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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Boomrooierij
Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout

Antoon Wijgers (87) en Henrika 
van Venrooij (89), kortweg Riek, 
komen beiden uit Oss en uit 
een heel groot gezin. In de zo-
mer van 1946 moesten ze elke 
dag de koeien melken bij het 
Kasteeltje van Ooijen. Toevallig 
huurden hun vaders daar allebei 
een stukje grond. Na de zomer 
hadden ze verkering. 

In 1948 moest Antoon kiezen: of 
dienstplicht in Indië of werken in 
De Staats Mijnen (DSM) in Lim-
burg. Hij koos voor de mijnen. 
Antoon: “Ik had de trein, de bus 
en de tram nodig om er te ko-
men. Om de drie weken mocht 
ik een weekend naar huis.”
In 1951 zijn ze getrouwd. Om-
dat in Limburg geen huizen be-
schikbaar waren kon Antoon 
samen met zeven anderen vier 

huizen bouwen. Loting bepaal-
de wie uiteindelijk een huis zou 
krijgen. Antoon was een van de 
gelukkigen! Een paar weken na-
dat hun zoon Jan was geboren in 
Oss, in 1952, verhuisden ze naar 
Brunssum. Daar zijn later doch-
ters Ria en Carla geboren. 

Bij een ongeluk in de mijn in 
1963 verloor Antoon het licht uit 
één oog. Daarna moest hij ‘bo-
vengronds’ werken, schrobben 
en dweilen. Dat beviel helemaal 
niet. Via familie kon hij aan een 
baan en een huis in Brabant ko-
men. In 1964 verhuisden ze naar 
een boerderijtje in Nistelrode. 
Riek: “Wij in het voorhuis en de 
zus van Antoon en haar man in 
het achterhuis.”
Na verschillende baantjes werk-
te Antoon 25 jaar bij Thomassen 

en Drijver als magazijnmeester. 
Daar heeft hij de komst van de 
computer nog meegemaakt.
Sinds 1999 wonen ze in de 
W. van Houtstraat. Daar staan 
in de tuin een mol met op zijn 

hoofd een mijnlamp, die Antoon 
nog zelf gedragen heeft, en een 
fiets met twee poppen. De hou-
ten kar en de houten fiets heeft 
Antoon zelf gemaakt. Voor de 
poppen maakt Riek steeds toe-
passelijke kleertjes: Sinterklaas- 
en Zwarte Pietpakjes, kleertjes 
voor Pasen of Kerst en nu speci-
ale feestkleertjes. 
Riek: “Voor ons feest hebben 
de kinderen voor een boog ge-
zorgd en een mooie mis in elkaar 
gezet. De buren zorgden voor 
vlaggetjes. Voor de receptie na 
de mis waren familie, vrienden, 

kennissen en de halve straat uit-
genodigd. Daarna was er nog 
een diner met het gezin en naas-
te familie.” 
Voor de gasten op hun feest 
maakten Antoon en Riek houten 

schatkistjes gevuld met lekkers. 
Aan de binnenkant staat een 
door Antoon bedachte spreuk: 
‘Liefde is en blijft bijzonder’.

Liefde is en blijft bijzonder, 
ook na ruim 70 jaar
NISTELRODE – Antoon en Riek Wijgers zijn in 1951 getrouwd. Eerst 
voor de wet, later voor het bed. Zo ging dat toen. Op 17 november 
vierden ze hun 65-jarig huwelijksjubileum. 

‘Dienstplicht in Indië of 
werken in De Staats Mijnen’

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen

vrijdag 25 NOVEMBER
van 16.00 tot 20.00 uur

Laat gratis uw 
fi etsverlichting repareren

’t Dorp 108
HEESCH

 (excl. materiaalkosten)

www.fietsplezierheesch.nl
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aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

kunst- en cultuuragenda
Donderdag 1 december: medita-
tieavond door Ton Roumen van 
20.00 tot 21.15 uur, daarna thee 
drinken en evalueren. Kosten 
€ 10,-. Zie: www.bezinnen.com.   

