een bedrijf goed te kunnen run-
nen, is het van belang om privé 
en zaak te kunnen scheiden. Als 
mediator stuur ik aan op duidelij-
ke afspraken, wederzijds respect 
en begrip.”

Indien nodig kan het mediation-
traject ondersteund worden met 
individuele coaching.”

Hypnose is niets anders dan ge-
concentreerde focus 
Hypnose past zij toe bij mensen 
die in de reguliere gezondheids-
zorg niet verder of ver genoeg 
komen om hun fysieke en/of 
psychische klachten op te lossen. 

Bettie: “Wereldwijd is men er 
steeds meer van overtuigd dat 
deze eeuwenoude behandelwijze 
werkt om in de diepere laag van 
de mens - het onderbewuste -  

inzicht te krijgen. In het onder-
bewuste zitten gedragspatronen, 
overtuigingen en emoties opge-
slagen. Met hypnose kan ik die, 
op dat diepe onderbewuste ni-
veau, omdraaien of veranderen, 
door de cliënt in een volledig 
ontspannen toestand te bren-
gen. Het effect is meestal meteen 
merkbaar en meestal blijvend. Ik 
wil graag één praktijkvoorbeeld 
aanhalen: 85% van mijn cliënten 
die willen stoppen met roken, zijn 
al na één sessie daadwerkelijk 
gestopt met roken. 

Ik vergelijk hypnose vaak, om het 
gevoel uit te leggen, met dag-
dromen, het intens kijken naar 
een film of lezen van een boek. 
Dan is alle aandacht gefocust op 
één specifiek iets en vergeet je 
even de wereld om je heen. Je 
blijft echter wel jouw omgeving 
horen, maar hebt geen behoef-
te om te reageren. Je behoudt 
volledige controle, want je kunt 
stoppen met lezen, kijken of dro-
men wanneer je wilt. 

Hypnose werkt precies hetzelfde. 
Alleen probeer ik in die fase van 
complete ontspanning, duidelijk 
te krijgen wat in het onderbe-
wuste de klachten veroorzaakt, 
om deze – zo snel mogelijk - op 
te lossen. Wil je geen pleisters 
blijven plakken... kijk eens op 
mijn websites en lees waarbij ik je 
allemaal kan helpen.”

BETTIE HELLINGS
Woud 14
5258 VK Berlicum
www.effactief.nl en 
www.hynosecentrumnoordbrabant.nl
06-23487752

BERLICUM - Bettie Hellings is een veelzijdig onderneemster die in haar bedrijven: ‘Hypnosecentrum Noord-Brabant’ en mediation- en 
coachingbedrijf ‘Effactief’, haar kennis en kunde met elkaar combineert. “Ik wil mensen effectief en actief helpen om zo snel mogelijk hun 
klachten en/of problemen te verhelpen of te verminderen, zodat ze weer vooruit kunnen. Het gegeven, dat het denken en doen van de mens 
voortkomt uit patronen die zich genesteld hebben in het onderbewustzijn, intrigeerde mij bijzonder. Daar ben ik mij in gaan verdiepen en ik 
ben diverse internationaal gecertificeerde opleidingen gaan volgen met als doel mensen vanuit verschillende disciplines te kunnen helpen: 
als coach, als mediator en als hypnotherapeut.”

Bettie Hellings Tekst en foto’s: Hieke Stek

Voor wat en wie is hypnose 
onder andere te gebruiken?
- volwassenen, maar ook pubers en kinderen
- psychische én fysieke klachten
- burn-out klachten
- verminderen of oplossen van depressieve gevoelens
- allergieën 
- angsten
- stoppen met roken
- afvallen (óók door het plaatsen van een virtuele maagband)
- concentratieproblemen
- faalangsten of andere angsten
- weerbaarheid (zoals omgaan met pesten)

In 2017 starten wij met een 
aantal groepscursussen
- stoppen met roken 
- afvallen door het plaatsen van een virtuele maagband 
- workshop zelfhypnose
- werken met en ervaren van energie 
- zélf hypnose inzetten om jouw kind te helpen

Vanaf heden zijn we gestart met de verkoop van Psio brillen.
Voor meer informatie of interesse kun je mailen naar: 
info@hypnosecentrumnoordbrabant / bellen: 06-23487752 
of ga naar onze site: www.hypnosecentrumnoordbrabant / 
www.effactief.nl.

‘Ik wil mensen 
effectief en 
actief helpen om 
zo snel mogelijk 
hun klachten en/
of problemen te 
verhelpen of te 
verminderen, zodat 
ze weer vooruit 
kunnen. Het 
gegeven, dat het 
denken en doen van 
de mens voortkomt 
uit patronen die 
zich genesteld 
hebben in het 
onderbewustzijn, 
intrigeerde mij 
bijzonder’



  
Woensdag 16 november 201618

Simone van der Vlugt
Simone van der Vlugt is een 
van Nederlands grootste thril-
lerschrijfsters. Van haar thrillers 
werden in totaal twee miljoen 
exemplaren verkocht. Haar boe-
ken verschijnen over de hele 
wereld, van Duitsland tot Chi-
na en van Groot-Brittannië tot 
Australië. Haar thrillerdebuut 
‘De reünie’ verscheen in 2004 
bij uitgeverij Anthos. Het boek 
werd door Crimezone (de site 
over misdaadliteratuur) tot het 
beste thrillerdebuut van 2004 
uitgeroepen en stond maanden 
onafgebroken in de top tien van 

bestverkochte thrillers en ein-
digde op de derde plaats van de 
NS-Publieksprijs. 

Daarna volgden vele andere ti-
tels. Voor de ‘Maand van het 
Spannende Boek 2012’ schreef 
ze het geschenkboekje ‘De oog-
getuige’.
In september 2016 verscheen 
haar nieuwste boek ‘Toen het 
donker werd’.
‘Toen het donker werd’ toont de 
duistere kant van onze samenle-
ving, maar ook hoe gemakkelijk 
het is als doodgewoon gezin in-
eens in de criminaliteit te belan-

den. En om steeds meer grenzen 
te overschrijden.

Sinds 2009 schrijft Simone 
van der Vlugt historische ro-
mans voor volwassenen. Eerder 
schreef ze historische jeugdboe-
ken die bij uitgeverij Lemniscaat 
verschenen. Daarnaast maakt 
Simone van der Vlugt reissfeer-
boeken, samen met haar man 
Wim van der Vlugt. 

Kaartverkoop
Kaarten voor de lezing, die om 
20.00 uur begint, zijn te koop 
bij Bibliotheek Heesch en via de 
website 
www.bibliotheekbernheze.nl.
Toegangsprijs € 7,- (in voorver-
koop voor NOBB bibliotheekle-
den € 5,-).

Lezing simone van der Vlugt 
in Bibliotheek Heesch
HEESCH - Simone van der Vlugt is donderdag 24 november aanwe-
zig in de Bibliotheek Heesch voor een lezing. Deze bekende Neder-
landse schrijfster zal tijdens deze avond worden geïnterviewd door 
Evi Savelkouls.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

50-jarige bruiloft Adriaan en 
Marietje de Wit
NISTELRODE - Adriaan en Ma-
rietje de Wit waren op 8 novem-
ber 50 jaar getrouwd. Als leden 
van het Gilde werden ze geëerd 
met een lange, kleurrijke tocht 
met ruiters en paarden. 

Adriaan de Wit (75) en Marietje 
van Asseldonk (74) komen bei-
den uit een groot boerengezin. 
Ze kennen elkaar al van jongs af 
aan. Al zo lang, dat ze zich moei-
lijk kunnen herinneren wanneer 
de vonk is overgeslagen. In ieder 
geval tijdens het dansen is ‘het 
wat geworden’. 

Na hun trouwen hielden Adriaan 
en Marietje varkens bij hun huis 
in de Langstraat. Daarnaast was 
Adriaan melkrijder. In 1976, toen 
iedereen overging op de tank, 
ging Adriaan bij de gemeente 
in de buitendienst werken, tot 
hij op z’n 61ste in de VUT ging. 
Daarna begon hij een huifkar-
renverhuurbedrijf. Nu rijdt hij 
nog een paar keer per jaar met 
koetsen voor bruiloften of be-
grafenissen en sowieso elk jaar 
voor Sinterklaas en de arrens-
leetocht op tweede kerstdag in 
Heesch.

Beiden zijn lid van het Gilde St. 
Antonius Abt en St. Catharina. 
Adriaan is standaardruiter. Niet 
gek dus, dat op 8 november alles 
uit de kast werd getrokken. 
Adriaan: “We moesten om 13.00 
uur klaar staan. Ze kwamen ons 
eerst ophalen met een oude 
brandweerauto, een oldtimer. 
Toen we terugkwamen stonden 
ze hier allemaal klaar: familie, 
vrienden, gilderuiters en zelfs het 
Brabants span. Zo’n grote groep 
had ik niet verwacht.”
Marietje: “We gingen in een 
hele optocht naar Zaal Kerkzicht 
in Loosbroek. Wij in onze eigen 
koets, acht paarden met stan-
daardruiters in vol ornaat voor-

op, twee paarden bij de kar en 
tien er achteraan. Onderweg en 
in Loosbroek trokken we heel 
veel bekijks.”

Adriaan: “We hebben ook 
enorm genoten van het feest. 
Met grappen van neven en nich-
ten, muziek van het familieor-
kest en liedjes van vrienden en 
ruiters. En natuurlijk de vendel-
groet.”

Foto’s: Yvonne RosenhartDMBK: Meer voor 
vrouwen
Vijf jaar. Twee vrouwen. Een krant. En meteen de 
mooiste. En een bijna goddelijke vermenigvuldiging 
van het zwakke geslacht. Met onder andere Monique, 
Carlijn, Wendy, Milène, Ingrid, Lianne en Martha, 
werden de mannen door de jaren heen zwaar 
ondergeschikt gemaakt. En Nistelrode rules. De 
stromannetjes stonden fluks aan de zijlijn. Nog steeds. 

Rian en Heidi. Ruwe bolsters blanke pit. Straight, geen 
woorden maar daden. Als ‘t mannen waren geweest, 
waren het ongetwijfeld Feyenoord supporters, emmers 
bier drinkend, en maakten ze, waarschijnlijk in zo’n 
zelfde geelzwarte bodywarmer, stoere tochten door 
een door God verlaten land op hun zware Harley’s. 
Nu maken ze met dezelfde passie een krant. 

Met nagellak en sloten koffie. Zij bepalen het nieuws, 
de plaats, de volgorde, het belang, en als je iets 
terugzegt, geven ze je een cijfer voor het antwoord 
(vaak een onvoldoende). Ik ontmoette het duo in een 
hok naast BBQenzo toen dat bedrijf nog uit één BBQ 
bestond en Bernheze Media uit een oude computer en 
twee stoelen. 

Inmiddels zijn ze genomineerd geweest voor Jonge 
Ondernemers van het jaar, hebben ze een hele rits 
personeel en maken ze (veel) meer van De Maashorst. 
De conclusie moet zijn dat ze als ondernemers hun 
mannetje staan. En als de nood aan de man is? Ze 
hebben mijn nummer.

Stoere tochten door een 
door God verlaten land 
op hun zware Harley’s

Ondergeschikt

Mathieu bosch 

JUBILEUM
Schrijver
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Ondernemerszaken!
Hoe is het met

van uw administratie?
de digitalisering

Internet is meer dan 
e-commerce.
Het feit dat in Nederland 16 miljard euro online 
wordt besteed, geeft aan dat internet zijn invloed 
heeft. Maar naast alle internetverkopen stijgt ook het 
belang van internet in de service- en dienstensfeer. 
Klantenservice? Opleidingen? Vergunningaanvraag? 
Marketing? Uw financiële administratie? Alles wordt 
tegenwoordig online geregeld.

Niet de techniek, maar de 
ondernemer vormt het probleem.
Het grootste struikelblok om digitale toepassingen 
in te voeren is niet de techniek, maar de motivatie 
van de ondernemer zelf…. zo blijkt nog vaak in de 
praktijk. Daarom is het verstandig om eens met 
andere ondernemers – of met experts – te praten 
over de mogelijkheden van digitale toepassingen 
in uw bedrijfsvoering.

De digitalisering van uw financiële administratie?
Staat u er wel eens bij stil hoeveel papier u gebruikt om uw offertes, facturen, inkoopdocumenten en emails 
uit te printen, te kopiëren en op te slaan? En weet u ook hoeveel tijd uzelf of uw medewerkers bezig zijn om deze documenten op te slaan en terug te 
vinden? U zult ervan schrikken. Een specialist in informatie- en documentverwerking heeft ooit eens berekend dat 10% van de omzet opgaat aan het 
verwerken van informatie.

Het groot aantal faillissementen in de winkelstraat heeft vele ondernemers wakker geschud. Hoewel het te overdreven is 
om alle ‘schuld’ in de schoenen te schuiven van internet en e-commerce, is het duidelijk dat de wereld er door internet een 
stuk anders uitziet. Jasper Exters en Alwin van den Hurk van OOvB adviseurs en accountants, wijzen op het belang van een 
digitale bedrijfsvoering.

OOvB is één van de grootste advies- en accountantsorganisaties in Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. 
Vanuit 5 vestigingen in Heesch, Boekel, Wanroij, Wijchen en Cuijk bedienen wij vele klein-zakelijke- en MKB-ondernemingen.

OOvB Heesch: Bezoekadres - De La Sallestraat 8 - 5384 NK Heesch  |  Postbus 5 - 5384 ZG Heesch

OOvB adviseurs en 
accountants nodigt u uit 
voor een vrijblijvende 
afspraak.

Bent u toe aan de digitalisering van 
uw financiële administratie? Maak 
dan eens geheel vrijblijvend een
afspraak met één van de experts van 
OOvB adviseurs en accountants. 

Email: heesch@oovb.nl 
Telefoon: 0412 - 612818

Om u als ondernemer inzicht te geven in de administratieve digitale 
ontwikkelingen op internet en in de ‘cloud’, nodigt OOvB adviseurs en 
accountants u uit voor een informatieve kennisavond. 

Tijdens deze avond wordt ingegaan op de voordelen van digitalisering 
van uw administratie en op welke wijze u dit in uw onderneming het best 
kunt aanpakken.

Deze ondernemerssessie wordt georganiseerd in samenwerking met 
automatiseringspartner Unidis en vindt plaats in de Schouwburg Cuijk. 
Graag nodigt OOvB u als Bernhezer ondernemer uit.

Geïnteresseerd? 
Meld u aan via heesch@oovb.nl of via 0412 - 612818

Jasper Exters
(Vennoot OOvB)

Alwin van den Hurk
(Vennoot OOvB)

OOvB Ondernemerssessie

“Digitalisering van uw  bedrijfsadministratie”
Donderdag 1 december / Schouwburg Cuijk / Aanvang 20.00 uur
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Hij 

Ski – Head IS Magnum SW TFB – 719,-

Jack – Spyder Vyper – 499,99

Broek – Spyder Dare – 299,99

Helm – Kask Chrome – 429,99

Handschoenen – Spyder Overweb GTX – 89,99

 

Zij 

Ski – Elan Delight Swarovski – 649,-

Jack – Goldbergh Alice – 599,-

Broek - Goldbergh Pippa – 329,-

Muts – Goldbergh Alex – 79,-

Helm – Goldbergh Angel – 249,-

Handschoenen – Goldbergh Amelie – 99,-

179,-
229,95

19,95
29,95

169,95
209,95

199,-

69,95

369,- 209,95

399,-399,-

Nitro SMP 
All Mountain board 
voor de licht gevorderde 
tot gevorderde boarder. 

Bataleon
Distortia
Veelzijdig dames
snowboard.

Fischer 
Progressor 800  
Piste ski, geschikt 
voor de sportievere dames.

399,-
499,-

19,
59,99

Salomon 
X-Drive 7.5 
Lichtgewicht ski met
all-terrain rocker.

269,-
299,-

Casco 
SP-2 Snowball 
Geïntegreerd vizier cat 2 lens.

Olang Patty
Winterlaars dames.

Adidas ID2
Goggle met eenvoudig verwisselbare lens.

Reusch 
Snow King
Sneeuwdicht
en met fl eece 
voering voor 
extra warmte 

Dare2B Fuseline
Skipully heren, verkrijgbaar in diverse kleuren.

Falcon Vista
Skipully dames.

Lange RX 110 Pro 
Performance skischoen heren
voor de licht gevorderde tot gevorderde skiër.

Head Cube 3 8 X
Comfortabele dames skischoen,
automatische loopstand. Geschikt voor 
beginnende t/m lichtgevorderde skiër. 

K2 Raiden
Snowboardschoen voor 
lichtgevorderde boarder.

Enorm assortiment 

ski- en winterjassen!
Elan 
Amphibio 84 Ti
Breed inzetbare 
All Mountain ski voor heren.

449,-
599,95

29,95

1 voor

Dare2B Fuseline

29,9529,9529,

50,-
2 voor

430,-

Veelzijdig dames

430,-

Elan 
Twintip Pinball 
Stoere freestyle ski. 
Geschikt voor de licht 
gevorderde skiër.

299,-
399,-
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Atomic 
Vantage X75C
Comfortabele
All Mountain ski voor heren

359,-
399,-

359,-

27
NOVEMBER

KOOPZONDAG

12:00 - 17:00

DE GROOTSTE WINTERSPORTSPECIALIST VAN NEDERLAND!

ALLE TOPMERKEN 
IN HUIS

EXTRA KOOPZONDAG 27 NOVEMBER 12:00 - 17:00

SPOT
B LACK

CMYK
0, 0, 0, 100

RGB
0, 0, 0

HEX
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Mr. Toppop, multimedia perfor-
mer & singer-songwriter hoogst 
persoonlijk in Loosbroek? Jaze-
ker! Hij kreeg een gouden album 
als producer en won de Zilveren 
harp voor zijn muziek. In 2005 
verscheen een 1050 verzen tel-
lend megagedicht en -lied in 
boekvorm. Allemaal ingrediënten 
die aan de basis staan van zijn 

succesvolle show ‘De para-
de van de hemelse trage-
die’. De garantie voor een 
meer dan Andere Avond 
in Loosbroek. Verwacht 
een lyrische achtbaan, 
een poëtische hoogmis 

van maatschappijkritiek, 
muzikaliteit en 

prikkelende 
beelden, 

die tegelijkertijd schitterend ver-
taald worden in suggestieve, traag 
in elkaar overvloeiende beelden. 
Van brainsessions for creativity 
tot Kamasutra experience en de 
befaamde Lulverhalen. De veel-
zijdige Ad Visser lijkt de eeuwige 
jeugd te hebben, hij verrast en in-
spireert zijn oude en nieuwe fans 
en iedereen die zijn uitzonderlijke 

carrière volgt. Daarnaast worden 
er speciaal voor deze avond, ex-
tra muzikale live-acties ingepast 
met Ralph Rousseau. Een unieke 
verhaal-, muziek- en beeldperfor-
mance in CC De Wis, die zeker zal 
zorgen voor een meer dan Andere 
Avond. 

Schilderen is mijn leven
Naast de hectiek van 
Ad Visser vind je in 
De Wis de rust van 
een begenadigd kun-
stenaar. Ali Khalil
(66) werd geboren 

in Jirs al-Shoughour, een 
stad met 45.000 inwoners in 

Noord-Syrië, 75 kilometer ten 
westen van Aleppo. Hij studeer-

de art sciences aan de academie 
van Sint Petersburg in Rusland en 
werkte de laatste jaren als pro-
fessor aan de Petra Universiteit 
in Amman, Jordanië. Werken van 
de meester-schilder vonden hun 
weg over de hele wereld, van 
China tot Australië. Die wereld 
is een stuk kleiner geworden. Hij 
moest vluchten voor de oorlog in 

zijn geboorteland en woont nu in 
een klein appartementje boven de 
bibliotheek in Heeswijk-Dinther. 
Zonder zijn geliefde gezin, zonder 
zijn dierbare werk. Het schilderen 
bleef. Nu portretteert hij De Kils-
donkse molen en het straatbeeld 

van ’s-Hertogenbosch. Zijn werk 
is helder, realistisch, kleurrijk, dy-
namisch, treffend en attractief. 
“Schilderen is een speciale bood-
schap”, vertelt Ali. “Ik schilder 
wat om me heen is. Het is een uit-
nodiging om anders naar gewone 
dingen te kijken. Je zou kunnen 
zeggen dat ik de tijd bevries en 
een deel bewaar in een beeld dat 

de kijker kan voelen. Een schilderij 
met een herinnering.”

BERNHEZE – Een Andere Avond op donderdag 24 november: De Bernhezer Kunstkring (BKK) organi-
seert in CC De Wis in Loosbroek een bijzonder optreden van Ad Visser (1947), samen met zijn kompaan 
en Edisonwinnaar Ralph Rousseau op Viola da Gamba. Tevens is er een expositie van Ali Khalil, een 
Syrische kunstenaar uit Heeswijk-Dinther.

Ad Visser in Loosbroek: een lyrische achtbaan

Zaal, expositie open om 
20.00 uur. Aanvang 
Ad Visser: 20.30 uur. 
Kaarten á € 5,- zijn 
verkrijgbaar bij CC De Wis of 
aan de kassa. Vol=vol. 
info@debkk.nl.

Ali Khalil Foto: Van Assendelft Fotogra� e

‘Het is een uitnodiging om anders 
naar gewone dingen te kijken’Ad Visser

WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016

Huisdiergeheimen 2D: 13:15  

Storks 2D (NL): 
13:15

MeesterSpion: 
13:30 

Trolls 2D (NL): 
13:30   

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 15:30

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 15:30 20:00

Trolls 3D (NL): 
15:45

Hart Beat: 
15:45

Bridget Jones’s Baby: 19:45

Inferno: 
19:45

Hartenstrijd: 
20:00

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016

Hartenstrijd: 
19:45

Hacksaw Ridge: 
19:45

Bridget Jones’s Baby: 20:00

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 20:00

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 15:45 18:45 21:45

Trolls 3D (NL): 
16:00 

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 16:00

Hart Beat: 
16:00 19:00

Inferno: 
18:45

Hacksaw Ridge: 
18:45

Bridget Jones’s Baby: 21:30

Doctor Strange 3D: 
21:30

Jack Reacher 

Never Go Back: 
21:45

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016

Huisdiergeheimen 2D: 13:00  

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 13:00 16:00 18:45 21:45

Trolls 3D (NL): 
13:15 

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 13:15 15:45

Hart Beat: 
15:45

Trolls 2D (NL): 
15:45   

Inferno: 
18:45

Hacksaw Ridge: 
18:45

Hartenstrijd: 
19:00

Bridget Jones’s Baby: 21:30

Doctor Strange 3D: 
21:30

Jack Reacher 

Never Go Back: 
21:45

ZONDAG 20 NOVEMBER 2016

Rapunzel (NL): 
13:00   

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 13:00 16:00 19:45 

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 13:15

Trolls 2D (NL): 
13:15   

Trolls 3D (NL): 
15:45

Hart Beat: 
15:45

Hartenstrijd: 
19:30

Hacksaw Ridge: 
19:30

Bridget Jones’s Baby: 19:45

MAANDAG 21 NOVEMBER 2016

Bridget Jones’s Baby: 19:45

Hacksaw Ridge: 
19:45

Hartenstrijd: 
20:00

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 20:00

DINSDAG 22 NOVEMBER 2016

Bridget Jones’s Baby: 19:45

Hacksaw Ridge: 
19:45

Inferno: 
20:00

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 20:00

WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 13:00 16:00 20:00 

Storks 2D (NL): 
13:15

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 13:30 15:45

Trolls 2D (NL): 
13:30   

Hart Beat: 
15:45

Trolls 3D (NL): 
16:00

Bridget Jones’s Baby: 19:45

Hartenstrijd: 
19:45

De Schets Filmavond 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

In december starten we met de nieuwe 
jeugdraad om een leuke en spetterende 
jeugdpronkzitting in elkaar te zetten. Op 
vrijdagavond 24 februari brengen we in 
onze Snevelbokkenstal (Sporthal De Zaert)
deze spetterende show ten tonele. Ieder-
een is van harte welkom om te komen 
kijken en te genieten van onze nieuwe 
jeugdraad. Ook onthullen we op deze 
avond de nieuwe tenues van onze Raad 
van Elf en adjudanten. 
Om dit avontuur met ons te beleven, zijn 
we op zoek naar 15 tot 17 enthousiaste 
jongens en meisjes. Dus: jongens en meis-
jes uit Heeswijk, Dinther of Loosbroek, zit 

je in groep 7 of 8 van het basisonderwijs 
en heb je zin om met ons carnaval te vie-
ren: Meld je aan!

Aanmelden kan van maandag 21 novem-
ber 16.00 uur t/m 26 november 14.00 
uur. Stuur een mail naar 
jeugdraadhdl@gmail.com. Vermeld je 
naam, adres, telefoonnummer en een 
emailadres van je ouder(s) of verzorger(s).
Reageer snel, want VOL=VOL. 

Voor informatie kun je contact opnemen 
met Nathalie van Zoggel 0413-294419 of 
via bovenstaand email-adres.

Jeugdraad Snevelbokkenland 
zoekt enthousiaste jeugdleden

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Stichting Jeugdcarnaval HDL is op zoek naar en-
thousiaste jongens en meisjes voor de jeugdraad van 2017. Stichting Jeugdcarnaval 
HDL is druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval 2017. Daar hoort ook een nieu-
we jeugdraad bij. De jeugdraad beleeft elk jaar weer een bijzondere carnaval. We gaan 
met de jeugdraad vijf gezellige dagen carnaval vieren. We hebben een vol programma, 
met onder andere het bijwonen van de carnavalsmis, de sleuteloverdracht, deelnemen 
aan verschillenden optochten, gezellige bezoekjes afleggen en nog veel meer.
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FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing, 
 kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en fi tness aan de 
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen 
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid. 
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en fi tness.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende 
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een offi ciële opening. We vertellen je hier 
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer 
en beweeg met ons mee! 

bewegen naar
gezondheid.