Meditatie haalt je uit je hoofd 
en brengt je naar het dragende 
midden. want dat is de beteke-
nis van meditatie: je wordt naar 
het midden bewogen. Meditatie 
betekent ook dat je naar binnen 
keert. Daarbij is de ademhaling 
altijd een belangrijke leidraad. 
Deze helpt om ruimte te maken, 

de aandacht te richten en balans 
en vitaliteit te vinden.
Ton Roumen begeleidt mensen 
in hun zoektocht naar zin op de 
levensweg. Als spiritueel auteur 
heeft hij meerdere publicaties op 
zijn naam staan. Zijn laatste boek: 
‘geluk binnen handbereik’. Over 
onderwerpen die hij in zijn boe-
ken aansnijdt, verzorgt hij regel-
matig retraites, seminars, medita-
ties en lezingen.

Aanmeldingen: 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zaterdag 10 en zondag 11 decem-
ber: expositie schilderijen door 
cor Melchers   ‘Naïeve winter-
landschappen in kerst-sfeer’. 
Zie ook www.cormelchers.nl.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
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aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

O
KERST 2016

nze feestweek is weer achter de rug. Een week waarin 
we vele klanten blij hebben gemaakt met leuke 
prijzen: van een ons vleeswaren en kiprollades tot 

kookboeken en messensets. De kinderen konden meedoen met 
een kleuractie. Hierbij zijn leuke prijzen gewonnen: kleursets, 

knutselpakketten, 
vrijkaarten en zelfs een 
jaarabonnement bij 
Marvy’s Speelwereld.
De winnaar van de 
‘raad het gewicht’-actie 
is geworden: mevrouw 
Nelly Heesakkers. 
Gefeliciteerd met uw 
70-delige bestekset. 
Natuurlijk willen we alle 

klanten bedanken voor alle bloemen, kaarten, felicitaties en 
complimenten; we hebben een leuke week gehad.

Nu weer terug naar de realiteit… nog 32 
dagen tot kerst. De voorbereidingen zijn al 
volop aan de gang, kerstbestellijsten worden 
opgesteld en gedrukt, we hebben beurzen 
bezocht en nieuwe ideeën opgedaan. De 
voorverkoop van de Kelly Bronze-kalkoenen 
is intussen begonnen. Deze kunt u bij ons 
in de winkel bestellen en met de feestdagen 
bij ons ophalen. Een (h)eerlijke kalkoen, een 
ware smaakbeleving. Ook dit jaar kunt u 
natuurlijk bij ons terecht voor de smulsteen. 
De smulsteen is een authentieke ovensteen, 
die gevuld wordt met vlees, groenten en 
aardappeltjes en die in één keer in de oven 
wordt geplaatst op 175 graden en die in 

ongeveer 30 minuten de vulling gaart. En u kan de smulsteen 
in de bijgeleverde houder zo op uw tafel presenteren. Zo kunt u 
gezamenlijk direct aan tafel genieten van een complete sfeervolle 
maaltijd. De feestelijke smulsteen is een ideaal alternatief voor 
gourmet of fondue en is in diverse varianten verkrijgbaar.
Ook is het wildseizoen weer geopend, langzaamaan komt er 
steeds meer wild in de toonbank te liggen. De tijd van het uren 
in de keuken staan en lekkere stoofgerechten maken is opnieuw 
begonnen. Een heerlijke tijd vind ik zelf. We hebben de eerste 
verse erwtensoep ook weer in de toonbank staan en dagelijks 
maken we verse balkenbrij. En zelfs de echte Bossche beuling 
hebben we gemaakt!
U bent altijd welkom bij ons in de winkel om samen met ons uw 
kerstgerechten samen te stellen, wij beantwoorden al uw vragen 
over uw dinerwensen.