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch 

Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 
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Goede tijden… slechte tijden ook voor een 
korenmolen met aanzienlijke oorlogsschade

Deze bijdrage verscheen juist 
voor een familiereünie van di-
recte nazaten van Jan Geurts; in 
Heesch destijds bekend als ‘de 
mulder’. Hij was van 1950 tot 

1967 de eigenaar. De bewus-
te foto was voor hen onbekend 
en… inderdaad gemaakt op een 
weinig fotogeniek moment in 
slechte tijden. Dat gaf aanleiding 

om verhalen op te dissen, die hun 
vader herhaaldelijk vertelde over 
die hectische dagen in september 
1944 rondom de bevrijding van 
Heesch.                

Zijn verhaal over de beschieting 
van Heesch, wekenlang, had een 
diepe indruk achtergelaten. Als 
inwoner van Nistelrode volgde hij 
die oorlogshandelingen staande 
op het dak van het zusterklooster, 
met naast zich de beschermende 
rokken van moeder-overste. Nu 
ligt de geschiedenis rond de be-
vrijding van Heesch in september 
1944 voor een goed waarnemer 
op straat. De ‘slag om Heesch’ 
duurde drie dagen, zoals de on-
dertiteling op het straatnaam-
bord van de Grenadiersstraat 
aangeeft. Op de tweede dag, 
dinsdag de 26e, trokken tanks 
en infanterie van Britse Gre-
nadiers in een gecoördineerde 
aanval ten strijde; via de provin-
ciale weg Nistelrode - Heesch,
met nadruk op de westelijke 
kant. Ze baanden zich een weg 
dwars door ‘De Wijst’ en ‘Klein 
Rotterdam’ (thans Heelwijk), be-
geleid door een artilleriebarrage. 
Dat zal hooguit enkele uren heb-
ben geduurd.  
Namen van de vier dodelijke 
slachtoffers van die dag onder 
de Heesche bevolking, van de in 
totaal tien omgekomenen tijdens 
deze slag, staan sinds enkele ja-
ren gebeiteld op het herinne-
ringsmonument aan De Misse in 
Heesch. Op hun linkerflank staat 
de Witte Molen; aangemerkt als 
een potentiële uitkijkpost voor 

de Duitsers. Die moest tijdens de 
opmars geneutraliseerd worden, 
een kolfje naar de hand voor de 
Britse kanonniers in Nistelrode. 

Zijn zonen herinnerden zich nog 
gaten en reparaties van de ste-
nen muur bovenin de molen aan 
de Nistelrooijse = zuidelijke kant. 
Conclusie: het gevlucht, dat ge-
richt stond op het noorden is er 
afgeblazen door gericht granaat-
vuur van onze geallieerde vrien-
den. Aan de lijst van 111 Heesche 
gebouwen, die destijds aanzienlij-
ke schade opliepen - grotendeels 
door toedoen van de bevrijders 
- kan deze molen worden toege-
voegd.

Joop Thuring, Heesch, 
november 2016

BERNHEZE – Enkele maanden geleden plaatste de DeMooiBernhezeKrant een artikel over de Heesche 
Witte Molen. Dit naar aanleiding van een net opgedoken historische foto, waarvan viel af te lezen dat 
deze in een ziekelijke toestand verkeerde. Maar door buitenlandse bezoekers op oorlogspad - geallieer-
de soldaten - toch geselecteerd om als achtergrond te dienen voor een groepsfoto voor het ‘Thuisfront’. 

De Witte Molen In Heesch in goede - vooroorlogse - tijden. Archief familie Geurts, via dhr. Henk Geurts, Nistelrode

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Plaza ‘t Supertje 
Stationsplein 4 - Heesch  0412-456476

www.supertje.com

www.plazafoodforall.nl

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 11.30 tot 21.00 uur

Zondag van 12.00 tot 21.00 uur

Onze organisatie - onze vereniging of stichting 

Het is mooi om mee te genie-
ten van die evenementen en als 
er plaats is kunnen we hier ook 
een verslag van doen. Waar we 
op  www.mooibernheze.nl zo’n 
beetje iedereen die moeite heeft 
gedaan op een tekst blij maken 
met een plaatsing; in de krant 
hebben verenigingen en stichtin-

gen 250 woorden en een foto  en 
logo om te sturen. 

De verslaggevers die hun eigen 
club, vereniging of organisatie 
iedere keer weer in het zonnetje 
zetten, zorgen daar toch maar 
mooi voor. Zij  verslaan zonder 
een mening. Ze worden geacht 

er een goedlopend geheel van te 
maken. Zij laten iedere keer een 
andere kijk op de zaak zien. 
Wij, als DeMooiBernhezeKrant 
weten wat dit vraagt van jul-
lie. Daarnaast zitten we als een 
scheidsrechter op de deadline. En 

de feiten moeten  kloppen, om 
een zo volledig mogelijk beeld te 
laten zien. 

Met andere woorden; dat is pas-
sie voor je club!

BERNHEZE – De 250ste editie van DeMooiBernhezeKrant betekent ook 250 weken met mooie verhalen. 
Over indrukwekkende initiatieven. Wat een doortastende schrijvers hebben we in Bernheze. De passie 
straalt van de verhalen af. We hebben onze schrijvers die mooie verhalen vertellen, maar ook zijn er 
heel veel verhalen die van de organisaties zelf afkomen. Ook de niet aflatende artikelen over de evene-
menten die zich afspelen in Bernheze en waar toch echt ook bezoekers het evenement maken, horen in 
de publicaties thuis. 

Beste verslaggevers, wij feliciteren jullie 
ook met het jubileum, want zonder jullie 
konden wij geen actuele krant maken. 

Team DeMooiBernhezekrant.
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Met zijn krachtig gevormde carrosserie en coupé daklijn springt de Toyota C-HR direct in het oog. Een auto met rijgedrag waarop 
u kunt vertrouwen. Stuurt nauwkeurig en rijdt responsief, wat zorgt voor een crossover die net zo prettig voelt als een dynamische 
hatchback. Waan uzelf in een high tech, maar comfortabele cockpit. Via het centrale 8-inch touchscreen bedient u het nieuwste 
Toyota Touch® 2 multimedia-systeem, de  automatische airconditioning en de sfeerverlichting.

Vanaf 26 november in de showroom, maar nu al te ontdekken 
op www.josvanboxtel.nl/c-hr!

De Toyota C-HR vanaf 26 november in de showroom!

Van
concept          
naar

Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L) , CO2  86-144 gr/km. 

*   Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 36.260,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl 

Jos van Boxtel  
Middelrode, Haff ertsestraat 21, 073-5032911   |   ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633   |   Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355

www.josvanboxtel.nl
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Als de basis in balans is,
dan blijf je in evenwicht!

Voetreflextherapie is een druk-
puntmassage van de zenuwui-
teinden op de voet, die in ver-
binding staan met alle organen 
en systemen in het lichaam. De 
massages stimuleren het zelf 
genezend vermogen van het li-
chaam. Het is een veilige thera-
pievorm die geschikt is voor alle 
leeftijdscategorieën en een keur 
van klachten kan verhelpen of 
verminderen: allergieën, 
bot-, long-, hormo-
nale- en spijsverte-
ringsproblemen, 
spier- of ge-
wrichtsklachten, 
slapeloosheid, 
stress of over-
vermoe idhe id 
en meer. Het kan 
zelfs werken bij 
een onvervulde kin-
derwens. 

Gespecialiseerd
Wendy Smits-van de Ven is niet 
alleen al jaren voetreflexplus 
therapeute. Ze is ook gespecia-
liseerd Sensi kids coach. Dat wil 
zeggen dat ze werkt met prik-
kelgevoelige kinderen, jongeren 
en volwassenen ook wel high 

sensitive persons 
(HSP) genoemd. 

“De titel Sensi kids 
coach dekt de lading 

niet”, geeft ze toe, want 
ik werk met alle leeftijdscate-

gorieën. Ze legt uit: “Prikkelge-
voelige oftewel hooggevoelige 
mensen zijn meer dan gemid-
deld gevoelig voor indrukken en 
prikkels uit hun omgeving. In-
dien zij dit niet goed beheersen, 
raken ze overprikkeld, wat kan 
leiden tot bijvoorbeeld faalangst 

of oververmoeidheid.” Middels 
voetreflextherapie, maar ook in 
trainingen, leert Wendy hen er-
mee omgaan, om hun emoties te 
herkennen en erkennen en posi-
tief te denken. 

Ze biedt handige oplossingen 
als er iets vervelends gebeurt en 
geeft ontspanningsoefeningen 
gericht op de overprikkeling. 
Ook verzorgt ze trainingen aan 
ouders van overgevoelige (klei-
ne) kinderen.

Plus therapeute
Wendy werkt met gebruik van 
zowel de westerse als Chine-
se technieken. “Daarom ben ik 
voetreflexplús therapeute”, legt 
ze uit. Ze vervolgt: “De westerse 
techniek is veelal met de duim en 
de Chinese techniek is gecombi-
neerd met acupressuur en me-
ridianen. Ik werk altijd met een 
combinatie, omdat ik zo beter tot 
de kern van de klachten kan ko-
men. Doordat de bloedsomloop 
gestimuleerd wordt, krijgt ener-
gie uiteindelijk weer vrij baan.” 
Na het maken van een afspraak 
krijgen cliënten een vragenlijst 
toegestuurd zodat Wendy al enig 

inzicht heeft in wat er 
aan de hand is. Bij de 
eerste visite volgt een 
intakegesprek en een 

analysemassage, die 
haar informatie geeft 

voor het maken van een 
behandelplan. “Het is afhan-

kelijk van de klachten, maar ook 
hoe lang er al mee rondgelopen 
is, hoe vaak iemand terug moet 
komen”, aldus Wendy.

Balans
Gabriellic Voetreflex is aange-
sloten bij de beroepsvereniging 
van de Bond van Europese Re-

flexologen. Cliënten krijgen de 
natuurgeneeskundige behan-
delingen en trainingen met een 
aanvullende verzekering gedeel-
telijk of geheel vergoed. Wendy 
adviseert voor aanvang van de 
behandeling even contact op te 
nemen met de zorgverzekeraar 
over de hoogte en wat er precies 
vergoed wordt. Haar werk geeft 
veel voldoening want: “Lichaam 
en geest dienen in harmonie te 
zijn. Als de basis in balans is, dan 
blijf je in evenwicht. Ik werk één 
op één met mensen. Het geeft 
me veel voldoening als ik zie dat 
zij zich gedurende een behande-
ling steeds beter gaan voelen en 
in balans van mijn behandeltafel 
stappen en blij zijn dat ze gehol-
pen worden.” 

Voor het maken van een afspraak 
of meer informatie zie: 
www.gabriellicvoetreflex.nl / 
gabriellicvoetreflex@gmail.com 
of 06-50435216.

HEESWIJK-DINTHER - Al enige jaren runt Wendy Smits-van de Ven aan de Roestenburgseweg 2 Praktijk 
Gabriellic. Als voetreflexplus therapeute en gespecialiseerd coach voor overprikkelde kinderen, jonge-
ren en volwassenen, ook wel hoog sensitief genoemd, weet ze met een combinatie van voetmassages 
met gebruik van westerse en oosterse therapieën, oefeningen, trainingen veel (vaak ook onbegrepen) 
klachten op te lossen dan wel te verminderen. Tot slot hoeven er niet per se klachten te zijn, want een 
voetreflexmassage werkt ook heel ontspannend.

www.gabriellicvoetreflex.nl 
 06-50435216 - Roestenburgseweg 2 - Heeswijk-Dinther

analysemassage, die 
haar informatie geeft 

voor het maken van een 
behandelplan. “Het is afhan-

Wendy is ook gespecialiseerdSensi kids 
coach

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘Lichaam en 
geest dienen in 

harmonie te zijn’
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Eerste huis kopen?
Profiteer nu van de

historisch lage rente

Ga naar regiobank.nl of vraag uw Adviseur

Financieel Centrum Heesch
't Dorp 9
5384 MA HEESCH
T (0412) 45 37 27
E info@financieelcentrumheesch.nl
I www.financieelcentrumheesch.nl
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Gastronomia 
Italiana 
creëert Italië-
gevoel met 
sfeer en 
nieuw aanbod

HEESCH - Yulita en Gaetano Mercurio willen in Gastronomia 

Italiana een sfeer van ‘Italiëbeleving’ creëren. Ze blijven be-

zig met ideeën voor hun aanbod en voor de inrichting, zodat 

het voor de klant nóg aangenamer wordt. 

Gastronomia Italiana is een de-
licatessenwinkel, zoals je ze in 
Italië overal vindt, maar die voor 
Nederland uniek is. Ze verkopen 
de meest authentieke Italiaan-
se gerechten, van broodjes tot 
pizza’s en ovengerechten, met 
daarnaast allerlei zaken waarmee 
mensen zelf in hun eigen keuken 
aan de slag kunnen. Niet alleen 
ingrediënten, maar ook appara-
ten. Kortom, alles om de echte 
Italiaanse keuken tot zijn recht 
te laten komen. Ze verkopen ook 
verrukkelijk Italiaans ijs.

Gezellig en authentiek
In 2015 is Gastronomia Italia-
na uitgeroepen tot gezelligste 
winkel van Bernheze. De prijs is 
begin 2016 door burgemeester 
Moorman uitgereikt. 
Yulita: “We willen onze klanten 

van de afgelopen jaren bedan-
ken. Je moet eerst klanten heb-
ben voordat je, beetje bij beetje, 
kunt investeren. En we krijgen 
van hen ook input over ons aan-
bod. We bleken bijvoorbeeld te 
veel pestosoorten in ons aanbod 
te hebben. Dat maakt de keuze 
alleen maar lastig. Nu hebben we 
een paar mooie soorten overge-
houden. Daardoor hebben we 
weer meer ruimte voor ande-
re dingen, ook non-food, zoals 
pastamachines, caffetera’s (om 
koffie te maken op een ouder-
wetse manier), pizza-oventjes (in 
de vorm van ronde bolletjes die 
op tafel kunnen staan) et cetera. 
Als klanten iets willen, gaan we 
daar gericht naar op zoek. ”

Nieuw aanbod
Yulita: “Onlangs zijn we met 

een hele nieuwe tavola caldalijn 
begonnen. De meeste mensen 
kennen pasta’s en pizza’s, maar 
in Zuid-Italië heb je ook veel fin-
gerfood. De mensen die daar op 
vakantie zijn geweest, kennen 
dat. Een deel van dat fingerfood 
bieden wij nu ook aan. Zoals mi-
nibroodjes van pizzadeeg, gevuld 
met paddenstoelen (vegetarisch) 
of vlees. Pidona’s, dichtgeklapte 
broodjes van een soort pizzadeeg 

met allerlei vullingen, vooral 
groente. En arancini’s, risotto-
ballen waarvan de kern is gevuld 
met bolognaisesaus, padden-
stoelensaus of spinazie-ricotta. 
Die zijn immens populair in Ita-
lië. Arancini’s zijn ook lekker als 
voorgerecht voor bijvoorbeeld 
het kerstdiner.” 
Gaetano: “En wij zijn in Neder-
land het enige verkooppunt van 
Boncafé, de echte klassieke Ita-
liaanse espressobonen. Daarmee 
kun je espresso, cappuccino, latte 
macchiato en ijskoffie maken. We 
verkopen zowel bonen als blikjes 
met gemalen koffiebonen.“ 

Kerst
Yulita: “Ook voor kerst hebben 
we allerlei lekkers, om cadeau te 
geven of om zelf te gebruiken of 
op tafel te zetten. Oliën en wij-
nen, sausen en kruiden, snoepjes, 
pasta’s (van Gragniano), verpak-
te kaasjes en worstjes. En daar-
naast natuurlijk diverse panet-
tones, een soort cakebrood. Het 
lijkt een beetje op kerststol, maar 
is luxer, met bijvoorbeeld chocola 

of likeur erin. Die komen recht-
streeks van de patisserie in Italië. 
We stellen graag, samen met de 
klant, een mooi pakket samen, 
afhankelijk van zijn wensen en 
zijn portemonnee. Alles gaat in 
mooie tassen, met lintjes en een 
paar bonbonnetjes erbij. Dat ziet 
er feestelijk uit en is gemakkelijk 
om mee te nemen.”

Italië-gevoel
Yulita en Gaetano zitten pas op 
de helft met het verwezenlijken 
van hun ideeën. Zo is het ter-
ras, begonnen als geintje van 
burgemeester Boelhouwer die 
buiten wilde zitten, inmiddels 
uitgegroeid tot een terras met 24 
zitplaatsen. Het ligt in het loop-
gebied van het centrumplein en 
is omlijst met druivenstruiken en 
plantenbakken. Het is er in de zo-
mer goed toeven aan de zonkant 
van het plein en het ademt echt 
de sfeer van Italië.

Yulita: “We willen dat terrasge-
voel in de winter doortrekken 
naar binnen.” 

Yulita en Gaetano Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

A presto! Gaetano & Yulita Mercurio

’t Dorp 70 - 5384 MC Heesch - www.g-italiana.nl - info@g-italiana - 0412-474000

Yulita: ‘We stellen graag met de 
klant een mooi pakket samen’
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Voor meer informatie
Hospice De Goudsbloem, Reigerdonk 37 Veghel
9.00 - 17.00 uur  088 - 998 55 55
buiten kantooruren  0413 - 38 84 65
klantenservice.revalidatieveghel@brabantzorg.eu

Als de zorg voor uw 
naaste niet meer lukt 
biedt Hospice de 
Goudsbloem een 
waardig (tijdelijk) 
alternatief 
voor de thuissituatie. 

Graag bieden wij onze 
gasten extra aandacht 
en zijn daarvoor altijd 
op zoek naar 
vrijwilligers.

Hospice 
De Goudsbloem

Zorg tijdens de laatste levensfase

Mantelzorgdag
BERNHEZE – De jaarlijkse mantelzorgdag, waarbij de mantelzorgers 
in het zonnetje worden gezet, was op zaterdag 12 november. In 
Bernheze werd vanaf 10.00 uur een gezellige verwendag in CC De 
Pas georganiseerd voor alle mantelzorgers die zich hiervoor hebben 
aangemeld.

Om 10.15 uur opende wethouder Glastra van Loon officieel de man-
telzorgdag en hierna kon het programma beginnen, met de verschil-
lende workshops, zoals onder andere voetreflexmassage, vogeltaar-
ten of bonbons maken of een workshop fotografie. Ongeveer 60 
mantelzorgers waren aanwezig.

 Foto’s: Marcel van der Steen

Gezellige 
verwendag met 
veel activiteiten
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thuiszorg
MaxZorg biedt kwaliteitszorg 
thuis, vanuit persoonlijke betrok-
kenheid en op basis van respect 
en gelijkwaardigheid. Wij begrij-
pen dat u graag de regie over uw 
leven wilt behouden en wilt blij-
ven wonen en leven zoals ú dat 
graag wilt. 

Ook als u zorg nodig hebt. Daar-
om bekijken we samen met u 
welke hulp daar het beste bij past. 
Zo zorgen we er samen voor dat 
onze gekwalificeerde verzorgen-
den en verpleegkundigen zorg 
op maat kunnen leveren.

MaxZorg biedt verschillende 
soorten zorg: persoonlijke ver-
zorging (hulp bij opstaan, was-
sen, aankleden, enzovoort), ver-
pleegkundige zorg (bijvoorbeeld 
wondverzorging en stomazorg), 
persoonlijke begeleiding (indivi-
duele ondersteuning bij uw dag-
structuur), dagopvang en hulp bij 
het huishouden. De wijkverpleeg-
kundige bepaalt samen met u de 
zorgbehoefte en stemt deze met 
alle betrokken zorgverleners af.

MaxZorg werkt met kleine teams. 
Met vaste mensen die u persoon-
lijk kennen. Dat is wel zo prettig. 
Wekelijks kunt u een planning 
inzien op een iPad welke u van 
ons krijgt, zodat u weet wie er 
wanneer komt. Ook vinden wij 
transparantie erg belangrijk. 

Daarom werken we met het Di-
gitaal ZorgDossier, een digitaal 
registratiesysteem dat direct in-
zichtelijk maakt wanneer welke 
zorg is verleend. Het systeem is 
toegankelijk voor iedereen die 
daartoe is geautoriseerd, bijvoor-
beeld voor familie.

Fam. S uit Oss: 
“De zorg is geweldig goed met 
een klein team van zorgmede-
werkers. Je krijgt dus altijd een 
medewerker uit dat team. Wij 
weten precies wie er wanneer 
komt via een planning. Dit is 
heel prettig en vertrouwd. Ook 
krijgen wij elke dag op dezelfde 
afgesproken tijden zorg.”

Meneer R. uit Heesch:
“Op de dag dat ik uit het zie-
kenhuis kwam, is er meteen een 
wijkverpleegkundige gekomen 
om de zorg meteen goed op te 
starten. Ik heb favoriete zorgver-
leners, maar het zijn stuk voor 
stuk goeie dames die weten wat 
ze doen!”

Mevrouw B. uit Geffen:
“In één woord; zorgzaam!”

kantoorhondjes

digitaal Zorgdossier
Meer efficiency en betere 
communicatie in de zorg
Na een pilot van een half jaar 
stapt thuiszorgorganisatie Max-
Zorg definitief over op het Digi-
taal ZorgDossier. De zorgmap, 
het papieren dossier met cliëntin-
formatie, behoort daarmee defi-
nitief tot het verleden. Het Digi-
taal ZorgDossier zorgt voor meer 
efficiency en betere communica-
tie in de zorg en heeft ook voor 
cliënten veel voordelen.

Het Digitaal ZorgDossier is een 
IT-toepassing die werkt op pc, 
tablet en smartphone en waar-
mee 24/7 alle cliëntinformatie en 
zorg-gerelateerde formulieren en 
documenten eenvoudig digitaal 
kunnen worden verwerkt, in een 
veilige online-omgeving kunnen 
worden opgeslagen en worden 
gedeeld met alle samenwerken-
de (geautoriseerde) betrokkenen 
in het zorgproces.
 
altijd en overal 
op de hoogte
Degenen die daarvoor toestem-
ming hebben van de cliënt - bij-
voorbeeld een zorgverlener, een 
familielid of een mantelzorger 
- kunnen het digitale cliëntdos-
sier inzien en/of bewerken. Zo is 

iedereen die bij de zorg van een 
cliënt betrokken is, altijd en over-
al op de hoogte van de meest ac-
tuele gegevens.
 
dagbesteding
MaxZorg biedt dagbesteding 
op zijn locatie de Rotsvlinder in 
Berghem in samenwerking met 
zorgboerderij Jaccarro.

Groepsactiviteiten in de recrea-
tieve sfeer zoals samen wande-
len, knutselen of een spelletje 
doen. De activiteiten geven een 
positieve invulling aan het le-
ven en helpen vereenzaming te 
voorkomen. Samen met anderen 
iets beleven en het leven delen, 
daar gaat het om. Dagbesteding 
draagt ertoe bij dat ouderen lan-
ger thuis blijven wonen en van 
het leven genieten.
In een gezellige, lichte ruimte kan 
men elkaar ontmoeten voor een 
kopje koffie, een praatje en een 
gezamenlijke broodmaaltijd. 

Er is op locatie de Rotsvlinder 
altijd begeleiding aanwezig en 
waar nodig ook verzorgend en 
verplegend personeel. 
De dagactiviteiten vinden plaats 
op meerdere dagen per week, 
met ruimte voor circa zes perso-
nen per groep.
Het programma biedt een structuur 
van activiteit en rust. Het wordt in-
houdelijk afgestemd op wat men-
sen nodig hebben en vooral ook op 

wat zij zelf kunnen en willen.
Het doel is dat de activiteiten 
bij de ouderen passen, daarom 
kunnen ze het programma mee 
invullen. Persoonlijk, op maat en 
naar smaak. Het is immers hun 
leven! De activiteiten hebben 
verschillende aandachtsgebie-
den: sociaal, creatief arbeidsma-
tig, educatief en beweging.

Een zorgboerderij is een agrarisch 
bedrijf waar mensen die zorg en 
begeleiding nodig hebben te-
recht kunnen voor een passende 
dagbesteding. Denk aan eieren 
rapen, dieren voeren of helpen 

in de tuin. Er wordt gekeken naar 
wat iemand kan en wil. 

Max-Huis de Vlinder
Levensloop bestendig wonen 
voor senioren
Zorgeloos, kleinschalig en levens-
loopbestendig wonen in de wijk; 
natuurlijk kan dat!”
 

Als (toekomstige) oudere wilt u 
graag zo lang mogelijk zelf de 
regie houden over uw eigen le-
ven en wonen. U wilt zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven, zich 
in alle vrijheid kunnen ontplooien 

en deelnemen aan maatschappe-
lijke activiteiten. Wanneer u zorg 
nodig hebt, gaat uw voorkeur uit 
naar thuiszorg op maat; zorg die 
is afgestemd op úw behoeften 
en wensen, die mee verandert als 
uw zorgvraag verandert en die 
bijdraagt aan uw welbevinden. 
In een Max-Huis kan het alle-
maal!

stichting MaxZorg: uw zorg onze missie
MaxZorg is betrokken, persoonlijk en gaat nét dat stapje verder

HEESCH – Stichting MaxZorg biedt kwaliteitszorg op maat in de omgeving waarin u zich thuis voelt. Uw wensen staan daarbij centraal. Want we begrijpen dat u graag zo 
goed en zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen en leven zoals ú dat graag wilt. Samen met u bekijken we welke hulp daar het beste bij past. Zo zorgen we er samen 
voor dat onze professionals zorg op maat kunnen leveren. En u kunt er zeker van zijn: dat doen ze vanuit een persoonlijke en betrokken houding en op basis van respect en 
gelijkwaardigheid.

Stichting MaxZorg
Verdilaan 44, 5384 CJ Heesch
0412-658049
info@maxzorgoss.nl
www.maxzorgoss.nl

Dit zijn Bikkel (links) en Siep 
(rechts), de hondjes van de 
grondleggers van MaxZorg: Brenda 
van Orsouw en Leo Verhagen. 
Bikkel en Siep komen elke dag mee 
naar kantoor en zorgen voor een 
welkome en gezellige sfeer.