RECEPT: GEVULDE STOOFPOT VAN WILD ZWIJN

Benodigdheden: 1,5 kg wildzwijn-schouder, in blokjes, 
2 laurierbladeren, 4 fijngesneden rode uien, 1 winterpeen, 
in dikke repen gesneden, 6 gepelde knoflooktenen, 500 gram 
wilde spinazie (gewassen), 100 gram bloem, 4 pastinaken, in 
dikke repen gesneden, 100 ml rode port, peper en zout, 200 ml 
witte wijn, 500 gram Ratte aardappelen (met schil), in stukken 
gesneden, 3 jeneverbessen, 2 eetlepels verse tijm (fijngesneden), 
1 eetlepel salie (fijngesneden), 1 theelepel rietsuiker, 5 eetlepels 
olijfolie, 300 ml wildbouillon, 2 eetlepels Dijon mosterd.

Wrijf het vlees in met peper en zout en rol het door de bloem. 
Klop de overtollige bloem af. Smelt een klontje boter in een pan 
en fruit hierin de uien met de suiker, zodat ze karamelliseren. 
Doe het vlees erbij en bak het rondom bruin. Voeg nu de 
knoflook, wortel, jeneverbes, tijm en salie toe en roer goed 
om. Blus het af met port en vervolgens de witte wijn. Schenk 
hierover 300 ml bouillon en breng het geheel op smaak met 
zout en peper. Laat het geheel 60 minuten stoven op een laag 
vuur. Voeg nu de pastinaak en aardappelen toe en laat het geheel 
nog eens 20 minuten stoven. Zeef de stoofschotel en bewaar het 
vocht in een maatbeker. Schep het vet dat nu komt bovendrijven 
van het vocht af. Doe dan de gezeefde saus en de stoofschotel 
terug in de pan en bind de saus met de mosterd. Nu voeg je de 
gewassen spinazie toe en laat het nog vijf minuten sudderen.

Eet smakelijk.

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Aangenaam 
shoppen in Heesch

met ‘aangename’ 
producten

TIP: heerlijke producten 
voor in uw (kerst)pakket

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

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

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

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Tijd voor een actie met

Chocoladeletters

IJS- EN LUNCHCORNER CHILL

4 voor 3

Ton Roumen
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Mijn vrouw en ik waren op vrijdagavond 
11 november in Amsterdam, in het cultureel 
centrum Tolhuistuin aan de overkant van het IJ. 
Daar waren we aanwezig bij de presentatie van 
het nieuwste boek van mijn favoriete schrijver, 
A.F.Th. (Adri) van der Heijden. Het was tevens de 
viering van zijn 65e verjaardag. 

Ik volg Van der Heijden al vanaf zijn eerste boek, in 1978, toen ik in 
Nijmegen Nederlands studeerde en hij zich nog tooide met het Italiaanse 
pseudoniem Patrizio Canaponi. Sindsdien heb ik nagenoeg al zijn boeken 
gelezen. Ze vullen bijna een meter in mijn boekenkast. Ongeveer de 
helft daarvan bestaat uit de cyclus ‘De tandeloze tijd’, waarvan de eerste 
delen zich voor een belangrijk deel in mijn studentenstad afspelen en 
waarin ‘leven in de breedte’ het centrale thema is. Het nieuwe boek, 
‘Kwaadschiks’, sluit ook weer aan bij deze cyclus. Het telt bijna 1300 
pagina’s. Ik ben inmiddels gevorderd tot pagina 420.

Een paar dagen later was ik met mijn vrouw en een bevriend stel in 
de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar bekeken we de film Tonio, die 
gebaseerd is op een van de vorige boeken van mijn literaire held, een 
boek dat hij nooit had willen schrijven. Hij schreef het immers naar 
aanleiding van de plotselinge dood van zijn enige kind, als gevolg 
van een nachtelijk verkeersongeluk dat plaatsvond in Amsterdam in 
mei 2010. Ik kocht en las dit vuistdikke requiem meteen toen het een 
jaar later uitkwam. Het was prachtig en greep me enorm bij de keel. 
Datzelfde gold voor de film. De beelden spoken nog steeds rond in mijn 
hoofd en zullen dat nog wel enige tijd blijven doen, vrees ik.