Vacatures
Wij zoeken per direct collega’s om ons team van 
toppers te versterken voor zowel de wijk als het 
Max-Huis.
- Verpleegkundige (niveau 4/5)
- Verzorgende IG (niveau 3)
- Slaapdienst (Verzorgende IG, 3)
- Maatschappelijke Zorg (SPW 3/4)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. S. Bots. 
Uw sollicitatie en cv kunt u mailen naar pz@maxzorgoss.nl

De activiteiten geven een positieve 
invulling aan het leven en helpen 
vereenzaming te voorkomen

Max-Huis de Vlinder

Wijkverpleegkundige Sietske Bots

Dagbesteding De Rotsvlinder
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Beleef De Leijgraaf

Het opleidingsaanbod van De 
Leijgraaf sluit goed aan bij de 
vraag van bedrijven en instellin-
gen uit de regio. Er wordt nauw 
samengewerkt met het bedrijfs-
leven, het onderwijs wordt sa-
men met hen gemaakt. Denk 
hierbij aan stages, gastlessen en 
workshops. De nieuwe opleiding 
‘Food’ is hier een goed voor-
beeld van. Hierin zijn de krach-
ten gebundeld met een breed 

scala van bekende regionale 
food-concerns. 

De opleidingen van ROC De 
Leijgraaf scoren goed tot zeer 
goed in de MBO keuzegids. 

Ondersteunende administratieve 
beroepen, secretariële beroepen, 
medewerker ICT, autotechniek, 
bouw en de laboratoriumoplei-
ding zijn zelfs topopleidingen.

Kom zelf een kijkje nemen!
De Open dag op vrijdag 18 no-
vember is een mooi moment om 
te oriënteren op een vervolgop-
leiding of om de sfeer te komen 
proeven. Alle lokalen en prak-
tijkruimtes staan open. 

Het is mogelijk om vrij rond te 
lopen of deel te nemen aan een 
van de rondleidingen of work-
shops. Kijk voor meer informatie 
en deelnemende locaties op 
www.leijgraaf.nl/opendag. Hier 
vindt u ook een overzicht van 
tijden en locaties van de work-
shops en rondleidingen. 

VEGHEL - De Leijgraaf opent vrijdag 18 november haar deuren. 
Leerlingen en docenten zetten hun beste beentje voor om uw kind 
helder te informeren over De Leijgraaf. Informatie over de opleidin-
gen, maar ook over onderwerpen die verdergaan dan het onderwijs. 

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

vember, dus met wat geluk ook 
op deze publieksavond, kunnen 
we af en toe verrast worden 
door zeer heldere en trage ‘val-
lende sterren’ of meteoren, ook 
wel vuurbollen genoemd. Die 
worden veroorzaakt door kos-
mische stukjes gruis, die onze 
dampkring binnendringen en 
daar verbranden. Het moet wel 
onbewolkt zijn om sterren, Mars 
en meteoren te kunnen zien. In 

het auditorium en het planetari-
um verzorgen Halleyleden pre-
sentaties over de sterrenhemel 
en ons zonnestelsel.

Entree op de publieksavond: 
€ 5,- (kinderen t/m 12 jaar: 
€ 3,-). 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1
0412-454999. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij Halley
HEESCH – Sterrenwacht Halley is vrijdagavond 18 november voor publiek geopend. Het programma 
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Omdat...
Zonder onbescheiden te willen zijn, heeft deze 
dame er doorgaans weinig moeite mee om met 
‘wildvreemden’ eens gezellig rond de tafel te gaan, 
om aansluitend hun verhaal zo pakkend mogelijk 
op papier te smijten. Het verzoek om mijn mooiste, 
leukste, indrukwekkendste, grappigste of gaafste 
DeMooiBernhezeKrant-ervaring weg te tikken, is 
echter van een hele andere orde. 

Zoals veel ouders doen werd ik - jong en wild - 
gewaarschuwd om niet met vreemde mensen te 
praten en zéker niet met hen af te spreken of met hen 
mee te gaan. Het mooie van dit verhaal is, dat ‘ons 
Wendy’ al vele jaren eigenlijk niets anders doet dan 
juist dat wat als kind ten strengste verboden was. 
Ik hou van mensen en ik hou van hun verhalen. 

Elke story was daarom de afgelopen jaren, om wat 
voor reden dan ook, bijzonder. Omdat ik voor en achter 
de schermen mag kijken bij allerlei zaken. Omdat een 
persoonlijk verhaal me dusdanig raakte, dat ik over 
de zeik naar huis ging. Omdat het humor is als je in 
je ‘koekblik’ door ’t turp heen scheurt met iemand, 
die net ervoor op een groot festival actief was. Omdat 
het leuk is om een berichtje te krijgen dat een oproep 
succesvol was. Omdat je dingen tegenkomt waar je 
nog nooit van gehoord, laat staan meegemaakt, hebt. 
Omdat het muziek in mijn leven brengt en ik daar blij 
van wordt.

Omdat, omdat, omdat… Mag ik de hele krant vullen? 
Hé, dat is nou jammer…
Maar Heidi en Rian toch bedankt voor de lengte die ik 
vaak krijg!

‘Omdat een persoonlijk 
verhaal me raakte, dat ik 

‘over de zeik’ naar huis ging’

Weinig 
moeite 

met wild-
vr� mden

Wendy van lijssel 

JUBILEUM
Schrijfster
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Herfst op De Nistel!
Open zondag 20 november a.s.

 van 11.00 - 17.00 uur

www.de-nistel.nl        /OntmoetingsplekDeNistel

Thema: herfst

Zondag 20 november van 
11.00 tot 17.00 uur zijn wij 
geopend. 
Deze dag is het thema Herfst.
Ad van Schijndel komt 
gedichten voorlezen bij de 
open haard. De koffie staat 
klaar en we hebben heerlijk 
herfstgebak. De kinderen 
kunnnen knutselen.
Tot zondag!
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Ookdit

Ookdit

 Jumbo, Heesch, 

 

Alle combinaties mogelijk. 

Wapenaer kaasplakken
Alle soorten, m.u.v. grootverpakkingen

Goudeerlijk brood
Alle hele broden
Per stuk

Jumbo koffiebonen 
of capsules
Alle soorten

e
HALVE
PRIJS

e
HALVE
PRIJS

Ookdit

Onze appeltaart is door De Telegraaf 

Als beste getest!
Jumbo 
Appeltaartjes* 

Jumbo Roomboter 
Appeltaart 

*  

dezelfde receptuur.

 Jumbo, Heesch, 
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PRAKTISCHE INFORMATIE

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

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

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

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

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

U kunt dan vragen stellen over 
het bestemmingsplan, exploita-
tieplan en stedenbouwkundige 
plan bedoeld voor woningbouw-
locatie Rodenburg. Tot en met 
7 december kunt u op afspraak, 
tijdens openingstijden de plan-
nen bekijken in het gemeente-
huis. Ook kunt u een zienswijze 
indienen. Gemeente, bewoners 
en andere belanghebbenden zijn 
al enige tijd in gesprek om te 
komen tot een nieuwe woning-
bouwlocatie in Heeswijk-Dinther. 
In de nieuwe wijk Rodenburg 
willen we 135 woningen van di-

verse typen bouwen, in verschil-
lende prijsklassen. 
De bijeenkomst vindt plaats 
op woensdag 23 november in 
St. Servaes in Heeswijk-Dinther. 
De bijeenkomst heeft geen alge-
mene presentatie. U kunt tussen 
19.00-20.30 uur binnenlopen 
om vragen te stellen. Er zijn di-
verse mensen namens de ge-
meente aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden.  

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer 
T. van Kessel, telefoon 14 0412. 

Inloopbijeenkomst woning-
bouwlocatie Rodenburg, 
Heeswijk-Dinther  
Op 23 november 2016 is er een inloopbijeenkomst over woning-
bouwlocatie Rodenburg in Heeswijk-Dinther.  

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Voornemen tot uitschrijving

Op grond van artikel 2.38, 2.39, 
2.43 of 2.47 wet BRP, is iedereen 
verplicht een adreswijziging of 
vertrek naar het buitenland aan 
de gemeente door te geven.
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de vol-
gende personen niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.

-  J.J.J.van Laanen, 
geboren 13-05-1998

-  F.F.P van Bergen, 
geboren 23-04-1992

- M. Coolen,
  geboren 15-05-1994

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of finan-
ciële gevolgen hebben voor de 
betrokkene. Bent u op de hoogte 
van het huidige adres van ge-
noemde persoon, neem dan con-
tact op met de gemeente Bern-
heze, telefoon 14 0412.

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

Je kent er vast wel één. Een kind 
dat opgroeit in een gezin waar 
iemand langdurig of ernstig ziek 
is. Bijvoorbeeld een van de ou-
ders is depressief of verslaafd 
of een broer of zus heeft ADHD. 
Kinderen met zorgen dus. Ze 
worden ‘jonge mantelzorgers’ 
genoemd. Misschien herken je 
jezelf wel in deze omschrijving. 
Voor die kinderen heeft de ge-
meente Bernheze aan mantel-
zorgmakelaar Margo van den 
Berg gevraagd een leuke middag 
te organiseren.
 
Ben je tussen 10 en 18 jaar? Woon 
je in Bernheze? Heb je zin om op  
zaterdagmiddag 26 november 

2016 iets gezelligs te doen, of wil 
je leeftijdgenoten ontmoeten die 
in hetzelfde schuitje zitten als jij? 
Dan ben je van harte welkom van 
13.00 tot circa 18.00 uur in het 
jongerencentrum Checkpoint, 
De la Sallestraat 3 in Heesch.
Dat ligt misschien voor jou niet 
naast de deur, maar als het no-
dig is, zorgen wij voor vervoer. 
Het programma wordt leuk, met 
workshops (een echte fotoshoot 
of kickboksen) en na afloop lek-
ker eten. Natuurlijk is de middag 
gratis en je mag ook een vriend 
of vriendin meenemen.
 
Schrijf  de middag van 26 no-
vember 2016 vast op de kalen-
der en meld je zo spoedig moge-
lijk (maar uiterlijk 19 november 
2016) aan bij 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.
com. Je krijgt dan een inschrijf-
formulier gemaild. 

Ben je zelf geen ‘jonge mantel-
zorger’, maar ken je er wel één, 
geef deze informatie dan aan 
hem of haar door. 

Van 5 tot en met 9 december 
2016 halen we snoeihout buiten 
de bebouwde kom op. U kunt 
zich daarvoor tot 28 november 
aanmelden bij de gemeente via 
telefoonnummer 14 0412 of 
www.bernheze.org

Waar moet u op letten?
Het snoeihout wordt verwerkt in 
een biomassa-energiecentrale. 
Het moet daarom aan de volgen-
de eisen voldoen.
-  Het snoeihout mag niet afkom-

stig zijn van boomkwekerijen, 
fruittelers e.d., omdat dit be-
drijfsafval is.

-  Het hout is schoon en heeft 
geen blad. Wanneer er heel 
weinig, droog blad aan de 
takken hangt is dat geen pro-
bleem. Coniferen, bladhouden-
de takken, boomstronken, tim-
merhout en dergelijke worden 
niet geaccepteerd.

-  Aan het hout mag geen zand/
grond zitten. Daarom kunt u 
het hout het beste op een (re-
delijk) droge plek neerleggen.

Daarnaast is het volgende be-
langrijk.
-  Het hout mag maximaal zes 

meter vanaf een verharding 
(openbaar terrein) op een hoop 
liggen, anders kan het niet ge-
laden worden. Het moet op het 

eigen perceel liggen en niet op 
openbaar terrein.

-  De houthoop moet goed be-
reikbaar zijn zodat het hout 
met een kraan op een vracht-
auto kan worden geladen. Let 
er bijvoorbeeld op dat het hout 
niet tegen bomen aan ligt.

-  Het hout mag maximaal drie 
weken voor het ophalen op een 
hoop gelegd worden.

-  De houthoop moet minimaal 
3 m3 groot te zijn. Combineren 
op een plek is mogelijk.

Werkwijze
Bij het melden moet u het vol-
gende doorgeven: naam en 
adresgegevens van de aanbieder, 
(mobiel) telefoonnummer waar u 
overdag bereikbaar bent, adres-
gegevens van de locatie waar het 
hout ligt, plaats van herkomst 
van het hout en een inschatting 
van de hoeveelheid kubieke me-
ters. Als u geen adresgegevens 
van de locatie kunt opgeven, is 
een duidelijke beschrijving van 
de plek voldoende.

U krijgt geen bevestiging van de 
aanmelding. Het is niet mogelijk 
van tevoren aan te geven op wel-
ke dag we het snoeihout ophalen. 
Bij grote belangstelling kan dat in 
de opvolgende week zijn. 

De aanbieder is verantwoorde-
lijk voor het snoeihout totdat het 
wordt opgehaald. We controle-
ren steekproefsgewijs of het aan-
geboden snoeihout voldoet aan 
de eisen. Mocht dat niet het ge-
val zijn, dan kunnen wij het he-
laas niet meenemen. U kunt het 
dan tegen betaling aanbieden bij 
een van de gemeentelijke groen-
depots.

Speciale middag voor jonge 
mantelzorgers
Er even tussenuit

Gemeente haalt snoeihout 
buiten de bebouwde kom op

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

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij de 
gemeente opgeven. U hoeft daar 
dus niet meer voor naar de politie. 
Is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een pro-
ces verbaal op laten maken. Dit 
proces verbaal moet u meenemen 
bij de aanvraag van een nieuw 
paspoort, id-kaart of rijbewijs. 
U moet persoonlijk aangifte doen. 
Het kan niet digitaal of per te-
lefoon. Maak daarvoor een af-
spraak.

Wegwerkzaamheden 
Waardsestraat, Nistelrode
De gemeente Bernheze start met 
onderhoud aan de rijbaan van 
Waardsestraat in Nistelrode. De 
werkzaamheden zijn als volgt 
gepland:

-  Maandag 21 november 2016 
wordt de weg gefreesd;

-  Woensdag 23 november 2016 
wordt het asfalt opnieuw aan-
gebracht.

De aanliggende bedrijven en wo-
ningen blijven bereikbaar al is het 
soms via een kleine lokale omlei-
ding. Deze omleiding is te vinden 
op  www.bernheze.org.

Uiteraard kan de uitvoering van 
de genoemde werkzaamheden 
door verschillende omstandighe-
den (het weer) worden aange-
past.

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
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PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Sluitingsuur
De burgemeester heeft op 9 no-
vember 2016 besloten om voor 
het horecabedrijf Café In d’n 
Ollie, Hoofdstraat 28 in Hees-
wijk-Dinther op basis van artikel 
2.29 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Bernheze 
2014 een ontheffing van het slui-
tingsuur in de nacht van 17 op 
18 december 2016 te verlenen.
Procedure 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden para-
commerciële rechtspersoon
Stichting Sociaal Cultureel Cen-
trum Nesterlé, Parkstraat 2, 5388 
HS Nistelrode heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 
4 APV melding  gedaan van een 
activiteit op 19 november 2016. 
Van deze mogelijkheid mag door 
de inrichting maximaal zes keer 
per jaar gebruik worden ge-
maakt. Tijdens de activiteit gel-
den er ruimere schenktijden dan 
normaal. Voor de exacte normen 
verwijzen wij u naar artikel 2:34B, 
lid 1 en 2 van de APV, die te vin-
den is op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  Vogelvereniging Vogelvreugd 

Dinther voor het organiseren 
van een vogeltentoonstelling 
van 2 tot en met 4 december 
2016 in Cultureel Centrum Ser-
vaes, Raadhuisplein 24, 5473 
GC Heeswijk-Dinther. De toe-
stemming is verzonden op 
9 november 2016.

-  Dutch Historic Rally Club voor 
het organiseren een kaartlees-
rit op 19 november 2016 van 
12.30 tot 17.00 uur waarbij de 
route loopt over het grondge-
bied van de gemeente Bernhe-

ze. De toestemming is verzon-
den op 9 november 2016

-  Vogelvereniging Vogelvreugd 
voor het organiseren van een 
vogeltentoonstelling van 16 
tot en met 18 december 2016 
in het Gildenhof, Hoge Akkers 
1, 5388 RW Nistelrode. De 
toestemming is verzonden op 
11 november 2016.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Vaststelling bestemmingsplan 
Deken van der Cammenweg 
ong. (naast 31) Heesch
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat in de gemeenteraadsverga-
dering van 3 november 2016 
het bestemmingsplan Deken van 
der Cammenweg ong. (naast 31) 
Heesch ongewijzigd is vastge-
steld.
Inhoud: Realisatie van twee 
ruimte-voor-ruimtewoningen 
aan Deken van der Cammenweg 
op het perceel naast nummer 31. 
Plan IDN: NL.IMRO.1721.BPDe-
kenvdCammenong-vg01.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b en 5b zijn van 
toepassing.

Vaststelling bestemmingsplan 
Dennenboomstraat-
Schrikkelvenstraat Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergade-
ring van 3 november 2016 het 
bestemmingsplan Dennenboom-
straat-Schrikkelvenstraat Heesch 
ongewijzigd is vastgesteld.
Inhoud: Het plan behelst de reali-

satie van een ruimte-voor-ruimte-
woning op de hoek Dennenboom-
straat en Schrikkelvenstraat in 
Heesch. Plan id: NL.IMRO.1721.
BPrvrSchrikkelven-vg01.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b en 5b zijn van 
toepassing

Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Hotel The Duke, 
Nistelrode 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
in de gemeenteraadsvergadering 
van 3 november 2016 het be-
stemmingsplan Hotel The Duke, 
Nistelrode is vastgesteld.
Inhoud: Golfclub The Duke heeft 
het voornemen om het bestaan-
de clubgebouw aan Slotenseweg 
11 in Nistelrode uit te breiden 
met een congresruimte en een 
hotelaccommodatie met circa 20 
kamers. Het bestemmingsplan 
maakt deze plannen mogelijk. 
Het bestemmingsplan is gewij-
zigd vastgesteld, dat wil zeggen 
dat er in het plan wijzigingen zijn 
aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan dat ter 
inzage heeft gelegen. Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant 
hebben een zienswijze ingediend 
tegen het ontwerpbestemmings-
plan. De gebiedsaanduidingen 
zoals opgenomen op de verbeel-
ding bleken niet geheel overeen 
te komen met de aanduidingen 
die zijn opgenomen op de pro-
vinciale Verordeningskaart. Een 
technisch gebrek, dat bij de vast-
stelling is hersteld.
Inzage: Het bestemmingsplan 
ligt met ingang van 17 novem-
ber gedurende zes weken tij-
dens openingstijden op afspraak 

ter inzage in het gemeentehuis 
in Heesch. Het plan is digitaal 
raadpleegbaar via www.ruimte-
lijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPHotelTheDuke-vg01).
Beroepsmogelijkheid: Binnen 
de termijn van terinzagelegging 
kunnen uitsluitend belangheb-
benden beroep instellen die tijdig 
hun zienswijzen op het ontwerp 
kenbaar hebben gemaakt, of 
niet kunnen worden verweten 
dat zij niet tijdig hun zienswijze 
naar voren hebben gebracht. Een 
beroepschrift kan worden inge-
diend bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Degene die be-
roep heeft ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzitter 
van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de be-
roepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt in-
gediend. In dat geval treedt het 
bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist.

Wet algemene 
bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
-  Muggenhoek 1

Herbouwen woonboerderij
Datum ontvangst: 07-11-2016

-  Beatrixstraat 14
Plaatsen dakopbouw
Datum ontvangst: 09-11-2016

-  Kanaaldijk-Noord 40
Herbouwen loods na calamiteit
Datum ontvangst: 11-11-2016

Heesch
-  Monseigneur van den Hurk-

laan 3
Plaatsen 3 poorten
Datum ontvangst: 08-11-2016

-  Graafsebaan 11
Dak schuur verlengen ivm 
zonnepanelen
Datum ontvangst: 13-11-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Abt van de Venstraat 52

Oprichten woning
Verzenddatum: 07-11-2016

Vorstenbosch
-  Rietdijk 18

Oprichten woning
Verzenddatum: 08-11-2016

Heesch
-  Grolderseweg 13

Bouwen vleesvarkensstal
Verzenddatum: 10-11-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Vorstenbosch
-  Roestenburgseweg 7

Beperkte milieutoets, uitbrei-
den pluimveehouderij rund-
vee- en pluimveehouderij
Verzenddatum: 08-11-2016

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 
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Wethouder Wijdeven: “Onder-
nemers in Bernheze leveren een 
grote bijdrage aan de leefbaar-
heid in de gemeente. Ze bieden 
werkgelegenheid, werken aan 
duurzaamheid en maatschappe-
lijk ondernemen en sponsoren 
vaak verenigingen en activitei-
ten. Alle inwoners profiteren 
daar op de een of andere manier 
van. We merken dat zij dat ook 
waarderen. We zijn ook trots op 
de winkelcentra in onze kernen. 
Dat samenwerking loont, zie je 
bijvoorbeeld aan Aangenaam 
Heesch. Dergelijke initiatieven 
moeten er meer komen. 
Een mooi medium voor ontmoe-
ting en inspiratie is het jaarlijkse 
Bernheze Business Event, dat 
door en voor ondernemers zelf 
wordt georganiseerd. Daar zijn 
we als gemeente blij mee. 

Werken aan optimaliseren van 
onze dienstverlening
De ondernemingen in Bernheze 
zijn divers: een mix van grote en 
kleine bedrijven en van alle secto-
ren. De agrarische sector is sterk 
vertegenwoordigd. Onze dienst-
verlening voor ondernemers is 
een continu punt van aandacht. 
We klankborden met onderne-
mersverenigingen om te horen 
wat beter kan, bijvoorbeeld via 
het jaarlijkse overleg met de Sa-
menwerkende Ondernemersver-
enigingen Bernheze (SOB). Twee 
keer per jaar bezoeken we samen 
met het bestuur van de onder-
nemersverenigingen een aantal 
bedrijven. En ondernemersver-
enigingen nodigen ons steeds va-
ker uit bij hun jaarbijeenkomsten. 
Ook daar leren wij veel van.

Extra aandacht 
Om nieuwe bedrijven te stimu-
leren, zijn we sinds 1 oktober 
aangesloten bij Starterssucces 
Oss-Bernheze, dat startende 
ondernemers ondersteunt met 
coaching, lidmaatschap van de 
ondernemersvereniging, net-
werkbijeenkomsten, workshops 
en ondernemersbezoeken. 

De organisatie werkt nauw sa-
men met de Startersmarktplaats 
Veghel-Uden-Schijndel. Onze 

starters kunnen bij beide organi-
saties terecht, aansluitend bij de 
locatie van hun bedrijf.  

Daarnaast biedt een intensievere 
samenwerking in de regio As50 
(Bernheze, Oss, Uden, Landerd 
en Veghel) en Agrifood Capital 
(samenwerking tussen onderne-
mers, onderwijs en overheden) 
nieuwe kansen voor onderne-
mers, onder andere via Onderne-
merslift+, dat gelden beschikbaar 
stelt voor innovatieve onderne-
mers in het MKB.

De komende jaren neemt het 
aantal agrarische bedrijven fors 
af. Dat leidt tot leegstand, herbe-
stemming of sloop. Samen met 
de provincie en de sector zelf 
zoeken we naar mogelijke oplos-
singen daarvoor. Duidelijk is, dat 
mensen op tijd moeten nadenken 
over hun toekomst.

Voor het voetlicht
Voor de Dag van de Onderne-
mer willen we een paar bedrijven 
in Bernheze voor het voetlicht 
halen, die goed bezig zijn met 
thema’s die wij als gemeente erg 
belangrijk vinden, zoals duur-
zaamheid, maatschappelijk on-
dernemen en innovatie. Zij laten 
zien dat het niet alleen om winst-
maximalisatie gaat.”Rien Wijdeven Foto: Ad Ploegmakers

 Dag van de ondernemer

BERNHEZE – MKB-Nederland heeft de derde vrijdag van november uitgeroepen tot Dag van de Onder-
nemer. Vrijdag 18 november is de eerste. Voor wethouder Rien Wijdeven een mooie gelegenheid om 
zijn waardering voor de ondernemers in de gemeente Bernheze te laten blijken.

Sandra Malka: “Wij werken voor-
al voor particulieren. Niet alleen 
voor grote, maar ook voor kleinere 
budgetten. Het is leuk om te zoe-
ken naar wat je kunt maken voor 
een bepaald budget. Onze archi-
tecten zitten samen met klanten 
aan tafel. Ze luisteren naar hen 

en maken daarna een vertaalslag 
van hun wensen. Dat wij samen 
met de opdrachtgever de plannen 
ontwikkelen, maakt ons anders 
dan een standaardbouwbedrijf. 
En wij bekijken het hele bouw-
plan integraal, dus niet alleen de 
bouw, maar ook de installaties die 
nodig zijn. Onlangs hebben we in 
Den Bosch een rijtjeswoning ge-
renoveerd en energieneutraal ge-
maakt. Dat kan dus ook.

Duurzaamheid
Een energieneutrale woning 
begint met zó bouwen dat de 

woning zelf zo weinig mogelijk 
energie vraagt. Dat kan onder 
andere door kierdichting in de 
aansluiting van de wanden en 
het dak en door de woning zo 
compact mogelijk te bouwen. De 
energie die dan nog wel nodig is, 
komt van duurzame installaties, 

zoals zonnepanelen of warmte-
pompen. Met de klant overleg-
gen we over de opties die er zijn. 
We geven wel advies, maar de 
klant beslist.
Tot nu toe kost energieneutraal 
bouwen meer dan bouwen op 
de oude manier. Maar de ont-
wikkelingen gaan snel en op dit 
moment verstrekken banken ho-
gere leningen voor energieneu-
traal bouwen. Vanaf 2020 mag 
er alleen nog maar energieneu-
traal worden gebouwd. Wellicht 
doet dat wat met de waarde van 
bestaande, nog traditioneel ge-

bouwde, woningen. Onze ambi-
tie is om uiteindelijk energieneu-
traal te bouwen zonder dat het 
extra geld kost.

Bijdrage aan gemeenschap 
We zijn een Heesch’ familiebe-
drijf, mijn vader heeft het be-
drijf in 1983 opgericht. Daarom 
sponsoren we ook activiteiten in 
Heesch. Het gaat vaak om kleine 
bedragen, bijvoorbeeld voor de 
sinterklaasintocht, de kinderva-
kantieweek, CC De Pas, HVCH 
en scholen. Ik vind dat belang-
rijk, want je vormt met z’n allen 
een gemeenschap en daar lever 
je dus met z’n allen een bijdrage 
aan. Hetzelfde geldt voor ener-
gieneutraal bouwen. Je moet iets 
doen om wat na te kunnen laten 
aan je kinderen dat nog leuk en 
leefbaar blijft.”