Daarom neem ik deze keer het gedicht op dat ik op 23 mei 2010 schreef, 
toen ik het bericht over Tonio’s dood in de ochtendkrant had gelezen.

BIJ DE DOOD VAN TONIO

Vanmorgen sloeg een bericht mij uit het lood
Waarop mijn oog toevallig was gevallen.
Het kwam keihard mijn hersens binnen knallen 
En bracht me korte tijd in ademnood.

Je weet het: elke dag gaan mensen dood,
Ze vallen door zijn zeis bij duizendtallen.
Maar toch, als jonge mensen ons ontvallen
Dan voelt dat als volslagen idioot.

De zoon van schrijver Adri van der Heijden
- Zo stond het in de ochtendkrant gedrukt -
Is zomaar uit het leven weggerukt.

Zijn ouders zijn gedoemd voortaan te lijden,
Het ‘leven in de breedte’ lukt niet meer
Want zo’n verlies doet alle dagen zeer. 

MOOI VAN HANS MANDERSIs vijfentwintig jaar Norbertijn 
zijn een verdienste?

Is jouw jubileum een verdienste?
Nee, beslist niet! Ik ben een be-
lofte aangegaan om in voor- en 
tegenspoed mijn weg te bewan-
delen, geïnspireerd door de blij-
de boodschap van Jezus. En dat 
gaat natuurlijk, net als bij gewo-
ne mensen die elkaar een belofte 
hebben gedaan, met vallen en 
opstaan. Toch word ik in mijn re-
latie met God en door de samen-
leving, voldoende uitgedaagd. 
Ik voel mij een zaaier: ik strooi 
zaadjes vol geloof rond. Soms 
vallen er op vruchtbare grond, 
soms niet. Maar alles wat gaat 
groeien, daar ben ik dankbaar 
voor en dat geeft mij telkens 
weer energie.” 

Is het geloof vasthouden voor 
jou moeilijk?
Niet voor mij. Ik onderhoud mijn 
geloof door trouw te zijn aan 
de gebedsdiensten en aan het 
Bijbels Leerhuis van ons kloos-
ter. Zo blijf ik mijn eigen geloof 
voeden. Door mijn geloof voel ik 
mij verbonden met mensen. Met 
alle mensen, ook die niet gelo-
ven! Ik ben voor iedereen pastor 
Joost Jansen en hoop oprecht dat 
mensen dat ook zo voelen.

Is het voor ‘gewone’ mensen 
moeilijk om te gaan of te blijven 
geloven?
Ik denk het wel. De samenleving 
geeft onvoldoende steun om het 

geloof te beleven. Het christelijke 
geloof gaat altijd over verbon-
denheid. Terwijl ik merk dat in-
dividualisme en onverschilligheid 
steeds meer terrein winnen. Ik 
hoor te vaak; ach, het komt wel 
goed!. Nee het komt niet vanzelf 
goed. Je moet je inspannen om 
met elkaar een mooie samenle-
ving te vormen. Eenzaamheid is 
een groot probleem en niet per-
se gebonden aan leeftijd. Ik vind 
het geloof een contragewicht 
tegen eenzaamheid van mensen, 
omdat in een kerkgemeenschap 
gestreefd wordt naar een sa-
men-gevoel, voor elkaar zorgen 
en verantwoordelijk zijn. 