ROSCOBOUW, 
Bosschebaan 64, 
5384 VZ Heesch
www.roscobouw.nl

Roscobouw ontwikkelt plannen samen met opdrachtgever
HEESCH - Roscobouw is gespecialiseerd in bouwen op maat voor particulieren. Met ener-
gieneutraal bouwen werkt het bedrijf aan duurzaamheid. Met zeer goede resultaten. In 2015 
eindigde directeur Sandra Malka als derde voor de Duurzame Bouwvrouw Award. 

Sandra Malka 

ROSCOBOUW
MEESTERS IN ONTWERPEN EN BOUWEN

‘Wij werken vooral voor 
particulieren, niet alleen voor grote 
maar ook voor kleinere budgetten’

Bernheze spreekt 
waardering uit 
voor haar ondernemers
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 Dag van de ondernemer

Directeur Rob van de Berg vertelt: 
“Door het proces van pletten, 
water toevoegen en verhitten 
worden graankorrels gemak-
kelijker verteerbaar. We maken 

er vervolgens allerlei producten 
voor de consument van, waarbij 
we zoveel mogelijk inspelen op 
de markt. We produceren al heel 
lang muësli, maar zoeken steeds 

naar nieuwe recepten.” 
René van der Locht, mededirec-
teur, voegt daaraan toe: “Veel 
kant-en-klare producten bevat-
ten te veel suiker. Steeds meer 

mensen krijgen diabetes, op 
steeds jongere leeftijd. Wij willen 
daar iets tegen doen, dus zoeken 
we naar vervangers voor suiker.“

Biologisch én van dichtbij
Rob: “Wat begon uit idealisme 
van Harrie van Grinsven, die De 
Halm in 1977 heeft opgericht, 
is in de loop van de jaren uitge-
groeid tot een succesvol, com-
mercieel bedrijf. Zijn principes 
zitten wel nog echt in het DNA 
van ons bedrijf. We werken dus 
met de lekkerste granen, van 
boeren die biologisch telen, het 
liefst dichtbij. We zijn op zoek 
naar mogelijkheden in de omge-
ving. Voor het project ‘Granen 
van dichtbij’ hebben we contact 
gezocht met Agrifood Capital. 
Studenten van de HAS kunnen 
voor ons marktonderzoek doen 
en zoeken naar partijen om gra-
nen te telen. Bijvoorbeeld natuur-
gebieden, groentetelers die graan 
als tussengewas kunnen telen 
of boeren die iets anders willen 
doen. En we gaan in gesprek 
met de gemeente, die zelf grond 
heeft. Als groene gemeente staan 
ze open voor een gesprek. Hierbij 
roepen we ook mensen die grond 
hebben en het zien zitten om 
hiermee aan de slag te gaan, op 
om zich bij ons te melden.”   

René: “Met grondstoffen uit de 
buurt proberen we foodmiles - 
de kilometers die het eten heeft 
afgelegd voordat het op je bordje 
ligt - te beperken.“

Veranderende tijdgeest
Rob: “Mijn vader en moeder, 
Ruud en Thea van de Berg, en ik 
hebben het bedrijf in 1993 over-
genomen. René van der Locht 
kwam twee jaar later bij het be-
drijf. We hebben wel geluk gehad 
met de veranderende tijdgeest. 
Jonge mensen zijn nu veel meer 
met voeding bezig en er is veel 
meer aandacht voor het milieu. 
Dit jaar zijn we zelfs benoemd tot 
Ondernemer van het jaar.”

DE HALM
De Morgenstond 15, 
5473 HE Heeswijk-Dinther
www.dehalm.nl

Directeur Edwin Kling: “We zijn 
in 1997 begonnen met alleen 
Kling Brandbeveiliging, voor on-
derhoud van blusmiddelen en 
brandslanghaspels. Als onder-
houdsmonteur kwam ik tegen 
wat de behoefte was van de 
klant, daarom zijn onze diensten 
uitgebreid met opleidingen, ad-

vies en het leveren van materia-
len. De materialen zijn voor een 
groot deel van eigen makelij. 

Cirkel rond
Ons eindproduct voor de 
klant is een brandveilige 
‘BHV-PROOF’-locatie. Daarvoor 
leveren we advies, materialen en 

onderhoud én leiden we mensen 
op om daarmee te werken. Dat 
maakt de cirkel rond. Omdat we 
zo veelzijdig zijn, zijn we als re-
latief kleine speler wel invloedrijk 
in de gehele markt. Ons werk-
gebied omvat heel Nederland en 
een stukje van België en Duits-
land.

Geen afval
We werken zo veel mogelijk digi-
taal. Onze monteurs krijgen me-
dio 2017 een tablet mee, geen 
papier. Voordeel voor de klant is, 
dat ze na inloggen direct al hun 
gegevens kunnen zien: de ser-
vicebon, de factuur, het inspec-
tierapport, wanneer er opnieuw 
onderhoud nodig is of wanneer 

het einde van de technische le-
vensduur is bereikt. De klant kan 
zo zijn financiële plan maken 
en monteurs kunnen efficiënter 
worden ingezet, omdat ze vooraf 
zien wat er nodig is. 
Ik vind het zonde om iets weg 
te gooien. Papier, plastic en ge-
demonteerde brandblussers gaan 
naar een recyclingbedrijf. Het eni-
ge waar we tot nu toe nog geen 
oplossing voor gevonden hebben 
zijn uitgedroogde brandslangen 
en het brandbluspoeder. Ik heb 
vier studenten van Avans Hoge-
school (biochemie en economie) 
gevraagd om te zoeken naar een 
manier om de slangen en het 
bluspoeder weer als grondstof 
terug in de markt te zetten. Als 
het lukt, dan zijn we het eerste 
‘groene’ brandbeveiligingsbedrijf 
in Nederland: ‘RecyKling’!

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Er werken hier op dit moment 
dertig mensen. Eén daarvan 
komt via de IBN (Integrale Bedrij-
ven Noordoost-Brabant) en on-
dersteunt de administratie. Eén 
ander is een Wajonger (Wet ar-
beidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten) en assem-

bleert brandslanghaspels en de-
monteert overige blusapparaten. 
Als er extra begeleiding nodig is, 
dan geven we ze die graag. Als 
je samen met hen naar oplossin-
gen zoekt, groeien ze mee met 
het bedrijf. Dan ontwikkelen ze 
zich tot talentvolle, gemotiveer-
de medewerkers.” 

KLING BRANDBEVEILIGING BV
Canadabaan 20
5388 RT Nistelrode
KLING OPLEIDINGEN BV, 
Delst 8a, 5388 EG Nistelrode
www.klingbrandbeveiliging.eu
en www.klingopleidingen.eu

Kling Brandbeveiliging maakt cirkel rond
NISTELRODE - Kling Brandbeveiliging is één van vier bedrijven, met daarnaast Kling Ad-
vies, Uro-Flame en Kling Opleidingen, én de verzamelnaam van het bedrijf in Nistelrode. De 
vier bedrijven vullen elkaar aan. Kling Brandbeveiliging werkt volgens verantwoord maat-
schappelijk ondernemen en doet veel aan duurzaamheid.

Edwin Kling

‘Ik vind het zonde om iets weg te gooien. 
Papier, plastic en gedemonteerde 

brandblussers gaan naar een recyclingbedrijf’

De Halm werkt met lekkere granen van dichtbij
HEESWIJK-DINTER - De Halm is een van de twee graanpletterijen in Nederland. Ze werken 
beide biologisch, maar het unieke van De Halm is, dat zij eindproducten maken, die de con-
sument zelf direct kan gebruiken. Met innovatieve technieken spelen ze in op de markt.

Rob van de Berg overlegt met drie medewerkers

‘We produceren al 
heel lang muësli, 
maar zoeken 
steeds naar 
nieuwe recepten’

Tekst: Henriëtte Maas 
Foto’s: Jan Gabriëls



  
Woensdag 16 november 201636

Helpt u mee 
om Bernheze

dementie-
vriendelijk 
te maken?

Iedereen kan op zijn of haar eigen 
manier een bijdrage leveren aan 
het dementievriendelijker maken 
van Bernheze. Wilt u meedenken 
of meedoen? Wilt u op de hoog-
te blijven van de activiteiten voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers?

Meld u dan aan bij Hilma Kraan 
of Carlien de Witte!
H.kraan@home.nl of 
Carlien.dewitte@ons-welzijn.nl / 
06 53341287.

Bernheze dementievriendelijk 
wordt organisatorisch onder-
steund door ONS welzijn en 
PGraad (Programmaraad Zorg-
vernieuwing Psychogeriatrie) en 
is een initiatief van de gemeente 
Bernheze.

Dementie
Dementie is een sluipende, niet 
te genezen ziekte. De ziekte be-
gint met toenemende vergeet-
achtigheid, vermindering van 
activiteit en verminderde sponta-
niteit. Vooral in de beginperiode 
is het lastig om dementie te her-
kennen. De twee meest voorko-
mende vormen van dementie zijn 
de ziekte van Alzheimer (70%) 
en vasculaire dementie (15%).

Het aantal mensen met demen-
tie neemt toe, omdat het aantal 
ouderen stijgt. De verwachting is, 
dat er in 2030 in Bernheze 779 
mensen wonen die lijden aan de-
mentie.

Meer dan 70% van de mensen 
met dementie woont thuis en 
krijgt hulp van familie, eventu-
eel aangevuld met professionele 
hulp. 60% van alle hulp die ge-
boden wordt aan mensen met 
dementie, wordt verleend door 
familieleden: mantelzorgers! 

Zonder deze mantelzorgers zou-
den dementerenden niet thuis 
kunnen blijven wonen. Onder-
steuning van zowel de mensen 
met dementie als hun mantel-
zorgers is dus belangrijk. Een 
dementievriendelijke gemeente 

draagt bij aan deze ondersteu-
ning.
De urgentie om aan de slag te 
gaan met ‘dementievriendelijke 
gemeenten of gemeenschappen’ 
groeit dus letterlijk met de dag.

Dementievriendelijke gemeente
In een dementievriendelijke ge-
meente is aandacht voor de situa-
tie waarin mensen met dementie 
én hun mantelzorgers verkeren. 
Inwoners en lokale partijen wer-
ken samen aan initiatieven die de 
levenskwaliteit van deze groep 
mensen vergroot. 

Herkennen van signalen, opbou-
wen van netwerken en doorbre-

ken van negatieve beeldvorming 
zijn voorbeelden van hoe een 
gemeente dementievriendelijker 
kan worden.

Dementievriendelijk is geen keur-
merk. Vriendelijker worden voor 
mensen die leven met dementie 
is een streven dat we onszelf op-
leggen en waar we allemaal aan 
kunnen bijdragen. 

Dankzij deze inzet, kunnen alle 
inwoners van Bernheze zo lang 
mogelijk plezierig samenleven en 
wonen.

Bernheze dementievriendelijk! 
Doet u ook mee?

Toen ik over het project ‘demen-
tievriendelijke gemeente’ hoor-
de, was ik meteen enthousiast. 
Ik wil me inzetten vanuit betrok-
kenheid met de doelgroep. 

Aan het woord is Hilma Kraan, de 
eerste burger die zich heeft aan-
gemeld om zich in te zetten om 
de gemeente Bernheze demen-
tievriendelijker te maken. 
Voor alle inwoners van onze ge-
meente is het belangrijk om mee 
te kunnen blijven doen. Demen-
tie moeten we bespreekbaar ma-
ken, het kan ons allemaal over-
komen. 
Dementie is een moeilijk proces. 
Ik vind het belangrijk om te kij-
ken naar de mens met zijn/haar 

mogelijkheden en dat er gekeken 
wordt naar wat er wel kan. 

Goede informatie, voorlichting 
over wat ‘dementie’ is en om-
gangsadviezen zijn nodig. Ook 
aan winkels, banken en vereni-
gingen. Aandacht voor de man-
telzorgers, want ook voor hen 
verandert er veel. Informatie over 
de werking van de hersenen. Wat 
je wel of niet van iemand kunt 
verwachten. Hoe je door een 
goede aansluiting iemand kunt 
helpen zo lang mogelijk te blijven 
functioneren. Want zeker is, dat 
mensen met dementie, die bena-
derd worden vanuit een warme 
en positieve houding, positieve 
prikkels krijgen en daardoor beter 
en langer kunnen functioneren. 

Waarom is het belangrijk dat 
Bernheze dementievriendelijker 
wordt?
Een dementievriendelijke ge-
meente zorgt ervoor dat men-
sen met een vorm van demen-
tie en/of geheugenproblemen 
zo lang mogelijk deel kunnen 
nemen aan diverse activiteiten 
binnen de gemeente. Zo kun je 
denken aan ontspanningsactivi-
teiten, maar ook in een winkel 
boodschappen doen en betalen. 
Wat doe je bijvoorbeeld als je 
de code van je pinpas niet meer 
weet? Of als je niet meer weet 
hoe je een boek moet inleveren 
bij de bibliotheek?

Voor mensen met dementie is de 
omgeving belangrijk. Heel verve-
lend is het, als ze door de om-
geving gewezen worden op fou-
ten en op zaken die ze vergeten. 
Ze functioneren dan moeilijker, 
trekken zich vaak terug en vallen 
verder terug in het ziekteproces. 

Wat zou het mooi zijn om in een 
omgeving te vertoeven, waarin 
je fouten niet worden aangere-
kend, waarin een helpende hand 
wordt toegestoken. 

Wat zou het fijn zijn als deze 
houding in de eigen omgeving, 
maar ook in winkels, restaurants, 
sportclubs, banken en instanties 
zou kunnen gelden. 

Laten we er ons allemaal voor in-
zetten dat onze buur-man/vrouw 
met dementie, onze partner, 
onze vader of moeder, tennis-, 
schilder- of biljartvriend(in) zo 
lang mogelijk mee kunnen doen.

V.l.n.r. Hilma Kraan, Christa Verstegen, Carlien de Witte Foto’s: Marcel van der Steen

Aantal mensen met dementie in Bernheze

 2015 2020 2030
Aantal dementerenden: 442 529 779
   
Verhouding aantal 1 : 64 1 : 56 1 : 43
mensen met dementie en zonder: 

Hilma Kraan

BERNHEZE 
Dementievriendelijk
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NCC (National Crisis Coördinatie- 
centrum) te hebben gewerkt, bij 
Landbouw, Natuur en Voedsel- 
kwaliteit (LNV) aan de slag te 
gaan. Daar heb ik ook mijn man 
Dennis Hurkmans leren kennen. 
Dennis heeft voor de VVD vanaf 
2002 tot 2006 nog in de gemeen-
teraad van Bernheze gezeten.

En dat ging goed samen, 
CDA en VVD?
Daar waar je allemaal voor je om-
geving en mensen het beste wil, 
gaat het slechts om wat accent-
verschillen en sta je niet tegenover 
elkaar, maar doe je het met elkaar.

Kom ik toch even terug op wat 
je in 2015 is overkomen.
Op 14 januari 2015 kregen we 
het telefoontje dat we een adop-
tiedochtertje kregen. Op 4 maart 
vertrokken we naar China, waar 
we Mei-Li - wat ‘mooi’ betekent 
- op 9 maart in de armen sloten, 
waarna we op 22 maart met ons 
drietjes thuiskwamen. Hiermee 
ging een langgekoesterde wens 
van Dennis en mij in vervulling. 
Vervolgens kreeg ik op 2 decem-
ber 2015 de mededeling dat ik 

borstkanker had. Op dat mo-
ment realiseerde ik me dat onze 
eerste kerst als gezinnetje ook 
onze laatste zou kunnen zijn. Dat 

maakt je wel even heel klein. Je 
wereld staat totaal op zijn kop. 
Gelukkig gaat het nu de goede 
kant op. Tijdens mijn ziekte heb 
ik zoveel als mogelijk het dage-
lijkse leven laten doorgaan en 
ook aan de vergaderingen van 
de raad deelgenomen. De com-
missievergaderingen Bestuur en 
Strategie heb ik niet bijgewoond, 
maar ook dat ga ik nu weer doen.

Wat is de het belangrijkste raads- 
besluit van de afgelopen periode?
Dat is voor mij toch wel het af-
schaffen van Welstand, waartoe 
wij als raad unaniem hebben be-
sloten. Het eerdere toezicht was 
veel te rigide, ging veel te weinig 
uit van goede ideeën en verant-
woordelijkheid van inwoners. Het 
was een te bureaucratisch model 
en bureaucratie ontstaat vooral 
uit angst dat iemand iets verkeerd 

doet. En als er iets verkeerd gaat, 
dan is vaak de eerste reactie van 
bestuurders en politici om maar 
weer nieuwe regels op te stellen.

Hoe denk je over de door de 
raad gekozen zelfstandigheid 
van Bernheze?
Waar de inwoners dat in meer-
derheid onderschrijven, kunnen 
we daar niet onderuit. Kijk ik er 
vakmatig naar, dan denk ik dat 
we die zelfstandigheid in de toe-
komst niet kunnen handhaven. 
Het belang van de burgers dient 
te allen tijde voorop te staan. Als 
gemeente moeten we dan ook 
kunnen blijven garanderen dat 
we alle taken, die steeds meer op 

ons afkomen, goed kunnen uit-
voeren. We zijn er immers voor 
die burgers, het bestaan van de 
gemeente is geen doel op zich. 

Het belang van de burgers dient 
in alle discussies over herindeling 
leidend (met een korte ei) te zijn.

Zou een opsplitsing van de 
gemeente ook kunnen?
Ik sluit niet uit dat bij een gemeen-
telijke herindeling de diverse ker-
nen zouden kunnen kiezen voor 
een nabijgelegen gemeente. Als 
dat in het belang van die inwoners 
is en het is de wens van die burgers, 
dan moeten we dat honoreren.

Gerard in gesprek met... 
Ezra LEEgEr 

Maar eerst wil ik weten wie Ezra eigenlijk is?
Ik ben geboren in Leusden bij Amersfoort, 
ben nu 39 jaar en heb aan de universiteit van 
Leiden mijn studie bestuurskunde gedaan.

Wat was jouw drijfveer 
om in de politiek te gaan?
Tijdens mijn HBO studie in Leeuwarden wer-
den de colleges voornamelijk gegeven door 
docenten die zelf politiek actief waren. Dat 
zette ons als studenten ook aan tot het orga-
niseren van allerlei politieke activiteiten, zoals 

debatavonden, politiek café en meer. Ik ben 
dan ook al vanaf mijn achttiende lid van het 
CDA en ben zelfs toen al kandidaat geweest 
voor de gemeenteraad van Leeuwarden.

Ben je altijd zo politiek actief gebleven?
Toen ik na mijn HBO studie in Leiden ging stude-
ren, had ik te weinig tijd om echt actief te zijn. Ik 
wist in twee jaar tijd met heel hard werken mijn 
bul te behalen. Ik ben begonnen als rijkstrai-
nee bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, om vervolgens na bij het  

Aanleiding
Op 2 december 2015 werd Ezra geconfronteerd met borstkanker. Na een moeilijke periode 
gaat het nu de goede kant op en op dit moment vinden nog enkel preventieve behandelingen 
plaats. Op woensdag 2 november ontmoet ik het CDA-raadslid en haar dochtertje Mei-Li op 
de redactie van DeMooiBernhezekrant. Ik ben benieuwd hoe zij tijdens haar ziekte met het 
raadswerk om heeft kunnen gaan. 

Mening inwoners bij herindeling leidend
Mei-Li en Ezra

Oud-raadslid Gerard 
van Dijk gaat in 
gesprek met raadsleden 
om hen de gelegenheid 
te geven actuele onder-
werpen toe te lichten.

Gerard in gesprek met Ezra aan de keukentafel in ‘t Mediahuys, Nistelrode Foto: DMBK

1. Na tweede kamerverkiezingen nieuwe coalitie: 
 VVD-PVDA of VVD-CDA en D’66?
 VVD-CDA-D66

2. Slabroek doet mee met glasvezel Bernheze. 
 Nu ook maar annexeren?
 Nee

3. Gekozen burgemeester?
 Ja

4. Raadsvergoeding passend?
 Ja

5. Wisent in De Maashorst?
 Ja

5

Profielschets
EZRA LEEGER

Woonachtig: in Nistelrode 
sinds 2007
Leeftijd: 39 jaar
Burgerlijke Staat: gehuwd 
met Dennis Hurkmans, 
een dochtertje Mei-Li
Beroep: ondernemer
Politiek actief: in Bernheze 
vanaf 2007, eerst als 
commissielid en vanaf 2010 
als raadslid voor het CDA.

Kiezen uit twee

Wat wil je deze raadsperiode 
tot maart 2018 nog bereiken?
Ik zou belangrijke stappen willen 
zetten met deregulering (minder 
regels), door mee te denken met 
de burgers en ondernemers om 
dingen mogelijk te maken die zij 
willen en nodig hebben. Regels 
worden nu vooral gesteld uit 
angst dat er iets mis kan gaan, 
zijn dus vaak risicomijdend en lei-
den, zoals ik al eerder zei, alleen 
maar tot onnodige bureaucratie.

Wil je nog ergens op terugkomen?
In het kiezen van een burgemeester door de inwoners kan ik me 
vinden, als daarbij ook waarborgen zijn voor de kwaliteit van deze 
functionaris, die belangrijke taken heeft op het gebied van Open-
bare Orde en Veiligheid. Als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de presi-
dentsverkiezing in Amerika is verlopen, als dat de nieuwe trend is, 
dan zou dat me wel zorgen baren.

Nieuwe regels komen voort uit angst!
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Ik ben

Samen ben je sterker
Jan van den Braak uit Heesch is samen 
met zijn vrouw, eigenaar van ‘traject, 
bouwmeester & architect. “Als architect 
maken wij de meest uiteenlopende 
ontwerpen voor zowel particulieren als 
bedrijven. Als bouwmeester zorgen wij voor 
samenwerking tussen de partijen in het 
bouwproces.
 
Als je het mij vraagt, zit in samenwerking de 
grootste winst om iets moois te bouwen, dat 
geldt niet alleen voor het werk en privé, maar 
eigenlijk voor alles. Denk maar eens aan een 
evenement als ‘Samenloop voor Hoop’, dat 
kan alleen slagen door de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers en sponsoren. Samen ben 
je sterk. D66 gaat ook uit van de kracht van 
de mensen om samen dingen te doen, samen 
een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 
Daarom ben ik D66.”

Glasvezel voor iedereen
De glasvezelkabel wordt in prin-
cipe voor iedereen aangelegd. 
Een deelname van 40% van de 
huishoudens is wel een voor-
waarde om te starten. Een aan-
tal voordelen op een rijtje. Ultra 
hoge bandbreedte, glasvezel 
biedt veel meer bandbreedte dan 
koperbedrading en heeft een 
zogenoemd gestandaardiseerd 
prestatievermogen tot 10 Gbps 
(dat is dus 100 keer de snelheid 
van een gemiddelde 100 Mpbs 
koperaansluiting). Elektromagne-

tische straling heeft geen invloed 
op glasvezellijnen. Glasvezel is 
daarom het meest veilige medi-
um dat beschikbaar is om data te 
versturen en te ontvangen. Ech-
ter, is glasvezel niet 100% niet 
‘aftapbaar’. 

Geen vonkgevaar
Glasvezelkabels dragen geen 
stroom, daarom is het onmoge-
lijk dat er een vonk ontstaat uit 
een glasvezelkabel. Glasvezelka-
bels zijn eenvoudig te installeren, 
zijn flexibel en niet gevoelig voor 

externe magnetische velden. 
Daarom kun je glasvezelkabels 
makkelijk langs bestaande kabels 
monteren. Zijn er ook nadelen? 
Ja. glasvezel is in zekere zin flexi-
bel, maar op een bepaald punt 
is het zo, dat deze breekbaar 
wordt. Het aanleggen van glas-
vezel is duur. 

Ondanks dat de prijs in de afge-
lopen jaren aanzienlijk gedaald is, 
is het aanleggen van glasvezel in 
een wijk een flinke investering.
De keuze is aan u.

SP: Glasvezel voor Bernheze als u het wilt 

Om glasvezel in Bernheze op korte termijn mogelijk te maken, is de deelna-
me nodig van 40% van de huishoudens. Dan kan gestart worden met graven 
en kunnen alle woningen voorzien worden van deze snelle glasvezelverbin-
ding. De komende tijd wordt gebruikt om ieder nader te informeren. Deelna-
me geschiedt uiteraard op vrijwillige basis in Bernheze.

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Jullie brengen Bernheze 
tot leven!
Een bron van informatie ligt er 
wekelijks op de mat, waar ook 
wij - als politieke partijen - blij 
mee zijn. Jullie brengen heel 
Bernheze tot leven: mede door 
jullie weten ook de politici wat 
er globaal in Bernheze gebeurt. 

Wij lezen over de geweldige ini-
tiatieven die genomen worden. 
We lezen waar inwoners mee 
bezig zijn. Door de advertorials 
leren we ondernemend Bernheze 
steeds beter kennen. We lezen 
de gemeentelijke pagina’s, over 
sport, kunst en cultuur en na-
tuurlijk de politieke pagina. We 

lezen ook ‘tussen de regels door’. 
Voor al die informatie willen wij 
jullie – en dan doelen we op het 
hele team van DeMooiBernheze-
Krant - oprecht bedanken! 
Dat doen we graag bij deze bij-
zondere gelegenheid: de 250ste 
editie en het vijfjarig jubileum. 
Dus bij deze!

Lokaal: Proficiat DeMooi-
BernhezeKrant!

We hebben allemaal kunnen lezen dat DeMooiBernhezeKrant haar vijfjarig bestaan viert. De krant die 
nu voor u ligt, is het 250ste exemplaar. Elke week op woensdag ligt DeMooiBernhezeKrant in de bus! 
Heidi en Rian… jullie wisten misschien niet precies waar jullie aan begonnen? Toch namen jullie het 
risico, omdat jullie vertrouwen hadden. Vertrouwen in het feit dat jullie niet alleen een goede informa-
tieve krant konden gaan maken, maar vooral ook een krant die er mooi uitzag. Waar de foto’s ruimte 
kregen om te spreken. Waar de opmaak uitnodigde tot lezen. En waar iedereen in wílde staan! En dat is 
gelukt. Gefeliciteerd dames met jullie vijfjarig jubileum. 

Leentje egger

Achter een kleine naam gaat soms 
een groot verhaal schuil. Zoals bij de 
Eggerlaan in Vorstenbosch, vernoemd 
naar Hélène Egger. Ze is Joods en 
tien jaar oud als in 1940 de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt. Ze woont op 
dat moment in Amsterdam met haar 
ernstig zieke moeder en twee oudere 
broers. Haar ouders zijn gescheiden. 
Als haar moeder in 1941 overlijdt, gaat 

Hélène bij haar opa en oma wonen.
 
Het wordt de Joden steeds moeilijker gemaakt: aparte scholen, niet 
meer welkom in restaurants, bioscopen en parken. Bovendien worden 
mannen opgeroepen om in speciale kampen voor de Duitsers te gaan 
werken. De broers van Hélène vertrekken naar Westerbork. Bij een 
razzia wordt Hélène opgepakt, maar gelukkig weet haar opa haar 
weer vrij te krijgen.
 
Omdat ze niet meer veilig is, volgen vele onderduikadressen. Het is 
een zware tijd, met nare ervaringen. Totdat ze wordt ondergebracht 
in Vorstenbosch, bij de familie Voets. Hélène, die door de familie voor 
het gemak Leentje wordt genoemd, komt naar eigen zeggen van de 
hel in de hemel. Ze voelt zich onmiddellijk thuis in het boerengezin. 
Voor het eerst sinds tijden kan ze gewoon weer veilig naar buiten. 
Ze voelt zich gelukkig, zeker als ze verliefd wordt op Jo, ‘de leukste, 
vrolijkste en knapste jongen van het dorp’. 
 
Als de oorlog voorbij is, wil Leentje niets liever dan in Vorstenbosch 
blijven. Maar ze keert terug naar haar opa en oma in Amsterdam. 
Ze is blij hen te zien, maar ‘de heimwee naar mijn leven en liefde 
in Vorstenbosch verscheurde me van binnen.’ Bovendien is in 
Amsterdam alles kapot. De vader van Leentje blijkt vergast in 
Auschwitz, haar broers in Sobibor.
 
Hélène Egger heeft nog steeds een innige band met haar 
onderduikfamilie. Haar dochter Debby Petter beschreef het verhaal 
van haar moeder in het aangrijpende boekje ‘Ik ben er nog’. Ik heb 
het in één adem uitgelezen. Het is waardevol dat we dit verhaal 
levend houden. 
 
Marieke Moorman, Burgemeester Bernheze

CoLumn

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar 

CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

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

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

Vijf glasvezel informatieavonden gehad. Nistelrode: bomvol. Vor-
stenbosch: met de benen buiten. Heeswijk-Dinther: alle zit- en 
staanplaatsen bezet. Heesch: volle bak. Alles bij elkaar zo’n kleine 
1200 geïnteresseerden.

Leuk filmpje
Op onze facebookpagina, Stichting Glasvezel Bernheze, kun je de 
foto’s zien. Daar kun je trouwens ook het filmpje van Mark van de 
Veerdonk zien: ”Heel Slabroek doet mee - Bernheze toch ook?“ 
Dat filmpje is inmiddels al zo’n kleine 750 keer bekeken. Is écht 
leuk. Maar… onze facebookpagina is óók al 125 keer ‘geleukt’. 

Met eigen ogen 
De PR-campagne van E-Fiber en TriNed draait inmiddels ook. Je hebt 
allemaal een brief gekregen. In ieder bushokje zie je die zwiepende 
paarse kabel. Bij UCE-computers in Heeswijk-Dinther en bij de Strij-
bosch Store in Nistelrode kun je zelf zien hoe het werkt. Maar als je 
kennissen in Schaijk hebt, kun je daar natuurlijk ook je licht opsteken.

Pakket klikken
Jij bent nu zelf aan zet. Kies je pakket. Bijvoorbeeld op de web-
site van E-Fiber. Daar klik je Bernheze, dan klik je op je kern. Dan 
op TriNed. Daar bestel je je pakket. Je kunt ook gratis bellen met 
0800-8030. Voor antwoorden op al je vragen. Of als je het naadje 
van de kous wilt weten over je eigen kastjes en kabeltjes. En als 
je ons iets wilt vragen, mail je naar breedbandbernheze@xs4all.nl. 
Krijg je ook antwoord. Glashelder.   

Aflevering gemist? Kijk op www.demooibernhezekrant.nl. 
Zoek in archief: glashelder.

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

GLASHELDER 12 
Jij bent aan zet: 
kies je pakket

Graag had Politieke Partij Blanco 
gezien, dat nu direct aansluitend 
ook de doorgaande route door 
Heeswijk-Dinther (traverse) aan-
gepakt zou worden. Door een 
andere inrichting kun je het on-
nodige doorgaande (vracht)ver-
keer ‘dwingen’ om een andere 
route te nemen. Nu is er eindelijk 
de gelegenheid om de straat voor 
voetgangers en fietsers veiliger te 

maken en om de aanwonenden 
te verlossen van het gerammel 
en gebonk van verkeer dat over 
de klinkers stuitert. 
Maar helaas staat de daadwerke-
lijke aanpak van de Hoofdstraat 
en Sint Servatiusstraat voor de 
eerstkomende jaren nog niet 
op de agenda. Wij vinden dat 
er meer haast gemaakt moeten 
worden en dienden dan ook een 

voorstel in om de planning naar 
voren te halen, maar dat werd 
alleen gesteund door Progressief 
Bernheze. 

De inwoners van Hees-
wijk-Dinther zullen helaas dus 
nog tot 2020 moeten wachten 
tot er een wethouder een beton-
blok weghaalt om de nieuwe tra-
verse te openen.

Er is meer dan 40 jaar over gesproken, maar vorige week is hij dan echt 
geopend: de nieuwe ontsluitingsweg Hulsakker. Voortaan hoeft het vracht-
verkeer dat van de N279 naar industrieterrein ‘t Retsel gaat, niet meer dwars 
door Heeswijk-Dinther. Maar ook voor het autoverkeer is de nieuwe weg 
naar het kanaal een flinke verbetering. Niet meer minutenlang op de La-
verdonk wachten tot er een gaatje is. Met een kraan verrichte wethouder 
Wijdeven de openingshandeling door een betonblok weg te rijden.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Wensen
In de politiek heb je natuurlijk te 
maken met meerdere meningen 
en behoor je een meerderheid te 
hebben om plannen uit te kun-
nen voeren. 

Dan heb je nog wet- en regelge-
ving die nageleefd dient te wor-
den en heb je te maken met tijds-
lijnen die nodig zijn om bepaalde 
plannen uit te voeren. 
Dit alles kost veel tijd, dus even 
iets snel ontwikkelen, valt niet al-
tijd mee. 

Plannen
In mijn eerste commissieverga-
dering namens CDA Bernheze, 
kwam de buurtvereniging van 
de Willebrordstraat inspreken. 
De straat was kaal geworden 
door het verwijderen van bo-
men en het wegdek was slecht, 
waardoor er water bleef staan. 
Even later ben ik er doorheen ge-
fietst en het was inderdaad niet 
de mooiste straat van Bernheze, 
maar zo hebben we er natuurlijk 
nog wel meer. En de gemeen-
te kan natuurlijk niet na iedere 

klacht meteen een hele wijk van 
nieuwe bestrating voorzien. 

Uitvoering
Nu, ruim 2 jaar later, wordt on-
der andere de Willebrordstraat 
onderhanden genomen en ver-
nieuwd. Inmiddels is ook de 
ontsluitingsweg geopend en zal 
Plein 69 en later de Hoofdstraat 
aangepakt worden. 
Het duurt soms langer dan we 
willen, maar uiteindelijk wordt 
ook Heeswijk-Dinther veiliger en 
mooier.

CDA: De Willebrordstraat

Het is nu alweer een tijdje geleden dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn 
geweest. Sindsdien zit ik namens CDA Bernheze in de commissie ruimte-
lijke zaken. In het begin moest ik wel wennen aan de besluitvormingen en 
discussies die hier worden gevoerd. Als ondernemer ben ik gewend dat mijn 
plannen redelijk snel uitgevoerd worden, passend bij mijn wensen.

Edwin Daandels, Burgerlid CDA Bernheze

Bernheze kenmerkt zichzelf 
graag als een groene gemeen-
te, immers kennen wij een groot 
buitengebied, met enkele parels 
gelegen in prachtige omgevin-
gen. 
Ook in de dorpen is ruimte voor 
groen, dat zie je terug in de vele 
bomen die te vinden zijn in stra-
ten en op pleintjes. Toch zien we 
het groen steeds meer teruglo-
pen. Ook in Heesch moet veel 
groen plaatsmaken voor stenen. 

Zijn we echt wel zo’n groene ge-
meente?

Volgens mij is het doodzonde dat 
er nu door de herinrichtingsplan-
nen een groot aantal bomen van 
ons dorpshart dreigen te verdwij-
nen. Bomen dragen bij aan een 
aantrekkelijke woonomgeving, 
dragen bij aan een goed klimaat 
en zorgen voor broodnodige 
schaduw. ‘Ons’ plein is al wat 
ouder en verdient zeker een op-

knapbeurt, maar of deze ontwik-
keling bijdraagt aan de verbete-
ring van onze leefomgeving, is 
een tweede. 
Natuurlijk moet er ruimte zijn 
voor nieuwe ontwikkelingen zo-
als een café. Maar het weghalen 
van bomen voor het plaatsen 
van parkeerplaatsen is onzinnig 
en past niet bij het beeld dat wij 
hebben van een dorpshart. 
Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Wat te doen met ons 
groen?

Toen ik vorige week vrijdag de markt bezocht, werd mij gevraagd wat ik vond 
van het feit dat er zoveel bomen van het plein gaan verdwijnen. Maar liefst 
43 van de huidige 69 platanen gaan verdwijnen van plein 1969 in Hees-
wijk-Dinther. Wij als Progressief Bernheze hebben al eerder kritische vragen 
gesteld over de herinrichting van het plein. Het is van belang dat dit groene 
dorpshart behouden blijft. 

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

Blanco: Verkeer naar en door 
Heeswijk-Dinther

Skip:‘Zijn we echt wel zo’n groene gemeente?’
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Tekst?

citius, altius, fortius Zie oplossing pagina 62

MooiBernhezertjes

te huur

uitstekend onderhouden
eengezinswoning 
Gelegen in de kern Heeswijk-
Dinther. 06-12674977.

opslagruimte 
± 125 m2 Heesch
Grote deuren en een WC 
aanwezig. 06-29302262.

opslagunit.eu
Kom jij ruimte te kort?
Wij hebben de oplossing, 
puur opslag.
Nistelrode Dintherseweg 9
Kosten vanaf € 90,- per maand 
voor 25m2

Voor 50m2 € 150,- per maand.
www.rieswillems.nl of 
0412-450874

te koop

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

hamschijven 
€ 3,90 per kilo
varkenswangetjes 
€ 4,75 per 500 gram
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.

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

Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

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

aangeboden

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

pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

op zoek naar een 
origineel cadeau voor 
de decembermaand?
Geef een kleuranalyse en/of 
kledingadvies cadeau.
Alleen of samen met enkele 
vriendinnen, gegarandeerd 
succes voor een gezellig en 
leerzame middag.

Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther 

een avondje uit. 
Bijna 50 jaar Schietvereniging 
‘t Koskojjer. Activiteit 
luchtbuksschieten voor 
verenigingen, buurten en 
bedrijven. Meer informatie: Piet 
van Hintum 0412-611168.

gevraagd

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

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

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

gebruikte/oude 
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

wilt u een zoekertje plaatsen? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

N S Z Z C R C A Z H P I G R T I  
R R D A Y T I Z P M E K N M I L  
O H H E E P O E A A P M I A M I  
N S I S S A A L K R E T N I S K  
E D M D N S E A J S R J E T N M  
S I R E E M Z K E E N T K E O T  
R N R Q M B N A S P O E E S A W  
W T C I T A C O E E T Z T M T V  
H O H F O A O O M I E A I T M C  
Y C R O R F N S U N N P H G G N  
S H B T O S V X I B N U V P C E  
C T L N E T E I P P O A E E O R  
H K J Z F L H R J V E U C B A E  
O D W O R F A E Z N G D L P S B  
E N H A I L C S F I Z E D O S T  
N G E G I F I U O P G X S B P M  

 
Zoek: sinterklaas, pieten, wortel, schoen, schimmel, pakjes, 
snoep, pepernoten, intocht, tekening, marsepein, Zak, roe

Woordzoeker

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

‘t Dorp 65, 5384 mB heesch
0412-451782eelen

oplossing
vorige week:
Ger Fransen
uit Heesch

winnaar:
Carla van Vugt  

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

www.meermaashorst.nl
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DE JEUGD heeft de toekomst Tygo Nijenbrink
                                              #MUZIEK #GITAAR SPELEN #TALENT 

Wens van Tygo komt uit in de BZT Muziek Show

Bij de BZT Show krijgen kinderen 
de kans om hun grootste wens in 
vervulling te laten gaan. Al langer 
wilde Tygo zich hiervoor opgeven 
en deze zomer was hij eindelijk 
oud genoeg. Samen met zijn va-
der heeft hij zijn grootste wens 
ingestuurd en al snel kregen ze 
een uitnodiging voor een screen-
test in de studio. Met zijn ouders 
ging hij in de zomervakantie naar 
de studio en daar zouden ze te 

horen krijgen of Tygo zijn wens in 
vervulling zou gaan. In eerste in-
stantie stond hij op de wachtlijst, 
maar een paar weken terug kreeg 
zijn moeder positief bericht: Tygo 
mocht tijdens de uitzending een 
liedje spelen met Roel van Velzen, 
maar dit moest nog wel een ver-
rassing voor hem blijven. Met een 
smoes hebben zijn ouders hem 
aan het oefenen gezet. Ze vertel-
den hem dat hij, samen met twee 

andere kinderen, dezelfde wens in 
had gestuurd en dat Roel op de 
dag zelf het kind uit zou kiezen 
dat met hem een liedje zou gaan 
spelen.

Optreden
Op 11 november mocht hij weer 
naar de studio komen, samen met 
zijn ouders en beste vriend Fabian. 
Eenmaal daar, kreeg hij oortjes en 
een microfoontje van een produc-

tiemedewerker. “Ik vroeg wie de 
andere kinderen waren die uitge-
kozen waren, maar dat wist hij 
niet. Toen dacht ik dat ik misschien 
wel uitgekozen was!” Nadat Tygo 
achter de schermen geoefend had 
met Roel en zijn band, was het 
moment daar. Voor het publiek 
in de studio heeft hij het nummer 
‘Call it love’ ten gehore gebracht. 
Het was reuze spannend om in 
een echte tv-studio op te treden 

met zijn grootste idool. Na de 
show hebben Tygo en zijn ouders 
nog wat gekletst met Roel en zijn 
ze samen op de foto geweest. 
Roel heeft ook zijn handtekening 
op de gitaar van Tygo gezet. “Al-
leen heeft hij wel mijn naam ver-
keerd geschreven.” 
En wat Tygo later wil worden? 
“Roel van Velzen 2.0!” De uit-
zending was zaterdag 12 novem-
ber op NPO3 te zien en wordt op 
woensdag, donderdag en vrijdag 
herhaald.

NISTELRODE - De grootste wens van Tygo Nijenbrink, 10 jaar, was om een liedje op zijn gitaar te spelen, samen met zijn idool Roel van 
Velzen. Tygo is kleiner dan de gemiddelde Nederlander en hij wil een statement maken voor iedereen die ‘anders’ is: met een beperking kan 
je ook worden/doen wat je wil. Vrijdag 11 november is deze wens in vervulling gegaan in de BZT Muziek Show. 

Roel en Tygo  

Trots op de handtekening

22 november 2016, 19.00 tot 21.00 uur

Informatieavond 
voor ouders groep 7/8

Maak kennis met het Elde College: ons 
onderwijs, de sfeer, leerlingbegeleiding, 
extra projecten en activiteiten.

Aanmelden via www.eldecollege.nl/infoavond

Tweetalig Vwo, Vwo en Havo
Ingang (t)vwo/havo-gebouw, 
Putsteeg 4 

Vmbo en Praktijkonderwijs
Ingang vmbo-gebouw (nieuwbouw), 
Kloosterpark

elke dag een uitdaging

Bij de Welpen Bamviertjes komt 
vrijdagavond een spook op be-
zoek. Peter vertelt dat zijn vriend 
Simon oud genoeg is om men-
sen bang te maken. Maar hij is 
al zijn hele leven bang. Omdat 
dit bij spoken niet kan, nodigt 
Peter ons uit om te helpen. We 
gaan langs bij het huisje van Si-
mon, maar het spook durft zich-
zelf niet te laten zien. De welpen 
bedenken dat het verstandig is 
om te laten zien hoe dapper ze 
zijn. Dit doen ze door middel van 
spelletjes als een griezeldans, 
moordenaartje en weerwolven 
van Wakkerdam. 

Omgekeerde spooktocht
Aan het eind van de avond ver-
schijnt Simon dan toch. Hij is 
nog erg bang. We spreken met 
hem af, dat we gaan proberen 

dingen te maken die hem helpen 
om minder angst te hebben. Hier 
gaan we zaterdag mee aan de 
slag. We doen een dansje, ma-
ken een magische noot (peper-
noten) en een toverhoed. Aan 
het eind laten we hem dan een 
spooktocht lopen, waarbij het 
de bedoeling is dat Simon niet 
schrikt. De eerste ronde schrikt 
hij wel heel erg van de welpen 
en vaders, die zich hebben ver-
stopt in het bos. Hierna lukt het 
wel. Simon schrikt helemaal niet 
meer. Als tegenprestatie belooft 
hij om de welpen nooit te laten 
schrikken. 
Wil jij de volgende keer ook hel-
pen, met een andere uitdaging? 
Kom dan een keer kijken op za-
terdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur. Mail hiervoor naar 
welpenbamviertjes@gmail.com.

Welpen en vaders maken 
spookje dapper en stoer

HEESCH - Een van de jaarlijkse activiteiten van de Welpen Bamvier-
tjes van Scouting Heesch is een weekend met een ouder. Afgelopen 
weekend waren de vaders aan de beurt. We hielpen het spookje 
Simon om van zijn angsten af te komen.

Open Dag Koning Willem I College
‘S-HERTOGENBOSCH - De Open 
Dag van het Koning Willem I 
College is dit schooljaar op zater-
dag 26 november. Voor iedereen 
die wil studeren op het Koning 
Willem I College. Alle afdelin-
gen presenteren zich van 9.30 tot 
16.30 uur, op alle locaties.

Studenten en hun docenten zijn 
in hun eigen (praktijk)ruimtes 
aanwezig om je specifieke in-
formatie te geven over hun op-
leiding. Op Vlijmenseweg 2 kun 
je terecht als je interesse ligt op 
het terrein van Economie, Zorg 
& Welzijn, Creatief en Horeca & 
Toerisme. 

Techniek en veiligheid
Op Onderwijsboulevard 3 vind 
je de opleidingen op het gebied 
van Techniek. Je kunt denken 
aan ICT-beheerder, autotechni-
cus, verspaner of Urban design. 
Of de nieuwe opleiding Human 
Technology! 
Ook is hier het Kort Middelbaar 
Vak Onderwijs gevestigd, met 
onder andere de opleiding Facili-
tair Medewerker. Op Onderwijs-
boulevard 1 vind je de opleidin-
gen die te maken hebben met 
Orde & Veiligheid zoals Beveili-
ger, Veiligheid en Vakmanschap 
en Handhaver toezicht en veilig-
heid.

Sport, bouw en andere locaties
In de hal van Flik-Flak aan de 
Marathonloop in de Maaspoort 
presenteert de Sportacademie 
zich. Voor schilders- en stu-
kadoorsopleidingen kun je te-
recht in de praktijkruimtes in de 
Meester Vriensstraat 2 en voor 
bouw, meubel- en interieurbouw 
op de  Rietveldenweg 18. De vol-
tijd bouwopleidingen kun je be-
zoeken op de Kleine Elst 11. 
Alle entreeopleidingen kan je op 
Weidonklaan 99-100 vinden. En 
de Vavo presenteert zich op Sta-
dionlaan 53.
www.kw1c.nl of bel de opleidin-
geninfo: 073-6249600. 

Fabian, Pepijn, Tygo en Jetske Tekst: Tamlyn van Lanen
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Goed nieuws. Bernheze krijgt binnenkort een glasvezel-

netwerk. Dat betekent dat u voortaan kunt genieten van 

supersnel internet tot wel 500 Mbps, tv in HD- en zelfs 

ultra-HD kwaliteit en alti jd voordelig bellen. Voordat we 

kunnen beginnen met de aanleg van glasvezel hebben we 

40% van de huishoudens in Bernheze nodig. U kunt mee-

doen door nu bij TriNed een glasvezelpakket af te sluiten. 

Als u voor 31 december 2016 overstapt, krijgt u de 

aansluitkosten à €450,- cadeau. Ga naar trined.nl, bel ons 

op 0800-8030 of kom langs bij UCE computers in Heeswijk-

Dinther, Strijbosch Store in Nistelrode of bij onze informati e-

bus; locati es en openingsti jden van de informati ebus 

staan vermeld op www.trined.nl/e-fi ber/bernheze. 

We helpen u graag op weg!

SUPERSNEL
INTERNET 
BEGINT BIJ 
40% IN
Bernheze

DOE MEE 
EN BESPAAR 
€ 450,-

BvR02TRN02 Bernheze 110116547 DM1 adv De MooiBernhezekrant 264x374 def v3.indd   1 01-11-16   16:12
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Heb je ook zo’n zin in de decembermaand?
Dat komt goed uit!

Passie is wat ons drijft. Wij wer-
ken veel met mooie natuurlijke 
materialen. Vanuit onze passie 
en creativiteit geven we vorm 
aan uw wensen. Dit kan gaan 
over lifestyle producten, decora-
ties maar ook de mooiste stoere 
fashion die aanwezig is.

WORKSHOPS
Het hele jaar organiseren wij 
workshops. Hierbij werken we 
met een combinatie van blij-

vende materialen en verse bloe-
men. Bij ons kunt u individueel 
terecht, maar ook met vriendin-
nen, zussen en als teambuilding. 
Iedereen wordt optimaal bege-
leid en dat het gezellig is staat 
voorop. Daarnaast ga je naar 
huis met een decoratie in eigen 
stijl en kleur. De kerstworkshops 
worden gehouden van 6 tot en 
met 21 december. Voorbeelden 
kunt u bewonderen in het atelier 
van ’t Sfeerhuys.

EMOTIES VERTAALD 
NAAR BLOEMWERK
’t Sfeerhuys bloem & styling 
staat u graag bij voor het ma-
ken van passend en persoonlijk 
rouwbloemwerk bij het verlies 
van een dierbare.
Vanuit onze passie voor bloem 
en natuur bundelen wij graag 
uw persoonlijk verhaal met onze 
creativiteit en vakmanschap. Er is 
veel mogelijk om het persoonlijk 
te maken. Naast het maken van 
rouwbloemwerk kunnen wij u 
ook op meerdere manieren ont-
lasten tijdens het afscheid van 
een dierbare. Als u in huiselijke 

kring afscheid wilt nemen van 
uw dierbare helpen wij u graag 
met de aankleding van de ruim-
te in vorm van zuilen, kaarsen 
enzovoort om samen de wensen 
van u en de overleden dierbare 
te verwezenlijken. Wij staan u 
graag persoonlijk te woord bij u 
thuis of in ’t Sfeerhuys.

TROUWEN
Ook bij een onvergetelijke dag 
horen onvergetelijke bruidsbloe-
men. Dat ’t Sfeerhuys daar heel 
persoonlijk in werkt is zeker. Uw 
wensen staan centraal en daarbij 
is het ook mogelijk om de locatie 
in uw persoonlijke stijl door ons 
te laten verwezenlijken.

’T SFEERHUYS VOOR 
UW BEDRIJF 
Een prettige werkomgeving 
werkt stimulerend voor u en uw 
klanten. Bij ons kunt u terecht 
voor een eenmalige maar ook 

voor een periodieke aankleding. 
Onze decoraties zijn onder-
houdsvrij en elk seizoen anders. 
Zo presenteren wij niet alleen 
onze eigen decoraties maar kun-
nen we ook uw eigen producten 
erin verwerken.

Voor originele eindejaars- en re-
latiegeschenken kunt u ook bij 
ons terecht. Wij denken graag 
mee om uw wensen te verwe-
zenlijken.

www.sfeerhuysuden.nl

Bij ’t Sfeerhuys bloem & styling op Slabroek, gelegen in het prachtige natuurgebied 
de Maashorst, ben je van harte welkom om onder het genot van een hapje en een 
drankje lekker rond te struinen tijdens de winterdecoratieshow. Tijdens onze show 
verloten we een gratis kerstworkshop.

Di. 22 november 15:00 - 22:00 

Wo. 23 november 15:00 - 22:00

Do. 24 november 15:00 - 22:00

Vrij. 25 november 15:00 - 22:00 

Za. 26 november  11:00 - 17:00

Zo. 27 november  11:00 - 17:00

Di. 29 november  15:00 - 22:00

Wo. 30 november  15:00 - 22:00

Do. 1 december  15:00 - 22:00

Vrij. 2 december 15:00 - 22:00

Za. 3 december  11:00 - 17:00

Zo. 4 december  11:00 - 17:00

Winter
Decoratieshow

Gratis entree
& GEZELLIGHEIDINSPIRATIE

Decoratieshow
Winter

Bezoek onze sfeervolle show aan de Karlingerweg 1 (op Slabroek) te Uden 

Kijk voor onze workshops en arrangementen op SfeerhuysUden.nl

Openingstijden Winter Decoratieshow

Kom, kijk en proef 
onze gezellige sfeer

Pr
oe

f o
nze

 Spaanse en gegrilde specialiteiten
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HOHOHO! 
HEEFT U AL PLANNEN 

VOOR DE 
FEESTDAGEN?