Was dat 25 jaar geleden anders?
Jazeker! Het katholieke geloof 

was 25 jaar geleden een duidelijk 
én een veilig nest. De kerk was 
een boei, maar het water was 
zoveel rustiger. Nu zijn de baren 
woest en onstuimig. Het leven 
wordt stiekem opgeslokt door 
hectiek. Natuurlijk zijn er keuzes 
om je daar niet in mee te laten 
trekken. 
Maar het verlangen te voldoen 
aan iets dat je jezelf oplegt, wel 
of niet gevoed door media of sa-
menleving, ligt als een grote ver-
leiding op de loer. Je continu te 
willen bewijzen, is heel vermoei-
end. Het mooie van het geloof is, 
dat je alleen maar hoeft te zijn. 
Dat je gewoon het kind van God 
mag zijn, zoals je bent. Dat is niet 
niks hoor, daar mogen we best 
trots op zijn!

HEESWIJK-DINTHER - Joost Jansen werd op 19-jarige leeftijd ingewijd in een trappistenklooster in 
Frankrijk. In 1984 kwam hij bij de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther terecht als verantwoordelijke, 
om in de uitgeverij de misboekjes te verzorgen. “Mijn wens om dicht bij mensen én bij God te kunnen 
staan in pastoraal werk, kon hier vervuld worden. De affiniteit met de broedergemeenschap die leeft 
volgens de regels van Augustinus trok mij bijzonder aan. Dat maakte mijn inkleding in het norbertij-
nenklooster voor mij een vanzelfsprekende,” aldus de jubilaris. Deze maand is hij 25 jaar Norbertijn. 

Joost Jansen  Tekst en foto: Hieke Stek

Dat kan!
Als u al een CZ verzekerde bent 
of een nieuwe CZ-verzekering 
wilt aanvragen zijn wij u graag 
van dienst als uw adviseur en 
tussenpersoon van CZ.

Als NIEUWE CZ KLANT 
van ons kantoor ontvangt u 
een WELKOMSPREMIE van € 20,-

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 
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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!!

ZORGVERZEKERING DUURDER? 
WIJ ADVISEREN U GRAAG OVER EEN 

VOORDELIGE EN GOEDE OPLOSSING
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ONzE Taak!!
Uw CZ-verzekering. Dicht bij u in de buurt? 

‘De beelden spoken nog 
steeds rond in mijn hoofd’
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Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

netwerk ‘Massage
bij kanker’ in de 
Verwijsgids kanker 

We zijn er trots op dat het Kwali-
teitsNetwerk Massage bij Kanker 
in deze Verwijsgids is opgeno-
men als betrouwbare samenwer-
kingspartner in het geven van 
verantwoorde massages aan 
mensen die leven met de ziekte 
kanker.

Kwaliteit
De Verwijsgids Kanker is een ini-
tiatief van IKNL en is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
Stichting Kanker.nl, Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiënten-
organisaties (NFK), KWF Kan-
kerbestrijding, VU/VUmc (on-
derzoeksgroep Samen leven met 

kanker, Oncokompas2.0), Ne-
derlandse Vereniging voor Psy-
chosociale Oncologie (NVPO) 
en Stichting OOK, Optimale 
Ondersteuning bij Kanker.

IKNL werkt samen met diverse 
beroeps- en koepelorganisaties 
om de betrouwbaarheid te ga-
randeren. Deze organisaties be-
palen de kwaliteitscriteria waar-
aan de individuele zorgverleners 
moeten voldoen voor opname in 
de Verwijsgids Kanker. 

De database van de Verwijsgids 
Kanker wordt gekoppeld aan di-
verse instrumenten zoals Onco-
kompas en de Ook-wijzer.

NEDERLAND - integraal Kankercentrum nederland (iKnL) lanceert 
de Verwijsgids Kanker, de eerste landelijk dekkende sociale kaart 
voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment 
na diagnose. in de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens 
van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorgani-
saties. Patiënten en naasten kunnen de Verwijsgids Kanker recht-
streeks raadplegen.

kinderoogmeting & acties bij 
Hoogstede oog- en oorzorg

Daarnaast is er ook gedegen 
onderzoek nodig en hiervoor 
is orthoptist Mireille de Laat 
aanwezig. Mireille werkt in het 
ziekenhuis op de afdeling Oog-
heelkunde en krijgt veel kinderen 
onder ogen. Op zaterdag zal ze 
in haar eigen woonplaats Nis-
telrode bij Hoogstede Oog- en 
Oorzorg onderzoeken doen.