BEKIJK ONS HEERLIJKE 
KERSTMENU OP 

WWW.BOMENPARK.NL
reserveren is al mogelijk

Vorsselweg 3 • 5384 RW Heesch 
t: 0412 473074 • email: info@bomenpark.nl

kerstadvertentie_2016.indd   3 24-10-16   11:28
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De afgelopen weken heb ik de stukjes van collega’s 
voorbij zien komen en het is me opgevallen dat de 
meesten hier al (bijna) vanaf het prille begin werk(t)en. 
Zij hebben de krant mee opgebouwd. Dat kan ik dus 
niet zeggen. Ik maak pas sinds een paar weken deel 
uit van het team van DeMooiBernhezeKrant.

Wat ik wel kan zeggen is, dat ik vanaf het begin fan 
ben van DeMooiBernhezeKrant. Ik vond en vind het 
hét medium om te weten wat er in de omgeving 
speelt, wat er te doen is en wie iets heeft meegemaakt. 
Zelfs de advertenties zijn soms echte eyeopeners. 
Door dit redelijk complete overzicht draagt de krant bij 
aan de verbinding tussen Bernhezenaren onderling. 
Hoewel iedereen natuurlijk het meest geïnteresseerd 
is in het nieuws uit de eigen kern, pik je automatisch 
toch een graantje van de andere kernen mee. 

Inmiddels heb ik achter de schermen, op de redactie, 
kunnen zien dat er heel wat bij komt kijken om de 
krant elke week op tijd de deur uit te doen. Ook dat er 
alles aan gedaan wordt om het iedereen naar de zin te 
maken. Klantvriendelijkheid troef dus. 

Ik voelde me direct thuis in dit dynamische, 
hardwerkende team en in de hectische sfeer. Mijn 
ervaring met het schrijven en redigeren van teksten 
en het afnemen van interviews, die ik heb opgedaan 
bij een onderzoeksbureau, zet ik dan ook graag in voor 
DeMooiBernhezeKrant. 

Kortom, ik ben blij met deze mooie nieuwe werkplek!

De krant draagt bij 
aan de verbinding 

tussen Bernhezenaren 
onderling

Nieu� bij DeM� iBernhezeKrant

henriëtte maas

JUBILEUM
redactie/schrijfster

Nieuw collector’s item 
Gulle Krullendonker onthuld

inmiddels is het een echt ver-
zamelobject geworden voor de 
krullendonkse carnavalsvierders. 
de Gulle krullendonker staat 
symbool voor het ondersteunen 
van de activiteiten van het open-
bare carnaval in krullendonk. in 
de vorm van een speldje kun-
nen carnavalsvierders tonen dat 
zij het krullendonks carnaval 
een warm hart toedragen. Voor 

slechts € 4,- per stuk kun je dit 
mooie speldje in bezit krijgen en 
ondersteun je het openbare car-
naval in krullendonk. de Gulle 
krullendonker wordt uitgege-
ven in een beperkte oplage van 
slechts honderd stuks. dus wees 
er snel bij!
de Gulle krullendonker is vanaf 
nu te koop tijdens alle evene-
menten van stichting Carnavals-

viering heesch. Meer informatie 
over de Gulle krullendonker vind 
je op de website van de stichting 
Carnavalsviering heesch: 
www.krullendonk.nl. 
is jouw collectie van Gulle krul-
lendonkers nog niet compleet? 
Voor de liefhebbers zijn ook nog 
enkele exemplaren van voor-
gaande jaren, tegen geredu-
ceerd tarief te verkrijgen. 

heesCh – Tijdens een spannend en sfeervol 11-11 bal in CC De Pas is zaterdag 12 november de Gulle 
krullendonker van het aankomende carnavalsseizoen onthuld. De kersverse Prins Porcus XlVI en zijn 
adjudant hadden de eer om dit collector’s item als eerste opgespeld te krijgen. Het presenteren van de 
Gulle krullendonker is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Dit jaar alweer voor de elfde keer!

De Gulle Krullendonker wordt trots gedragen

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH NistelrodeNaast exclusief tegelwerk en ontwerp

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

VOrstenBOsCh - lama Zeupa 
geeft dinsdag 22 november om 
20.00 uur een lezing, in Boed-
dhistisch Centrum karma Eusel 
ling, met als onderwerp: Guru 
yoga. 

het Boeddhisme kent al ruim 
2500 jaar de traditie van mon-
delinge overdracht van meester 
op leerling. de meester in deze 
traditie wordt Guru (goeroe) ge-
noemd en wordt gezien als de 
begeleider op het innerlijke pad 
naar verlichting. 
Vertrouwen in en eerbied aan de 
Guru zijn vanuit de traditie zeer 
belangrijk in het Vajrajana om 

tot de juiste overgave te komen. 
Lama Zeupa zal uitleg geven 
over de Guru Yoga als onderdeel 
van de voorbereidende oefenin-
gen, waarna er gelegenheid is 
om vragen te stellen. 

toegang € 13,- . Geïnteresseer-
den kunnen zich aanmelden via 
info@karmaeuselling.nl / 
0413-340320 of 0413-362676. 
iedereen is van harte welkom.

Lezing door Lama zeupa
in Vorstenbosch

‘traditie van 
mondeLinge 
overdracht’

stelt zich voor...
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• Nieuw Laar 15 • 5258 TL  Berlicum • T 06 - 53 63 58 76
• E info@lwijnenelektro.nl • Voor particulieren en bedrijven

www.lwijnenelektro.nl

Wenst iedereen  prettige feestdagen  
en een gelukkig en gezond 2015
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L. Wijnen Elektro BV is een jong en fris elektrotechnisch 
installatiebedrijf met enthousiaste medewerkers die het verschil 
maken. De klant staat bij ons centraal, we staan voor de klant 
klaar met op maat installaties en adviezen om een perfect 
resultaat neer te zetten.

In verband met uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

(hulp) Monteur
Je bent een zelfstandige monteur of een leergierige hulp monteur die graag een stap 
verder wilt zetten. Belangrijk is dat je steeds tot het uiterste gaat je werkzaamheden 
goed uit te voeren en de klanten tevreden te stellen. Je bent niet bang voor nieuwe 
technieken en weet van aanpakken. Je beschikt over een MBO diploma monteur of 
hulp monteur en bent aan het leren voor monteur of hebt de intentie hiertoe.

Heb je interesse? Reageer per mail naar info@lwijnenelektro.nl, 
of bel voor meer informatie met Luuk Wijnen op 06-53635876.

Voor meer informatie over ons bedrijf kijk je op onze website www.lwijnenelektro.nl

 

 

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH - 06-23669373
info@in� usso.nl - www.in� usso.nl

Jacqueline Gerrits  ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching 
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ  HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl 

www.influsso.nl 
 

 

Op weg naar…. 
 Een andere baan? 
 Een boost in je loopbaan? 
 Een check van je CV & LinkedIn-profiel? 
 Een betere combinatie tussen werk en privé?  
 Een nieuwe richting in je loopbaan? 

Influsso helpt je op weg door  loopbaanbegeleiding, coaching of 
workshops. 
 
Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan 

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 

In� usso feliciteert DeMooiBernhezeKrant 
met de 250e editie!

250 edities van een succesvolle krant maken kan alleen 
door te blijven ontwikkelen en actueel te blijven. 

Wil jij succesvol blijven in je werk, dan spelen dezelfde factoren 
een rol. In� usso helpt je op weg door middel 

van loopbaanbegeleiding, coaching en workshops.

Wegens toegenomen werkzaamheden zoekt 
Notariskantoor Groeneweg per direct een:

SECRETARESSE 
PERSONEN- EN 

FAMILIERECHT (FULLTIME)
 

Voor volledige taakomschrijving
kijk op: www.notarisgroeneweg.nl

Sollicitatie met c.v. naar info@notarisgroeneweg.nl

aan heT werK
250 duizend banen
erbij in 2,5 jaar
nederLAnd - het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het 

derde kwartaal van 2016 met 26.000 toegenomen. 

sinds begin 2014 kwamen er 

250.000 banen bij. Verder 

steeg het aantal vacatures in 

het derde kwartaal met 7.000 

en daalde het aantal werklozen 

met 37.000. dit is de grootste 

werkloosheidsdaling in de 

afgelopen tien jaar. 

Bron: CBS 15 november 2016

derde kwartaal van 2016 met 26.000 toegenomen. 
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duurzaam bouwen

heeswijk-dinter - Hans en Thea de Visser wonen al jaren in Heeswijk-Dinther, sinds enige tijd in een 
appartement in het centrum. Hans (69) is al vanaf het allereerste begin bij BECO betrokken. Zo’n lokaal 
initiatief als de Bernhezer Energie Coöperatie spreekt hem erg aan. Onlangs zijn ze ook overgestapt van 
energiemaatschappij en krijgen nu duurzame energie van BECO. De stroom die ze nu van BECO gebruiken 
komt voor 100% van wind en zon. De meest duurzame en groenste stroom van Nederland.

hans is als voormalig directeur 
van een bouwbedrijf al jaren be-
zig geweest met duurzaamheid, 
duurzaam bouwen en energie-
maatregelen. destijds was zijn 
bedrijf ook sterk betrokken bij het 
bouwen van de duurzaamste wijk 
in Uden. 

het uitgangspunt van BeCO, ‘dat 
de groenste stroom de stroom is 
die je niet gebruikt’, kan hij vol-
ledig onderschrijven. Ook in de  

situatie thuis hebben hans en 
thea maatregelen getroffen. er 
liggen al geruime tijd zonnepane-
len op het dak voor eigen groene 
stroom en binnenshuis wordt met 
domotica zuinig licht aangestuurd. 

“het is allemaal niet zozeer on-
derwerp van gesprek in huis”, 
zegt hans, “we doen het ge-
woon, niet overdreven maar wel 
bewust. Zo zijn we ook niet voor 
de prijs overgestapt naar BeCO, 

maar omdat we groene stroom 
wilden hebben.” Zijn ervaringen 
met BeCO zijn heel positief. “het 
is een fantastisch initiatief en ik 
heb hele goede en prettige con-
tacten met de klantenservice”, 
aldus hans.
“en als ik het dan toch mag zeg-
gen, wil ik iedereen oproepen om 
ook mee te doen met BeCO”, zo 
besluit hans, met erachteraan... 
“en ook met glasvezel, nu heb-
ben we de kans.” 

Lokale initiatieven zoals BECO 
en glasvezel zijn mooie dingen

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

www.oudijzerbrengen.nl

Wij zijn verhuisd naar 
Lekstraat 18 in Oss

Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

Van TuyL
MeTaaLrecycLing

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

Vanaf 2017 wordt het maximale bedrag wat je  
mag lenen verlaagd. Deze maatregel is echter  
afhankelijk van je inkomen en heeft dus voor 
iedereen andere gevolgen. Maar het kán betekenen 
dat als je wilt kopen of oversluiten, het verstandig is 
om dat dit jaar nog te doen. Kom bij ons langs 
en wij rekenen het voor je uit.

minder rente
minder aftrek

minder lenen

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

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

prijsopgave aan huis

Nu gratis afstands-bediening bij afname rolluik

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

• Professionele werkvoorbereiding
 in de tekenkamer 
•  Advies, ontwerp en realisatie
 is in dezelfde handen 
•  Grote knowhow op één toegankelijke 

plek 
•  Interne kwaliteitscontrole 
•  Bewaking en controle op afstand 
•  Aparte kennisrijke onderhoudsafdeling

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Waardsestraat 30 
5388 PP Nistelrode 
(0412) 61 21 06
service@bevers.net
www.bevers-installatietechniek.nl

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Ontwerpen, 
installeren en 
onderhouden

is ons vak

Met open    
vizier de 

toekomst in

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI

Service en Onderhoud bv

Installatietechniek bv

S

BI
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bernheze bouwt

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Het storten van:
• Puin
• A en B hout
• Bouw- en sloopafval
• Grond

Het afhalen van:
• Puingranulaat
• Ophoogzand
• Teelaarde
• Metselzand
• Vloerenzand

Er is natuurlijk altijd iemand aanwezig voor het laden van uw aanhanger en wij kunnen bijna al deze 

producten ook bij u thuis bezorgen, zowel los gestort als in een grote of kleine big-bag. Tevens zijn wij 

het adres voor het plaatsen van containers of big-bags voor sloopafval of ander afval. 

Wij hebben diverse soorten gebruikte bestrating op voorraad, zowel beton als gebakken stenen. 

U kunt ons ook bellen voor het afvoeren van uw vuil, groen afval, beton, grond of ander materiaal waar 

u van af wilt. Ook nemen wij sloopwerken aan, zoals het afbreken van gebouwen, muren en vloeren.

• Voegzand
• Zandbakken zand
• Cement
• Strooizout
• Haardhout

Wij hebben diverse soorten 
oude gebakken klinkers 

op voorraad tegen 
zeer scherpe prijzen!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur 

en op zaterdag van 08.00 - 14.00 uur

Landingsweg 9 - 5482 TA Schijndel - Tel: (073) 549 27 71 - Fax: (073) 548 02 14

Het storten van:
• Puin
• A en B hout
• Bouw- en sloopafval
• Grond

Het afhalen van:
• Puingranulaat
• Ophoogzand
• Teelaarde
• Metselzand
• Vloerenzand

Er is natuurlijk altijd iemand aanwezig voor het laden van uw aanhanger en wij kunnen bijna al deze 

producten ook bij u thuis bezorgen, zowel los gestort als in een grote of kleine big-bag. Tevens zijn wij 

het adres voor het plaatsen van containers of big-bags voor sloopafval of ander afval. 

Wij hebben diverse soorten gebruikte bestrating op voorraad, zowel beton als gebakken stenen. 

U kunt ons ook bellen voor het afvoeren van uw vuil, groen afval, beton, grond of ander materiaal waar 

u van af wilt. Ook nemen wij sloopwerken aan, zoals het afbreken van gebouwen, muren en vloeren.

• Voegzand
• Zandbakken zand
• Cement
• Strooizout
• Haardhout

Wij hebben diverse soorten 
oude gebakken klinkers 

op voorraad tegen 
zeer scherpe prijzen!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur 

en op zaterdag van 08.00 - 14.00 uur

Landingsweg 9 - 5482 TA Schijndel - Tel: (073) 549 27 71 - Fax: (073) 548 02 14
Er is natuurlijk altijd iemand aanwezig 
voor het laden van uw aanhanger en 
wij kunnen bijna al deze producten bij 
u thuis bezorgen, zowel los gestort als 
in een grote of kleine big-bag. Tevens 
zijn wij het adres voor het plaatsen van 
containers of big-bags voor sloopaf-
val of ander afval. Wij hebben diverse 
soorten gebruikte bestrating op voor-
raad, zowel beton als gebakken ste-
nen. U kunt ons ook bellen voor het af-
voeren van uw vuil, groenafval, beton, 
grond of ander materiaal waar u vanaf 
wil. Ook nemen wij sloopwerken aan, 
zoals het afbreken van gebouwen, 
muren en vloeren.

Het storten van:
• Puin
• A en B hout
• Bouw- en sloopafval
• Grond

Het afhalen van:
• Puingranulaat
• Ophoogzand
• Teelaarde
• Metselzand
• Vloerenzand

Er is natuurlijk altijd iemand aanwezig voor het laden van uw aanhanger en wij kunnen bijna al deze 

producten ook bij u thuis bezorgen, zowel los gestort als in een grote of kleine big-bag. Tevens zijn wij 

het adres voor het plaatsen van containers of big-bags voor sloopafval of ander afval. 

Wij hebben diverse soorten gebruikte bestrating op voorraad, zowel beton als gebakken stenen. 

U kunt ons ook bellen voor het afvoeren van uw vuil, groen afval, beton, grond of ander materiaal waar 

u van af wilt. Ook nemen wij sloopwerken aan, zoals het afbreken van gebouwen, muren en vloeren.

• Voegzand
• Zandbakken zand
• Cement
• Strooizout
• Haardhout

Wij hebben diverse soorten 
oude gebakken klinkers 

op voorraad tegen 
zeer scherpe prijzen!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur 

en op zaterdag van 08.00 - 14.00 uur

Landingsweg 9 - 5482 TA Schijndel - Tel: (073) 549 27 71 - Fax: (073) 548 02 14

WIJ HEBBEN DIVERSE SOORTEN OUDE 
GEBAKKEN KLINKERS OP VOORRAAD 

TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN!

OOK VOOR HET UITGRAVEN EN AANVULLEN 
VAN UW BOUWBLOK.

Het storten van:
• Puin
• A en B hout
• Bouw- en sloopafval
• Grond en snoeiafval

Het afhalen van:
• Puingranulaat
• Ophoogzand
• Teelaarde
• Metselzand
• Vloerenzand
• Voegzand
•  Zandbakken zand
• Cement
• Strooizout
• Haardhout

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur, zaterdag van 08.00 - 14.00 uur

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

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

Tevens grooT aanbod nieuwe en gebruikTe machines en onderdelen T.b.v. bouw, landbouw en indusTrie

hYdrauliek service - slangen Persen

hansan bouwmachines b.v. - middelste groes 5 heesch - tel. 0412-454727

Weekendafsluiting N279 ’s-Hertogenbosch 
richting Veghel 25 tot 28 november

tijdens dit weekend wordt de 
n279 tussen de brug nijvelaar 
en de aansluiting A50 voorzien 
van een geluidreducerende as-
faltdeklaag op de rijbaan van 
’s-hertogenbosch naar Veghel. 
Ook worden de ongelijkvloerse 
kruisingen bij Berlicum, Mid-
delrode en heeswijk-dinther 

definitief ingericht en aangeslo-
ten op de n279 en worden de 
verkeerslichten bij Berlicum en 
Middelrode verwijderd. de uit 
te voeren werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de juiste weers-
omstandigheden. daarom is een 
reserveweekend gepland van  
2 tot 5 december.

Omleidingsroute
tijdens het weekend is de n279 
afgesloten direct na de kruising 
bij bedrijventerrein de Brand in 
‘s-hertogenbosch tot de aanslui-
ting met de A50 bij Veghel. Om 
het verkeer om te leiden tijdens 
de afsluiting gelden de volgende 
omleidingsroutes:

Verkeer richting Veghel wordt 
omgeleid via de A2, A59 en A50
Verkeer richting den dun-
gen rijdt via de A2 (afslag 22 
sint-Michielsgestel) en de n617 
Bosschebaan.
Verkeer van heeswijk-dinther 
richting Veghel rijdt via steeg 
(harry kinnardbrug), n617 
structuurweg en eerdsebaan.
de rijrichting Veghel richting 
’s-hertogenbosch op de n279 
blijft open voor alle verkeer. hier 
rijdt het verkeer op één rijstrook.

Aansluiting A2 – Nijvelaar, 
inclusief bedrijvenpark De Brand
Aannemer Combinatie de Vaart 
is op maandag 31 oktober ge-

start met de aanleg van de nieu-
we aansluiting bij de Beusing-
sedijk. het realiseren van deze 
toegang naar bedrijvenpark de 
Brand duurt circa zeven weken, 
tot 19 december. het autover-
keer wordt omgeleid. 
Fietsers en landbouwverkeer 
houden doorgang. Verkeer op 
de n279 vanuit richting Veghel 
naar den dungen wordt omge-
leid via het kometenplein (be-
drijvenpark de Brand). Verkeer 
op de n279 naar rosmalen/
Berlicum wordt omgeleid via  de 
runweg, hoogstraat en has-
seltsedijk. Vrachtverkeer op A59 
richting Berlicum wordt omge-
leid via de n279.

heeswijk-dinther – In het weekend van vrijdag 25 november 21.00 uur tot maandag 28 november 
5.00 uur is de N279 van ’s-Hertogenbosch naar Veghel afgesloten voor alle verkeer. Tijdens die weekend- 
afsluiting worden werkzaamheden uitgevoerd, zodat het verkeer vanaf maandag 28 november gebruik 
kan maken van de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen bij Berlicum, Middelrode en Heeswijk-Dinther. 
Alleen de afrit bij Berlicum naar ’s-Hertogenbosch is nog tot eind 2016 afgesloten.

reserveweekend 
in december, 

afhankelijk van 
weersomstandigheden
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl 06-11955220

johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen sterker 
bouwen

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

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

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  

Transport bedrijf 
M. van Wees
Internationale 
Transporten
bestaat 10 jaar
•	 10	 jaar	 geleden	 is	 Mark	 van	 Wees	 als	 jonge	 ondernemer	 van	 

22 jaar voor zichzelf begonnen als internationaal transporteur met 
één vrachtwagen.

•	 10	jaar	verder	is	het	nog	steeds	een	groeiende,	solide	onderneming	
met vijf vrachtwagens met een aantal vaste enthousiaste mede-
werkers.

•	 Met	het	10-jarig	bestaan	werd	meteen	stilgestaan	bij	de	aanschaf	
van weer een nieuwe vrachtwagen volgens de laatste europese 
normen wat betreft milieu, waarmee de transporteur weer klaar is 
voor de toekomst.

Hilde en Mark zijn klaar voor de toekomst

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

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305
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“Maar we bedienen ook de 
particuliere markt hoor. een 
bromfietsframe, een hekwerk 
of tuinmeubels... het kan er al-
tijd tussendoor!”, aldus jos van 
Grinsven.

“ik zat bij de koop in”, lacht jody 
Ploegmakers, nu bedrijfsleider. 
“sinds 1983 stralen, schoperen, 
poedercoaten en spuiten we op 
Laag Beugt uiteenlopende me-

talen: rvs, verzinkt staal, staal 
en aluminium. het stralen is een 
grondig, milieuvriendelijk proces, 
waarbij we zowel machinaal als 
handmatig alle vervuiling ver-
wijderen. Ook oude verflagen 

als het al gespoten is. door het 
materiaal helemaal schoon te 
maken en op te ruwen blijven de 
volgende lagen lak of poeder-
coating perfect zitten. het scho-
peren is een antiroestbehande-
ling, waar middels een vlamspuit 
een zinklaag op het metaal wordt 
aangebracht. een handmatig 
proces voor het behoud van het 
metaal. de klant kiest vervolgens 
voor poedercoating of spuiten. 

het poedercoaten is een elektro-
statisch proces: het materiaal is 

negatief en de poedercoating 
is positief geladen, dus het 
trekt elkaar aan. daarna gaat 
het in een moffeloven, waar 
het tussen de 180 en 220 
graden gehard wordt. het 
spuiten gebeurt in de spuit-

hal, waar het materiaal wordt 
neergelegd, omdat het vaak 

zware en grote onderdelen zijn. 

de droogtijd is ongeveer een dag 
en dan wordt alles omgedraaid 
om de andere kant te spuiten. 
het spuiten gebeurt handma-
tig. Zo gaat er stiekem heel wat 
metaal fysiek door onze handen, 
maar voor het grote zware werk 
hebben we natuurlijk goede ma-
chines staan. 

de kracht van het totale proces 
is, dat het een mooi en duurzaam 
eindproduct wordt: een me-
taal waarvan de levensduur met 
minimaal twintig jaar verlengd 
wordt,” legt hij uit. 

AllrOuND VAkMENsEN
Zowel het poedercoaten als het 
spuiten is geschikt voor hekwer-
ken, complete metalen trappen-
huizen (bordessen, leuningen en 

treden), staalconstructies en ma-
chineonderdelen, waar voor een 
matte of glanzende uitstraling 
gekozen kan worden. Alle pro-
cessen vinden in verschillende, 
grote hallen plaats. “Ons werk 
vereist een strakke planning en 
snelheid, want er staan klanten 
op hun constructies te wachten. 
Zij kunnen niet verder met hun 
werkzaamheden als wij niet op 
tijd leveren. daarom besteden we 
niets uit, waardoor we het hele 
proces, van binnenkomst tot af-
levering, zelf in de hand hebben. 
hierdoor kunnen we ook alle ge-
maakte afspraken nakomen. we 
houden niet van afraffelen. Onze 
processen hebben tijd nodig. Ze-
ker het natte lakwerk. niemand is 
gebaat bij half werk en kwaliteit 
staat bij ons hoog in het vaan-

del. daarom hebben we zoveel 
uitlegcapaciteit en een gewel-
dig allround team vakmensen in 
dienst, die zich optimaal inzetten 
voor ons bedrijf. Beide zijn een 
groot voordeel van de overname. 
wij leveren vakwerk en leiden 
het liefst onze eigen mensen op, 
omdat we hoge kwaliteitseisen 
stellen aan al het werk dat we 
afleveren. 

we zoeken trouwens nog een 
jonge man die ons team wil ko-
men versterken als constructie-
spuiter. ervaren of iemand die het 
vak wil leren! 

Al onze dertig medewerkers zijn 
op de werkvloer te vinden; van 

administratieve kracht tot de 
bedrijfsleider en ik zelf ook. dat 
houdt iedereen betrokken bij het 
hele proces en ze verleren het 
vak niet. 
dat vind ik belangrijk. en hier-
door hebben we 0% overhead-
kosten, waardoor we kwaliteit 
kunnen leveren tegen een eer-
lijke prijs. we werken veel voor 
vaste opdrachtgevers en leveran-
ciers. er worden goede afspraken 

gemaakt en omdat wij ons keu-
rig aan de tijdsplanning houden, 
door efficiënt te werken, hebben 
we met al onze klanten een goe-
de vertrouwensband opgebouwd 
en daardoor een stevige basis ge-
legd voor de toekomst,” besluit 
jos van Grinsven.

heeswijk-dinther - dat staat als slogan op de nieuwe website van Ploegmakers Metaalconservering BV uit heeswijk-dinther. 

het bedrijf heeft ook een andere directeur: jos van Grinsven. Als eigenaar van Gritstra Metaalconservering aan de Galvaniweg in 

schijndel heeft hij in 2008 het bedrijf op Laag Beugt overgenomen van de gebroeders henk en hans Ploegmakers. de samenvoeging 

van de twee bedrijven is een uitstekende keus geweest: “we kunnen nu meer opdrachtgevers bedienen en hebben al prachtige op-

drachten af kunnen leveren; grote kunstwerken in Almere, de busterminal op schiphol, zware trapbomen voor de noord/Zuidlijn in 

Amsterdam en de gehele staalconstructie van de achtbaan de Baron 1898 in de efteling. 

PLOEgmakErs mEtaaLCOnsErvEring Bv
laag Beugt 3 - 5473 kB Heeswijk-Dinther - 0413-293289
www.ploegmakersmetaalconservering.nl - info@ploegmakersbv.nl

Poedercoatingsproces 

Oude liefde roest niet...

Project kunstwerk Almere

Jos: ‘Maar we bedienen ook 
de particuliere markt hoor. 
Een bromfietsframe, een 
hekwerk of tuinmeubels... 
het kan er altijd tussendoor!

Het natlakproces in de spuithal Tekst en foto: Hieke Stek
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Geachte klant,
De Sint is weer in ons land.

Op 5 december hebben we allemaal wat te vieren
Want Sinterklaas is er natuurlijk ook voor de dieren.

Breng voor 30 november een voerbak van uw dier
Vullen de pieten deze met plezier.

Of het nu gaat om uw hond, kat, knaagdier, vogel of konijn,
Allemaal zullen ze met een gevuld voerbakje blij zijn.

Zorg wel dat de Sint weet van wie,
Vergeet de onderkant van deze brief dus nie.

Op 5 december staat deze weer voor u klaar,
En zien wij u graag weer daar.

Team Spanjers voor dier en tuin.

naam:

Adres:

Postcode + Plaats:

tel:

e-mail:

soort dier/ras:

naam:

Geb. datum:

15% korting op Total Bite Hond

een betrouwbare basis

TOTAL BITE HONDENVOEDING 3KG

Lever nu je lege zak hondenvoer in & ontvang 15% korting op Total Bite hondenvoer zak 3 kg*

*Je mag de lege zakken van alle merken inleveren. De korting geldt alleen op Total Bite hondenvoer 3 kg

15 %
korting

tegen inlevering van een lege zak hondenvoer*

99

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaĳ k 0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

25% korting op Total Bite Hond

25%
korting

25%
korting

25%

Acties geldig tot en met zaterdag 26 november 2016
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wat is er leuker 
dan aan het 
bad uw kind 
spelenderwijs te 
zien zwemmen?
We bieden alle soorten 
zwemlessen. 

Centraal in onze aanpak staan: aandacht, kleine groepen en 90 mi-
nuten les waarin plezier en spelend leren belangrijk zijn. wij zijn ge-
specialiseerd in zwemles aan jonge kinderen en/of kinderen met een 
‘uitdaging’. we houden de ‘heilige driehoek’ hoog in het vaandel. 
startend bij uw kind als individu! stimuleren, rekening houdend met 
het kunnen van uw kind. Basisprincipes in de leswijze zijn veilig-
heid en zelfredzaamheid. Dat is dan ook het eerste waaraan gewerkt 
wordt. En u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij de zwemlessen, 
kijkend bij de zwemles en actief in de ‘meedoen’-lessen, waarin we 
alles uitleggen over de vorderingen van uw kind.

Happy Swim zwemschool

sinds juli 2016 is Happy swim een samenwerking aangegaan met 
laco waarin Happy swim de focus heeft gelegd op kinderen die wat 
‘extra’s’ nodig hebben in de zwemles. laco Vught is de eerste loca-
tie, binnenkort zal er ook in Grave gestart worden. Volg voor andere 
vestigingen het nieuws op onze website www.happyswim.eu

Vanaf 1 april 2017 gaat Happy swim in Herpen en Nijmegen ook 
van start met superspetters. Met leuke hulpmiddelen als een bad-
muts, zwembril en zoomers (flippers) en ook nog een zwemboek. 
In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, 
kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige infor-
matie voor de ouders. Aan het einde van de zwemlessen krijgen de 
kinderen een kNZB Zwemdiploma. Het diploma staat gelijk aan het 
behalen van zwemdiploma C!

sAMEN-
wErkING

lACO sPOrT-
CENTruM

NIEuwE
ZwEMlEs-
METHODE

Centraal in onze aanpak staan: aandacht, kleine groepen en
90 minuten les waarin plezier en spelend leren belangrijk zijn. 

DE PErsOONlIjksTE ZwEMlEs
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Calvin Klein
CKIN2U WOMEN/MEN
Eau de Toilette 100ml

49,82  nú         19.99

59%
KORTING

‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086

* goedkoopste skincare product 50% korting en geldig t/m 20 november 2016
overige aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

Erica creme soft
200ml
normaal 4,40

NU VOOR 1,95

Nikos
SCULPTURE
Eau de Toilette 100ml

63,05  nú         17.99

71%
KORTING

Jil Sander
SUN MEN
Eau de Toilette 40ml

36,10  nú         15.99

55%
KORTING

Jil Sander
SUN 
Eau de Toilette 40ml

26,10  nú         15.99

38%
KORTING

Calvin Klein
OBSESSION MEN
Eau de Toilette 125ml

57,45  nú         19.99

65%
KORTING

Calvin Klein
OBSESSION 
Eau de Parfum 100ml

73,21  nú         19.99

72%
KORTING

50% KORTING
op elk 2e skincare product*

* Vraag naar de voorwaarden.

50% korting 
op elk 2e skincare product*

Van der Doelen

Tub & Scrub kinder badset
slippers, scrubspons en washandje
normaal 9,95

NU VOOR 3,95

50% KORTING
op elk 2e skincare product*

* Vraag naar de voorwaarden.

Dior Addict
Eau Delice 
Eau de Toilette 20ml

49,50  nú         24.75

50%
KORTING
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 14 november t/m zondag 20 november 2016. Week 46. 

HandsinaasappelsHandsinaasappels
net à 2 kilo 1.49

2.992.992.

Nieuw seizoen!Nieuw seizoen!

50% KORTING
MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Amstel bier
krat 24 flesjes à 300 ml 8.49

13.49

VarkensrolladeVarkensrollade
per kilo 6.00per kilo 6.00 0.60

1.1.001.001.

100 GRAM

0.99
1.291.291.

Lay’s chips**
zak 200/225 gram 
**m.u.v. mix chips

bij elke €5,-  
aan boodschappen**

1
bestek

ZEGEL
*    Alleen geldig bij de dinerset bij inlevering van 3 volle spaarkaarten (60 zegels) bij inlevering van 3 volle spaarkaarten (60 zegels) 
** Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, 

koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, 
postzegels, loten en telefoonkaarten).

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
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Top 2000 van HDL, met onder andere
Heidi van der Linden en Sanne van Uden 
‘muziEk makEn is OnzE uitLaatkLEP’

dat hdL veel zangtalent heeft 
laat zich horen en zien tijdens de 
top 2000 van hdL. een muzikaal 
onderonsje met lokaal talent live 
on stage voor iedereen die deze 
hits kan waarderen en er lekker 
op uit zijn plaat wil. de organisa-
tie is in handen van daFunQ! die 
naast de muzikale begeleiding 
van alle zangers en zangeressen, 
uiteindelijk ook zelf nog stevig 
uitpakt. hans en stefanie Achter-
berg, ed heesakkers, nadja van 
driel, jennifer heesakkers, heleen 
van de Veerdonk, dirk van 
Grinsven, joyce van der sangen, 
kaylee rijkers, iris Manders, Olaf 
sleutjes, George Blanken, tonn 
van de Veerdonk, katja Brooij-
mans en rené habraken verzor-
gen een optreden. 

Ook zangeressen heidi van der 
Linden en sanne van Uden staan 
op de ‘stip’. de dames hebben 
elk hun eigen muziekhistorie, die 
overigens veel overeenkomsten 
hebben. “ik ben in een kinder-
koor begonnen. Op de middel-
bare school werd ik zangeres van 
een band. dat heb ik enkele jaren 
gedaan. Vanaf het moment dat ik 
daarmee stopte, ben ik regelma-
tig gevraagd om her en der mu-
zikaal mee in te springen. huwe-
lijksmissen, carnavalsconcerten, 
sing along-avonden en andere 

gastoptredens. Van alles wat”, 
aldus heidi. Ze vertelt het heerlijk 
te vinden om bij de top 2000 vo-
caal uit te pakken. ”ik ga los met 
twee echte ‘gangmakers’,”,ver-
heugt ze zich. sanne heeft er 
ook zin in. Muziek is als eten en 
drinken voor haar. “er gaat geen 
dag voorbij zonder. ik kan al mijn 
gevoel erin kwijt”, vertelt ze. 
Ook zij zong op jonge leeftijd in 
een kinderkoor. Aansluitend be-
gon ze zelf muziek te schrijven en 
ook zij verzorgde in de loop van 
jaren talloze optredens. Al enige 
tijd is ze de zangeres van de band 
MBC. haar deelname aan de top 
2000 is een uitdaging. “ik schrijf 
mijn eigen muziek en ook met 
de band spelen we eigen werk. 
Voor mij is dat veilig. ik ben het 
niet gewend om covers te zin-
gen”, aldus sanne. Ze veert op: 
“ik vind het echter wel heel leuk 
en ga er helemaal voor.” de da-
mes eensgezind: “Muziek maken 
is onze uitlaatklep en we gaan er 
voor en met iedereen een feest 
van maken.”

heeswijk-dinther-LOOsBrOek – na een succesvolle eerste editie in 2015, kan een ver-
volg van de top 2000 van hdL natuurlijk niet uitblijven. het muzikale spektakel, waarbij 
pop-/soul-/disco- en funkband daFunQ! en lokaal zangtalent het dak van Lunenburg 
in Loosbroek er niet voorzichtig, maar full speed, vrijdag 30 december vanaf 21.00 uur, 
af gaan blazen. Ook zangeressen heidi van der Linden en sanne van Uden maken zich 
op voor hun muzikale bijdrage.

Heidi en Sanne allebei gek van muziek en hebben zin in de Top 2000 van HDL Tekst en foto: Wendy van Lijssel

kaartjes kosten € 8,- 
in de voorverkoop en zijn 
te reserveren via 
www.frontoffice.paylogic.nl 
of € 10,- aan de kassa.
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HORIZONTAAL
3.  Welke thrillerschrijfster 

komt een lezing geven in de 
bibliotheek van Heesch?

5.  Welke dag is het op 
 vrijdag 18 november?
6.  In welke straat zijn er 

wegwerkzaamheden in 
Nistelrode?

8.  Wie gaat verder met 
voetbalvereniging Heeswijk?

10. Wat roest niet?
11. Welke plaats heeft café De 

Toren gehaald in de top 100?
13. Wat is muziek maken voor 

Heidi en Sanne?
15. Hoe heeft de column van 

Annelies?

DOWN
1. Hoe heet de avond op 24 november van De Bernhezer Kunstkring?
2. Wie zoek enthousiaste jeugdleden?
4.  Wie komen voorlezen in de bibliotheken?
7. Hoeveel jeugdspelers hebben de Vorstenbossche Boys?
9. Wat is de voornaam van Porcus XLVI?
12. Wie geeft er een lezing in Vorstenbosch op 22 november?
14. Wat is de voornaam van degene die met Roel van Velzen gitaar 

heeft gespeeld?

DOE 

MEE EN

WIN!

Oplossing:

Winnaar vorige kruiswoordpuzzel
Thea van de Donk, zij wint een 
kadopakket van € 25,- aangeboden door:

KADOBON WERELDWINKEL
T.W.V. € 25,-
Stuur het goede antwoord voor 27 november naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Jubileumactie
2

9
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Retselseweg 5 • 5473 HC Heeswijk-Dinther • 0413-786063 • www.hvamotoren.nl

BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE 
KYMCO SCOOTER OF BROMFIETS:
* GRATIS helm + ART 4* kettingslot
 OF
* GRATIS Kymco windscherm + ART 4* kettingslot

* GRATIS rijklaar maken i.p.v. € 199,-

* 1 jaar lang gratis ANWB pechservice

* 1e beurt gratis

* 24 maanden garantie

* U kunt ook van deze actie pro� teren als u deze 
maand bestelt en in 2017 te naam laat stellen. 

November            ACTIE

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en vrijdag 
9.00 - 20.30 uur 
(wij eten van 12.00 - 13.00 uur en van 
17.00 -18.00 uur) 
Woensdag gesloten 
Donderdag 9.00 - 17.00 uur 
(wij eten van 12.00 - 13.00 uur) 
zaterdag 9.00 - 16.00 uur 
(wij eten van 12.00 - 13.00 uur) 

Voor alle A-merken scooters en brom� etsen, nieuw en gebruikt.
Wij hebben ook veel gebruikte onderdelen op voorraad. Ook voor schadetaxatie en 

schadeherstel aan uw scooter, brom� ets en motor kunt u bij ons terecht.

OLIE ACTIE:
 
CASTROL POWER RS 2T OLIE (CASTROL TTS) VOL SYNTHETISCH 
NU € 9,50 PER LITER/FLES

PUTOLINE NANO TECH 10W50 EN 10W60 
VOL SYNTHETISCH GESCHIKT VOOR CROSS, 
OFF ROAD EN ROAD MOTOREN
NU € 11,50 PER LITER/FLES

ALLE PUTOLINE OLIE EN ONDERHOUDSPRODUCTEN
4 HALEN - 3 BETALEN
OA GP10, TTX, TT-SCOOTER, MX5, MX7, DX11, 5W/40, 10W/30, 10W/40

Bromfi etsen & Scooters
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nisteLrOde - De Vrouwen van Prinses Irene gingen door waarmee 
ze vorige week gestopt waren: scoren. Tegen middenmoter DsE uit 
Etten-leur werd het maar liefst 7-0. 

de derde overwinning op rij. na een slechte start lijkt het elftal he-
lemaal los. de score had zelfs nog hoger kunnen uitvallen. sharron 
van Os scoorde drie keer en bleek nagenoeg de hele wedstrijd te 
hebben gespeeld met een gebroken vinger, die na afloop in het gips 
werd gezet. renske van de Brand, elien Ploegmakers, jamie van den 
nieuwendijk en Veerle donkers scoorden de ander doelpunten.

Vrouwen prinses Irene zijn 
helemaal los

voetbal

heesCh - Heel lang in de twee-
de helft leek het erop dat HVCH 
de winst in Heesch zou houden 
maar kort voor tijd kon het Zun-
dertse Moerse Boys uit een pe-
nalty de 2-2 binnen schieten. 

Moerse Boys is altijd een lastig te 
bespelen tegenstander met veel 
dynamiek in het team en enke-
le echte klassespelers. Vanaf de 
aftrap golfde het spel op en neer 
en na een klein kwartier kwam 
Moerse Boys uit het niets op 
voorsprong toen middenvelder 
evert van den Berg hVCh-doel-
man rob van erp wat ruim voor 
zijn doel zag staan. Met een be-
keken boogbal zorgde hij voor 

de 0-1. hVCh ging op jacht 
naar de gelijkmaker en mogelijk 
meer. in de 27ste minuut was 
het prijs toen spits Lars van Lee 
fraai raak schoot op een prima 
assist van joey Vissers: 1-1. dit 
was tevens de ruststand. na rust 
bleef hVCh de aanval zoeken 
en werd daarvoor beloond. Ver-
dediger willem roefs kopte na 
79 minuten onhoudbaar voor de 
Zundertse doelman binnen: 2-1. 

de heeschenaren probeerden de 
winst over de streep te trekken 
maar 4 minuten voor tijd kon 
daan van den Broek Moerse 
Boys vanaf de penaltystip aan 
een punt helpen: 2-2.

HVCH moet 
winst uit handen geven

voetbal

Foto: Ruud Schobbers

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Sparen voor zwilling bestek 
bij Coop Heeswijk-Dinther

het sparen voor Zwilling bestek 
start op maandag 14 november. 
klanten kunnen sparen voor ze-
ven verschillende sets: een di-
nerset, serveerset, spaghettiset, 
visset, gebakset, een set koffie-/
theelepels en een kinderbestek. 
Bij besteding van elke € 5,- en 
bij geselecteerde actieproducten 
ontvangen klanten een spaarze-
gel. Bij twintig zegels is de spaar-
kaart vol. 

klanten kunnen met één of 
meerdere volle spaarkaarten te-
gen een zeer scherpe prijs een 
Zwilling bestekset aanschaffen. 
de dinerset is zelfs gratis bij inle-

vering van drie spaarkaarten! 
robin jansen, supermarktma-
nager Coop heeswijk-dinther 
“de besteksets van Zwilling zijn 
een mooi cadeau voor pakjes-
avond en perfect om tijdens de 
kerstdagen mee uit te pakken. 
het tijdloze bestek is gemaakt 
van roestvrijstaal en geschikt 
voor de vaatwasser. Bij inleve-
ring van drie volle spaarkaarten 
ontvangen klanten de dinerset 
zelfs helemaal gratis, dat maakt 
de spaaractie extra aantrekkelijk 
voor onze klanten!” 

de spaaractie loopt nog tot en 
met zondag 5 februari 2017. 

klanten kunnen nog tot en met 
zondag 19 februari 2017 hun 
volle spaarkaarten inleveren.
Voor meer informatie: 
www.coop.nl/bestek

heeswijk-dinther - Een unieke spaaractie bij Coop! klanten van Coop Heeswijk-Dinther kunnen tot 
en met zondag 5 februari 2017 sparen voor bestek van Zwilling, een bekend A-merk van bewezen hoge 
kwaliteit. Coop viert dit jaar haar 125-jarig jubileum en verrast haar klanten daarom het hele jaar door 
met geweldige spaaracties. 

De complete boekhouding op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie 

bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

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

Succesvol 
weekend 
voor Van buel 
Sports

heesCh - Door de sporters van 
Van Buel sports zijn afgelopen 
weekend weer mooie resultaten 
behaald op diverse toernooien. 

in den haag wisten de judoka’s 
jesse en senn van Buel uit hee-
sch beiden goud te halen bij de 
jongens tot 12 jaar. Ziggy hor-
sten greep het goud bij de heren 
tot 21 jaar! Zilver was er voor Lizz 
sieliakus. 

het brons ging naar Pieter van 
Oort uit nistelrode en senna van 
de Veerdonk. de taekwondo se-
lectie wist tijdens de italian Open 
maar liefst zes keer goud, een 
keer zilver en een keer brons in 
de wacht te slepen.

budo

Jesse en Senn van Buel

Sportverslaggever Topsport
De 250ste editie van DeMooiBernhezekrant bete-
kent ook 250 weken met sportverslagen. wat een 
doorpakkende inzet van de verslaggevers. Het is 
mooi om mee te genieten tijdens de wedstrijd en 
na afloop tijdens een derde helft. Of even na een 
wedstrijd een drankje te pakken op het verliezen of 
het winnen van de punten. Na kletsen op wat 
beter kon of wat ze vooral niet moeten doen. 

De verslaggever heeft een andere taak, hij/
zij heeft de wedstrijd te verslaan zonder een 
mening. Hij/zij wordt geacht er een goedlopend 
geheel van te maken. Hij/zij zal alle feiten goed 
moeten hebben, om een zo volledig en actueel 
mogelijk artikel ervan te maken. 

wij, als DeMooiBernhezekrant weten wat dit 
vraagt van jullie. Daarnaast zitten we als een 
scheidsrechter op de deadline. Het verslag wil-
len de leden van je club dan ook nog graag in 
de krant zien verschijnen. Met andere woor-
den; het is topsport! 

Beste verslaggevers, wij feliciteren jullie ook met 
jullie jubileum, want zonder jullie konden wij geen actuele krant 
maken. 

Team DeMooiBernhezekrant
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UCE ONBEZORGD
Het adres voor uw computeronderhoud

De Doorgang 11
5473 HZ  Heeswijk-Dinther

0413-293131
info@uce.nl

Heesch sterk vertegenwoordigd in strandrace Scheveningen

GlENN COlDENHOff (25) 
geldt zelfs als één van de favo-
rieten voor de eindoverwinning. 
Coldenhoff groeide de afgelopen 
jaren uit tot een vaste toprijder in 
het wereldkampioenschap en rij-
dend voor het fabrieksteam van 
het Oostenrijkse ktM, werd hij 
dit jaar zevende in de eindstand 
van het wk. in 2008 nam hij al 
eens deel aan deze loodzware 

strandrace en wist toen als vier-
de te finishen. Coldenhoff reed 
jarenlang geen enkele strandrace 
meer, maar hoopt na een goede 
voorbereiding in de voorbije we-
ken, mee te kunnen strijden met 
de toprijders. 

sTuwEy rEIjNDErs (27) is van 
de drie het meest ervaren in het 
rijden van strandraces. Voor hem 

wordt dit zijn vierde deelname in 
de red Bull knock Out. hij wist 
in drie eerdere deelnames iedere 
keer in de top tien te finishen. 
Vorig jaar wist hij zelfs als tiende 
te finishen van de 1500 rijders en 
dat terwijl hij dat jaar geen enkele 
wedstrijd in competitief verband 
reed. Zijn voorbereiding was dit 
jaar niet optimaal. reijnders brak 
zijn sleutelbeen en na een opera-

tie moest hij de motor enkele we-
ken laten staan. komend week-
end staat hij gemotiveerd aan de 
start en, ondanks de minimale 
voorbereiding, gaat stuwey voor 
een goed resultaat. 

MITCH rEIjNDErs (24) neemt 
voor het eerst deel. Mitch ziet 
het vooral als één groot avontuur 
en zijn doel is om de finale te rij-

den. de race uitrijden zou voor 
hem een overwinning zijn. Voor 
de liefhebbers die graag onze re-
giogenoten gaan aanmoedigen: 
komende zaterdag om 9.00 uur 
gaat de red Bull knock Out van 
start op het strand van scheve-
ningen. 

de finale start om 14.00 uur en 
zal live te volgen zijn op televisie.

heesCh - De zwaarste strandmotorcrossrace van de wereld, de red Bull knock Out vindt komend weekend in scheveningen plaats. Vanuit heel Europa komen echte strand-
cross specialisten naar Nederland om deel te nemen aan dit spektakel, maar ook vanuit onze regio zijn er deelnames, waaronder drie jonge heren uit Heesch. Glenn Coldenhoff 
en de broers stuwey en Mitch reijnders zullen kijken hoe ver zij gaan komen tijdens de red Bull knock Out 2016. 

Glenn Coldenhoff  Foto: R. Archer - KTM Stuwey Reijnders Foto: Ed Bulk sportfotografie

sint-OedenrOde/nisteLrOde -  
Altior begon op zondag 13 no-
vember aan de zaalcompetitie 
met een uitwedstrijd tegen rooi. 

Ondanks dat het spel nog niet 
erg overtuigend was, werd er in 
sint-Oedenrode wel gewonnen en 
namen de dames de punten mee 
naar huis. Uitslag 8-17. 
rosolo 2–Altior 2: 21-11
rosolo 3–Altior 3: 9-6
klimop 2–Altior 4: 11-8
emos 3–Altior 5: 15-7
Altior r1–Flash r1: 10-5
dOs/Olympia A1-Altior A1: 11-4
Altior B1–swift B1: 2-11
Altior B2–tovido B1: 6-5

Prinses irene B2–Altior B3: 4-4
Be Quick C1–Altior C1: 4-5
Corridor C1–Altior C2: 4-5
Altior d1–swift d1: 12-6
Altior d3–Vessem d1: 1-8
Be Quick e2–Altior e1: 10-9
we speelden deze dag onze eer-
ste wedstrijd binnen. het werd een 
spannende, gelijk opgaande wed-
strijd. we werkten er allemaal heel 
hard voor, maar helaas verloren we 
met 10-9. het vierkant ging al veel 
beter. we zijn trots op jullie, op hoe 
jullie gespeeld hebben. Ga zo door. 
Bladella e2–Altior e2: 8-8
Be Quick e1–Altior e3: 27-1
Altior F1–ready’60 F1: 10-12
Altior F2–PsV/lifovragen.nl F1: 5-21.

Altior begint 
zaalcompetitie met overwinning

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Lucien roeffen verlaat Avesteyn aan eind 
van het seizoen

de oefenmeester uit Cuijk hoopt 
dit seizoen af te sluiten met een 
goed resultaat met het eerste 
team. na een moeizaam eerste 
seizoen, doet Avesteyn dit sei-
zoen mee om een van de boven-
ste posities in de vierde klasse, 
wat volgens Lucien roeffen een 
realistische verwachting is en 
waar hij vol enthousiasme zijn 
bijdrage aan zal blijven leveren. 
hij ziet voor de jonge selectie 
van Avesteyn mogelijkheden 
voor een mooie toekomst. 

Mocht voorgaande aanleiding 
geven voor trainers om hun be-
langstelling kenbaar te maken 
om volgend seizoen bij Avesteyn 
aan de slag te gaan, dan worden 
zij verzocht dit kenbaar te maken 
via: tc@avesteyn.nl.

heeswijk-dinther - De sinds twee jaar aan rksV Avesteyn 
verbonden trainer lucien roeffen, heeft aan het bestuur van de 
Dintherse vereniging kenbaar gemaakt aan het eind van dit seizoen 
te stoppen.

prinses Irene korfbalsters beginnen sterk
nisteLrOde - Voor de eerste 
zaalwedstrijd was Oranje wit 
uit leunen de tegenstander. Een 
ploeg waar in het verleden vaak 
lastige wedstrijden tegen ge-
speeld werden. 

Zondag was Prinses irene ge-
brand op winst en pakte die 
overtuigend met 20-11. het was 
een collectief sterke wedstrijd, 
waarin Laura van de Ven maar 
liefst zeven keer scoorde.
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Dit initiatief is tot stand gekomen door de Energieweverij Bernheze

Wel de lusten niet de lasten!
Geen tijd? Wel graag verse groenten!
Geen ruimte? Onbespoten!
Geen kennis van groenteteelt? Zonder kunstmest!

Dit kunnen we samen!

Er wordt voor je:
gezaaid
geplant
gewied
geschoffeld

Zelf komen oogsten!

Informatie:
donderdagavond 24 november 2016 om 20.00 uur

Lips Groen, Weijen 77, Nistelrode

Ik zie je graag!
Jannie de Bruijne

Aanmelden bij: janniedebruijne@gmail.com
Kun je niet komen vraag om informatie

wel punten, geen wedstrijd
door het afmelden van hun te-
genstander kregen de dames van  
dOs’80 de punten in de schoot 
geworpen. reglementair komt 
er bij een afmelding 10-0 op het 
wedstrijdformulier te staan. “het 
is niet leuk om zo aan je punten 
te komen, je speelt toch liever ge-
woon je wedstrijden!” aldus een 
teleurgestelde coach henri van 
Boxtel.