Alles op één adres
Het scheelt voor u een rit naar 
het ziekenhuis als u gebruikt 
maakt van de mogelijkheid om 
de ogen van uw kind te laten on-
derzoeken door Mireille. Tijdens 
haar opleiding werkte Mireille bij 
Hoogstede Oog- en Oorzorg en 
heeft er na haar afstuderen nog 

een tijd gewerkt. Dit onderzoek 
kost € 24,- en mocht na onder-
zoek blijken dat uw kind een bril 
nodig heeft, zit u in ieder geval 
bij Hoogstede Oog- en Oorzorg 
goed; gemakkelijk alles op één 
adres. 

Kinderbrillen
De kinderbrillencollectie, met de 
nieuwste modellen en trends, 
is enorm en zit nou net dat ene 
modelletje in die andere kleur 
niet in de collectie, dan is een 
zogenoemde zichtzending zo be-
steld. 

Ook voor de allerkleinsten zijn er 
stoeisterke brillen die goed tegen 
een stootje kunnen. Tot ziens op 

zaterdag 26 november en za-
terdag 3 december van 9.00 tot 
16.00 uur bij Hoogstede Oog- 
en Oorzorg waar bovendien het 
parkeren altijd gratis is!

Tramstraat 23
5388 GE Nistelrode
0412-614 052
www.hoogstede.info

NISTELRODE – Kinderogen-specialist & orthoptist Mireille de Laat komt naar Hoogstede Oog- en Oor-
zorg op zaterdag 26 november en zaterdag 3 december. Deze dagen is er ook superactie op de kinder-
brillen; tot 50% korting op een kinderbril en 10% korting op de glazen bij aankoop van een kinderbril. 
Met allerhande - meer dan 350 - hippe en stoere modellen, want er moet volop keus zijn mét aandacht 
voor kinderen. 

DE EERSTE LANDELĲ K 
DEKKENDE 

SOCIALE KAART

Als het goed is komt bovenstaan-
de kop je, als oplettende lezer 
van de jubilerende DeMooiBern-
hezeKrant, waarmee wij ze van 
harte feliciteren, bekend voor. 
De laatste maanden publiceer-
den we namens de samenwer-
kende burgerinitiatieven, met 
enige regelmaat artikeltjes over 
onze nieuwe gezamenlijke trots: 

de websites Sociale Wegwijzer 
en SamSam Bernheze. Mogelijk 
viel er zelfs al een fleurige en 
informatieve flyer hierover op 
de deurmat om je aan te sporen 
deze websites te bezoeken.

nog niet gedaan? 
Surf dan via 
www.dorpspleinheesch.nl naar 
de Sociale Wegwijzer. Deze wijst 
je de weg op het gebied van 
zorg en gezondheid, jeugd en 
gezin, woonomgeving en ver-
voer, geldzaken, werk en werk 
zoeken, actief zijn en meedoen. 
De informatie is vooral gericht 

op Bernheze en de regio daar-
omheen.

Diensten samsam
SamSam is er ook voor iedereen. 
Het biedt de mogelijkheid om 
diensten te vragen en aan te bie-
den. Dit kan van alles zijn: klus-
sers gevraagd, oppasmoeder, 
kooktalent, hulp bij het zwem-
men, enzovoort. Het enige wat 
je hiervoor moet doen, is je een-
malig registreren. Na ingelogd te 
zijn, kan je je vraag en aanbod 
gratis plaatsen. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling, om er zelf 
geld mee te verdienen!