Alles gegeven
de heren namen het op tegen 
saturnus. de ploeg uit Bladel ver-
keert in de bovenste regionen, in 
tegenstelling tot de heeschena-
ren, die in een lastige situatie ver-
keren door verscheidene blessu-
res. toch wist dOs’80 lang stand 
te houden. een achterstand van 
drie doelpunten werd kort voor 
rust ongedaan gemaakt door drie 
achtereenvolgende treffers van 
joost Verhoeven, zodat er bij rust 
een 12-12 stand viel af te lezen 
van het scorebord. 
in het middengedeelte van de 
tweede helft namen de gasten uit 

Bladel ruim afstand. Aan heesche 
zijde werden kansen gemist en 
saturnus profiteerde daar uitste-
kend van. Met nog tien minuten 
te gaan, was het gat geslagen: 
17-24. toch liet dOs’80 het pu-
bliek niet in de steek. Andermaal 
knokten zij zich terug tot 22-25. 
de aanvalsmachine van saturnus 
nam het in de slotfase weer over 
en wist daarmee de winst veilig te 
stellen. eindstand: 23-27.

Goede wed-
strijd, geen winst heren DOS’80
heesCh - Zaterdagavond zouden zowel de dames als de heren van 
DOs’80 hun wedstrijd spelen. Enkele uren voor aanvang meldde Don-
gen, de tegenstander van de dames zich af. De heren namen het op tegen 
het hooggeplaatste saturnus. De winst was er voor de gasten uit Bladel.

handbal

Joost Verhoeven Foto: Ruud Schobbers

Heeswijk verliest topper met hectisch slot
heeswijk-dinther - Na de 
krappe overwinning op Helvoirt 
kruisten de elf van trainer Marc 
van de Ven vandaag de degens 
met de nieuwe nummer twee: 
Oirschot Vooruit. 

de promovendus incasseert wei-
nig tegentreffers, waardoor deze 
vaak aan een enkel doelpunt ge-
noeg heeft voor de zege. 
Vandaag was dit niet anders, 
want na een knappe treffer van 
wouter van dijke, scoorden de 
groen-witten twee keer op ver-
rassende wijze. in de slotfase lag 
de wedstrijd nog even stil, na-
dat keeper Menno kuulkers bij 

een overtreding op Van dijke, 
zijn been brak. in het halfduister 
werd de 16-jarige invaldoelman 

niels stockman de held door de 
penalty van Arjen haast knap te 
keren.

voetbal

Het fatale moment voor doelman Kuulkers  Foto: Hans Heesakkers

200ste jeugdspeler Vorstenbossche boys
VOrstenBOsCh - Al jaren 
hebben we bij de Vorstenbos-
sche Boys de hoop om de twee-
honderd jeugdleden te halen, 
maar sinds 4 november kunnen 
we vertellen dat dit aantal be-
reikt is. 

in het bestaan van de Vorsten-
bossche Boys zijn er nog nooit 
zoveel jeugdleden geweest. de 
laatste jaren zat het aantal steeds 
rond de 190. de club is de laat-
ste jaren mede zo gegroeid 
doordat er veel meisjes zijn gaan 
voetballen. Ondertussen bestaat 
de jeugdafdeling uit tweehon-
derd leden waarvan 74 meiden 
en 126 jongens. ruim 37% zijn 
het meiden die voetballen bij de 
Vorstenbossche Boys.

dit jaar begonnen we het sei-
zoen met 193 leden. Onder-
tussen kwamen er steeds meer 
aanmeldingen bij van meisjes 
en jongens uit Vorstenbosch en 
omstreken die wilden gaan voet-
ballen. Begin november heeft 

de tweehonderdste jeugdspeler 
zich via het inschrijfformulier in-
geschreven. dit deed hij nadat 
hij op woensdag enkele proef-
trainingen had meegedaan met 
de jO7-1 en hij vond het zo leuk 
dat hij wilde blijven voetballen.

tijn wonders is de tweehon-
derdste jeugdspeler van de Vor-
stenbossche Boys.
 
Zijn broer Cas voetbalt ook al 
in Vorstenbosch bij de jO11-2. 
en zijn vader Mark is daar leider 
van. wij, als club, wilden dit na-
tuurlijk niet zomaar voorbij laten 
gaan en op zaterdag 12 novem-
ber hebben we tijn, in het bijzijn 
van alle spelers en speelsters van 
jo7-1, leiders en familie, gefelici-
teerd. na een woordje van onze 
jeugdvoorzitter, kreeg hij vanuit 
de club een trainingspakje van 
de Vorstenbossche Boys, met op 
de rug de tekst ‘tijn wonders 
200ste jeugdspeler’. 
daarna werd de wedstrijd ge-
speeld tegen keldonk jO7-1. 

Vorstenbossche boys jO7-1 won 
deze wedstrijd en tijn scoorde 
het vijfde doelpunt voor Vor-
stenbosch.
wij wensen tijn wonders een 
fijne voetbalcarrière bij de Vor-
stenbossche Boys en hopen dat 
er zich nog velen zullen aanmel-
den.

Tijn Wonders

Avesteyn kan niet winnen van boxtel

Lucien roeffen, die afgelopen 
week aangaf na dit seizoen te 
stoppen als trainer bij Avesteyn, 
wil met een goed resultaat af-
sluiten. daar kon vandaag een 

aanzet toe gegeven worden. 
Avesteyn startte met teun van 
den Boom in de basis en speel-
de de eerste helft misschien wel 
het beste voetbal tot nu toe dit 

seizoen. dit leidde ook tot de 
0-1 door een prima doelpunt 
van de eerder vernoemde teun 
van den Boom. Zonder dat Box-
tel kon overtuigen, kwamen ze 
snel na de achterstand, op gelij-
ke hoogte. daar ging een fout 
van Avesteyn aan vooraf. On-
danks dat Avesteyn in deze fase 
het betere had van het spel, kon 
dit niet in een voorsprong uitge-
drukt worden. na de rust zakte 
het spelbeeld en was Avesteyn 
niet meer bij machte het goede 
spel van de eerste helft vast te 
houden. de tweede helft was 
beduidend minder van kwa-
liteit, waardoor de eindstand 
1-1 bleef. Vermeldenswaardig 
was verder nog, dat tjeu Adank 
in de slotminuten van de wed-
strijd met twee keer geel (rood) 
de wedstrijd moest verlaten. 
Avesteyn handhaaft zich op de 
vijfde positie, met een achter-
stand van vier punten op de 
koploper. dit geeft perspectief 
voor de komende periode.

BOxteL/heeswijk-dinther - Avesteyn treft deze periode teams 
waar ze geruime tijd niet tegen gespeeld hebben. Boxtel was ook 
zo’n vereniging. Boxtel staat hoog gepositioneerd in deze competi-
tie, dus Avesteyn moest ‘aan de bak’ vandaag. 

voetbal

Al ruim 90 jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854

Ook voor LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van Lieshout
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ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Jo van Alebeek sterk in 
districtsfinale libre

heeswijk-dinther – De acht 
sterkste spelers van ons district 
hebben afgelopen weekend tegen 
elkaar gestreden om de titel in het 
biljarten in de spelsoort libre. 

hierbij moet elke speler aantre-
den tegen de andere zeven deel-
nemers en na twee slopende da-

gen, werd afgelopen zondag de 
finaleronde gespeeld. jo van Ale-
beek uit schijndel en lid van de 
organiserende vereniging royal 
events Palace, nam uiteindelijk 
de beker mee naar huis.
de organisatie kan terug kijken 
op een voortreffelijk georgani-
seerd evenement.

biljarten

V.l.n.r.: Gerard Gabriëls (3e prijs ), winnaar Jo van Alebeek, Jan van 
Houtum (2e prijs ) en Simon van Steenbergen van de organisatie

Korloo 2 wint in nieuw tenues

korloo 2 heeft een paar moei-
lijke overbruggingsjaren achter 
de rug, waarin zij uitkwamen als 
korloo 1, terwijl jeugdspeelsters 

klaargestoomd werden om een 
nieuw eerste team te vormen. 
een lastige periode, maar des-
ondanks bleef het team - onder 

leiding van coach sandy van 
Gruijthuijsen - enthousiast en 
was er veel plezier op en rond 
het veld. Voor de club een waar-
devolle prestatie! door de komst 
het nieuwe korloo 1, zijn de da-
mes van korloo 2 weer terug op 
hun vertrouwde stek. 
Met de aanvulling van jeugd-
speelsters is een gezellig team 
ontstaan, dat zorgt voor span-
nende, gelijkwaardige wedstrij-
den en mooie uitslagen! korloo 2 
speelt haar wedstrijden in mooie 
nieuwe tenues, gesponsord door 
drie Loosbroekse ondernemers; 
Gert-jan van heck van residen-
ce de eese, Bouwbedrijf jurgen 
van der heijden en Paul van der 
wielen van klaverlij Makelaardij. 
korloo bedankt de sponsoren 
voor de tenues en wenst korloo 
2 veel succes in de zaalcompe-
titie.

LOOsBrOek - korloo 2 speelde zondag de eerste wedstrijd van de 
zaalcompetitie, die met 9-8 werd gewonnen van sVOC 2. Een goed 
begin van het zaalseizoen, na een ook hele goede eerste helft van 
de veldcompetitie. 

korfbal
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Vanaf het eerste fluitsignaal na-
men de dames uit Loosbroek het 
initiatief, maar Midako wist het 
eerste punt te scoren. steeds 
weer kwamen de dames uit Lier-
op op een kleine voorsprong, 
maar korloo wist steeds weer op 
gelijke hoogte te komen. 

het was vandaag belangrijk om 
slim te spelen en te kijken waar 
de kansen lagen. jammer dat, 
als korloo de aansluittreffer 
scoorde, Midako meteen weer 
de marge vergrootte naar twee 
punten. de ruststand 4-6 gaf 
aan dat er zeker iets te halen was 
vandaag.

de tweede helft begon beter; 
een afstandsschot van eva en 
Fleur zorgde voor de aansluit-
treffer 5-6. jammer genoeg nam 
Midako meteen weer twee pun-
ten voorsprong. korloo maakte 
het zichzelf de rest van de wed-
strijd onnodig lastig, door de 
kansen, die er zeker waren, niet 
te verzilveren. het collectieve ni-
veau bij korloo viel hierdoor te-
rug en bood de tegenstander de 
kans om verder uit te lopen naar 
een 6-11 stand. de laatste vijf 
minuten ging het beter met het 
afmaken van de kansen; ilona en 
eva schoten nog raak. eindstand 
8-11.

Korloo vergeet de kansen te 
verzilveren
LOOsBrOek - Voor de dames van korloo stond zondag 13 november 
de thuiswedstrijd tegen Midako uit lierop op het programma. Deze 
eerste zaalwedstrijd ging korloo vol goede moed de wedstrijd in.

korfbal
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Maliskamp wint van WHV
MALiskAMP/LOOsBrOek - 
wHV ging vandaag op bezoek 
bij Maliskamp, dat in compe-
titieverband een onbekende 
ploeg is.

Afgelopen jaar werd er wel on-
derling een oefenwedstrijd ge-
speeld, die destijds met 1-2 werd 
gewonnen door Maliskamp. 
Ook ditmaal moest whV het 
onderspit delven tegen Malis-
kamp in een matige wedstrijd 
op een zeer moeilijk bespeelbaar 
veld. eindstand 4-2.

voetbal

Foto: Marc v.d. Els

prinses Irene kan uitwedstrijd niet winnen

Voor Prinses irene scoorde, na 
90 seconden, koen Pittens al. 
na ruim 20 minuten stond het 
weer gelijk, door een prachtig 
schot van kevin Vissers. het al-
leen maar op de counter spelend 
Baardwijk, mocht niet klagen dat 
het uiteindelijk in een draw ein-
digde. Prinses irene was voetbal-
lend de bovenliggende partij en 
had veruit het meeste balbezit. 
in de slotfase, toen Prinses ire-
ne erg veel risico nam, kregen de 
waalwijkers ook enkele kansen. 
Zo verscheen tom steenhoff in 
de 80e minuut alleen voor de 
weer uitstekende doelman Van 
Venrooij, die de bal van zijn voet 
plukte. in de 90e minuut kopte 

dezelfde speler uit een corner 
rakelings over. koen Pittens had 
het slotakkoord, hij schoot in 
blessuretijd rakelings voorlangs. 

job van den elzen, na bijna 2 jaar 
blessureleed in de 80e minuut 
ingevallen, kon er zijn teen net 
niet tegenaan krijgen.

wAALwijk/nisteLrOde - In waalwijk speelde een hard werkend Prinses Irene, in een sportieve wed-
strijd, tegen promovendus Baardwijk met 1-1 gelijk. Opnieuw lukte het de mannen van Van Tilburg Mode 
& sport niet om dit seizoen een uitoverwinning te behalen. De 1-1 ruststand werd ook de eindstand.

voetbal

Foto: Teun Bevers 

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl  DIJKHOFF.NL
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Sponsoren prinses Irene
nisteLrOde - Prinses Irene en het Nistelrodese bedrijfsleven zijn 
een goede match, zo bleek maar weer eens. Afgelopen weken moch-
ten maar liefst 15 (!) teams nieuwe kleding in ontvangst nemen van 
royale sponsors. De komende weken zullen we deze publiceren in 
DeMooiBernhezekrant. 

JO9-2

jO9-2 Prinses Irene ontving nieuwe shirts van rutom Cargo
ruud van den Broek is leider van het jO9-2-team van Prinses irene, 
waar ook zijn zoontje Luuk in speelt. hij schonk het jO9-2-team 
nieuwe shirts. ruud is eigenaar van rutom Cargo, dat gevestigd is 
in helmond. het transportbedrijf vervoert zowel nationaal als inter-
nationaal deel- en complete ladingen door heel europa. Op de foto 
zien we ruud rechts staan, naast zijn medeleiders. Zoontje Luuk zit 
tweede van links.

Prinses Irene jO19-1 en Marya schoenmode: mooi huwelijk
Marya schoenenmode verraste kort na de start van de competitie het 
jO19-1-elftal met nieuwe shirts. het elftal (voorheen A1) en Marya 
hebben al meer dan een decennium een relatie met elkaar. Zo speelt 
het elftal niet alleen met de naam van het bedrijf op de shirts, maar 
wordt ook de rest van de kleding (trainingspakken, broeken, kousen, 
tassen en representatieshirts) gesponsord door het bedrijf. je kunt 
dus echt spreken van een mooi huwelijk. 

Nieuwe shirts voor C1 korfbal Prinses Irene
william toonen is eigenaar van installatiebedrijf wti. william was 
een begenadigd voetballer, die zelfs nog actief was als profvoetballer. 
Zijn dochter Lotte korfbalt in de C1. Aan dat team schonk het bedrijf 
nieuwe shirts. Ook op andere gebieden steunt de familie, die ook 
nog voetballende zoons heeft, Prinses irene. william was verschillen-
de jaren jeugdtrainer, momenteel is echtgenote eveline secretares-
se van de korfbalcommissie. en ook met een reclamebord langs het 
hoofdveld steunt het bedrijf onze vereniging.

JO19-1

C1

Sport(l)ief gedrag krijgt een dikke duim van 
MHC Heesch

sportlief is ontstaan langs het 
veld. de sportlief ansichtkaarten 
zijn kaarten die kinderen na af-
loop van een fijne wedstrijd aan 
de tegenstander kunnen geven. 
Om ze te bedanken voor de 
sportieve wedstrijd én omdat 
het leuk is om complimenten te 
geven en te krijgen. een kleinig-
heidje dat misschien een steentje 
bij kan dragen aan sportiviteit 
rondom het sportveld. 

Alle teams van MhCh mogen 
deze kaarten uitdelen. de eerste 
reacties zijn bijzonder positief. 
de teams vinden het zelf sowie-
so geweldig leuk om uit te de-
len, maar zowel tegenstanders, 
coaches en ouders langs de zijlijn 
zijn positief verrast. 

hierdoor kunnen de MhCh 
teams een mooie indruk achter-
laten bij andere clubs. 

Belangstelling voor dit initiatief? 
daarmee zijn wij blij, we hopen 
dat we hiermee iets in gang zet-
ten! 
neem gerust contact op met 
Annelou via info@tipentop.nl. 

heesCh - steeds vaker krijgen de jeugdteams van MHC Heesch te 
maken met iets te fanatiek gedrag van coaches of ouders langs de 
lijn. Voorzitter Ton de Visser: “sportiviteit staat bij MHC hoog in het 
vaandel en positief gedrag belonen werkt!” Daarom bedacht Anne-
lou van Noort, moeder van een speelster en vrijwilliger bij MHCH, 
de sport(l)ief ansichtkaarten. 

Hoofdtrainer Marc van de Ven en Heeswijk 
gaan samen verder

tijdens de ledenvergadering, 
donderdag 10 november, werd 
dat door de voorzitter bekend 
gemaakt. 

Zowel Marc van de Ven als de 
betrokken spelersgroep hebben 
aangegeven dat er nog meer 
dan voldoende uitdaging is om 
verder te gaan. er is de afgelo-
pen weken goed en zorgvuldig 
overleg gevoerd hierover. Zowel 
de groep als de trainer blijven 
zich ontwikkelen. de bereidheid 
om dat te blijven doen en voor-

al ook elkaar te inspireren is een 
belangrijke basis om langer sa-
men te werken. Volgens Van de 
Ven en Verkuijlen zit dat zeker 
wel goed. Ook de goede start 
van dit seizoen speelt daarin wel 
mee, maar er is uiteraard ook 
verder gekeken. 
dergelijke afspraken maak je niet 
op basis van een goede periode, 
maar je kijkt naar het totaal en 
naar de toekomst. tijdens de le-
denvergadering werd eveneens 
erg positief gereageerd op het 
bericht. 

heeswijk-dinther – “Het is niet op voorhand zo dat je denkt aan minstens vijf seizoenen werken met 
dezelfde hoofdtrainer”, dat zegt voorzitter Peer Verkuijlen van voetbalvereniging Heeswijk. Toch gaat 
het nu wel gebeuren. En dat is misschien verrassend maar tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. 
Hoofdtrainer Marc van de Ven, de staf, spelersgroep en het bestuur zijn allen verheugd dat de samen-
werking ook in het seizoen 2017/2018 voortgezet zal worden. 

Marc van de Ven
 Foto: Hans Heesakkers

Kennismaken met badminton tijdens 
de badminton instapweken

we willen een superdeal aan-
bieden aan nieuwe leden. we 
willen je vier weken lang kennis 
laten maken met deze mooie 
spelsport tijdens onze badmin-
ton instapweken. die vinden nu 
plaats in Loosbroek en nistelro-
de, maar deze aanbieding geldt 
ook voor de inwoners van de 
andere kernen in Bernheze die 
willen sporten in een sociale en 
gezellige omgeving. 

winterstop bij jouw eigen sport 
of gewoon niet buiten willen 
sporten in kou of regen. 
kom maar eens kennismaken 
met badmintonclub BC Argus. 
je krijgt van ons tijdens deze 
superdeal gratis een leenracket 
en spelmateriaal. Ook krijg je 
training en les om basiskennis 
op te doen en lekker actief te 
bewegen. Uiteraard staan onze 
leden klaar om jou verder mee te 

nemen door spannende partijtjes 
te spelen. 
 
Vooral vrouwen nodigen we uit 
om deze uitdaging aan te gaan. 
Als je dat wilt, dan krijgt je een 
speciale training die erop is ge-

richt om het komende seizoen 
mee te kunnen in een van onze 
competitieteams. wij zijn er klaar 
voor, jij ook?
 
Meer informatie kan je vinden 
op onze website bc-argus.nl

BernheZe - De badmintonsport in Heeswijk-Dinther is het afgelopen jaar versterkt. Niet alleen ken-
nen we spectaculaire groeicijfers. Bij de senioren op maandag is een groei van 24% gerealiseerd. Bij 
de jeugdgroepen is een groei van 10% gerealiseerd en het komende seizoen zal deze groei doorzetten 
naar 20%. Ook het aantal competitieteams is gegroeid. Het spelniveau is door het aanbieden van extra 
speelavonden en trainingen ook aanzienlijk verbeterd. Dit blijkt uit het gegeven dat maar liefst drie van 
de vier teams het afgelopen seizoen kampioen zijn geworden binnen de regionale bond. 

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

www.mooibernheze.nl

bedankt lezers en adverteerders
Team DeMooibernhezeKrant

DOnDErDag 17 nOvEmBEr

Eetpunt HDL
CC servaes heeswijk-dinther

Oud papier
Buitengebied nistelrode

Open lessen balletschool
Bs het Mozaïek 
heeswijk-dinther

verwenactiviteiten 
en pianoconcert
Ziekenhuis Bernhoven Uden
   
informatiepunt Welzijn 
HDL
CC servaes heeswijk-dinther

kBO sint nicolaasviering
de stuik Vorstenbosch

informatiebijeenkomst 
reumapatiëntenvereniging
wilgenstraat 15 Veghel

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC de Pas heesch
Pagina 4

Lezing mens en paard
kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Lezing: Bier en 
Bierbrouwerijen
heemkamer heeswijk-dinther

viggo Waas: Pipo&Cruijff
CC de Pas heesch
    
vrijDag 18 nOvEmBEr

Dag van de Ondernemer
Pagina 34

Centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 nistelrode

marathonuitzending
MFM dtV
Pagina 7

keeztoernooi
de stuik Vorstenbosch

theater meander - 
adel Blank
CC de Pas heesch

Publieksavond 
sterrenwacht Halley
halleyweg 1 heesch
Pagina 30

Open Dag rOC De Leijgraaf
Veghel
Pagina 30

zatErDag 19 nOvEmBEr

sinterklaasfeest
Meierijsche Museumboerderij 
heeswijk-dinther
Pagina 00
    
Eerste opnamedagen 
oorlogsfilm
heeswijk-dinther

Hartje maashorst: 
tarot-jaarkalender maken
Palmenweg 5 nistelrode

sinterklaasviering
st. Lambertuskerk nistelrode
Pagina 19

verenigde spelers 
Loosbroek: We zullen het 
weer zelf moeten gaan 
doen
CC de wis Loosbroek

the best of: the Dutch 
Eagles
CC de Pas heesch

mustang: terug naar de 
sixties
CC nesterlé nistelrode

De brievenbus van sint 
’t dorp 76 heesch 

kerstshow
de rank bloemen en 
woondecoratie heesch
Pagina 2

marathonuitzending
MFM dtV
Pagina 7

kBO Cultureel
CC servaes heeswijk-dinther
Pagina 8

strandmotorcrossrace
scheveningen
Pagina 59
      
zOnDag 20 nOvEmBEr

rommelmarkt
Partycentrum ’t Maxend 
nistelrode

kunst-zicht
kerkstraat 1 heeswijk-dinther

mineralenbeurs
de Berchplaets Berghem
Pagina 28

Herfstconcert 
jeugdgroepen 
sint servaes en tOg
Abdijstraat 53 
heeswijk-dinther
Pagina 6

kerstshow
de rank bloemen en 
woondecoratie heesch
Pagina 2

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a nistelrode

Handwerkverkoop kBO
de stuik Vorstenbosch
Pagina 8

Concert muziekcommissie
kloosterkapel Vorstenbosch

vv vogelvreugd: kaarten
CC servaes heeswijk-dinther

verenigde spelers 
Loosbroek: We zullen het 
weer zelf moeten gaan 
doen
CC de wis Loosbroek      

Herfst bij de nistel     
Piet Geersdijk 2 nistelrode
Pagina 30

maanDag 21 nOvEmBEr

start: Collecte ms Fonds
Bernheze

DinsDag 22 nOvEmBEr

‘t sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
karlingerweg 1 Uden
Pagina 43

inloopspreekuur Fysio 
steins Hoogstraat
dependance Graafsebaan 38 
heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC servaes heeswijk-dinther

Lezing door Lama zeupa
Boeddhistisch Centrum karma 
eusel Ling Vorstenbosch
Pagina 45

kasteelconcert
kasteel heeswijk 
heeswijk-dinther

informatieavond 
Elde College
schijndel
Pagina 41

WOEnsDag 23 nOvEmBEr

Lezing over kasteelhoeven
CC servaes heeswijk-dinther
Pagina 8

inloopbijeenkomst 
woningbouwlocatie 
rodenburg
CC servaes heeswijk-dinther
Pagina 32

‘t sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
karlingerweg 1 Uden
Pagina 43

start kaartverkoop 
De rooie tesneuzik
‘t tunneke heesch
Pagina 6

meet & greet 
anna van Frozen
jumbo wiegmans heesch

DOnDErDag 24 nOvEmBEr

Eetpunt HDL
CC servaes heeswijk-dinther

informatiepunt 
Welzijn HDL
CC servaes heeswijk-dinther

kBO ontspanningsmiddag
CC nesterlé nistelrode

‘t sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
karlingerweg 1 Uden
Pagina 43

mandalart thema-
workshop: je eigen 
lichtkracht
Palmenweg 5 nistelrode

raad & Daad 
inloopspreekuur
CC de Pas heesch
Pagina 4

Filmquiz
CC de Pas heesch

Hartje maashorst: 
tarotavond
Palmenweg 5 nistelrode

Lezing simone van der 
vlugt
Bibliotheek heesch
Pagina 18

Filmavond
CC nesterlé nistelrode

Bkk met ad visser & 
ralph rousseau
CC de wis Loosbroek
Pagina 21

vrijDag 25 nOvEmBEr

‘t sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
karlingerweg 1 Uden
Pagina 43

klantenavond trendzz
‘t dorp 68a heesch
Pagina 14

verenigde spelers 
Loosbroek: We zullen het 
weer zelf moeten gaan 
doen
de stuik Vorstenbosch

imeet: glow in the dark
raadhuisplein 21 
heeswijk-dinther

Pubquiz
CC de Pas heesch

zatErDag 26 nOvEmBEr

Centrum maia: 
Familieopstellingen
Palmenweg 5 nistelrode

Creatief & Lekker 
workshop: 
chocoladeletter maken
den hof 17 nistelrode

voorlees Piet
Bibliotheek heesch /  
nistelrode / heeswijk-dinther
Pagina 13

‘t sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
karlingerweg 1 Uden
Pagina 43

sinterklaas komt logeren
kasteel heeswijk 
heeswijk-dinther

verwendag voor jonge 
mantelzorgers
jongerencentrum Checkpoint 
heesch
Pagina 32

Open Dag 
koning Willem i College
‘s-hertogenbosch
Pagina 41