Nadere informatie en inlichtin-
gen:
Dorpsplein Heesch
www.dorpspleinheesch.nl
06-21481414.

Vergroot je sociale zelfredzaamheid;
ontdek de mogelijkheden van de nieuwe digitale Sociale Wegwijzer
en SamSam Bernheze 

HEESCH - Dorpsplein Heesch is een advies-, informatie- en ontmoetingspunt op het gebied van zorg 
en welzijn, jeugd, werk en inkomen. Het Dorpsplein houdt inloopspreekuren in CC De Pas op dinsdag- 
en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. (www.dorpspleinheesch.nl). Heb je hulp nodig bij het 
gebruik van de sociale Wegwijzer en samsam? Onze vrijwilligers zijn er ook om je hierbij te helpen.

HAARMODE FRITZ UDEN
Prior van Milstraat 29 
Uden
0413 - 28 89 46 
info@haarmodefritz.nl

HAARMODE FRITZ HEESCH
‘t Dorp 22a 
Heesch
0412 - 47 49 95 
info@haarmodefritz.nl

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar € 12,50
Knippen tot 13 jaar € 16,00

Heren
Wassen en knippen € 19,00

Dames
Knippen € 19,50
Wassen + knippen + kleuren + blowen € 54,50*
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen € 62,50*
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen € 67,50*
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen € 79,50*
permanent all-in € 74,50*

*Toeslag lang haar  € 10,00
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen € 10,00
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U kunt ook bestellen in onze webshop!
de bakkers Lamers • Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449 • ’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646 • www.debakkerslamers.nlSchaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449 • ’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646 • www.debakkerslamers.nl

Roomboter 
amandelletter

10,50

Speculaas-
staaf  

5,45

Slagroom
borstplaat
per 100 gram  

3,95

Chocoladeletters

vanaf  6,95

Sint-
juweeltjes
sinaasappel-choco

1,80

Pieten
cake-je

2,60

Sint zat
te denken
wat hij 

bij de thee
zou schenken

Zak van 
Sinterklaas 
taart
6-8 personen 

15,95

Pieterman bol
6-8 personen 

15,95

speculaas 
250 gram 
3,60

Chocoladefl ikken
100gram

4,50

Roomboter 
amandelstaaf

5,25

Anĳ skrol
per stuk
0,55
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Volg je 
hart

want dat 
klopt

Toedienen van het vormsel

PaROcHiENieUwS

HEESCH - De onlangs gehou-
den jaarlijkse handwerkverkoop 
door leden van de werkgroep 
van de Heesche ziekenvereni-
ging Horizon, in de dagkerk van 
de Petrus’ Bandenkerk aan de 
Kerkstraat, mag opnieuw ge-
slaagd worden genoemd. 

Ondanks het minder mooie weer 
waren vele belangstellenden en 
betrokkenen uit Heesch, zo vlak 
voor de cadeautijd, op zoek naar 
iets leuks. Bovendien onder-
steunden zij met het kopen van 

een artikel het werk van jubile-
rende Ziekenvereniging Horizon 
Heesch. ’s Middags werd er ook 
een kleine interne loterij gehou-
den, waarvan de opbrengst ook 
naar de ziekenvereniging gaat. 
Niet alle prijsjes zijn opgehaald. 

De eerste prijs viel op nummer 
949 geel, de tweede op 474 roze 
en de derde op 982 geel. De nog 
niet opgehaalde prijsjes kunnen 
nog worden opgehaald bij me-
vrouw Anneke van der Horst, 
telefoon 0412-750224.

Geslaagde handwerk-
verkoop Ziekenvereniging 
Horizon Heesch

De data van de vormselvieringen 
zijn als volgt: 
Dinther: 
zaterdag 20 mei om 19.00 uur in 
de Sint Servatiuskerk.
Berlicum/Middelrode:
zondag 21 mei om 9.30 uur in 
de Sacramentkerk.
Loosbroek: 
zondag 21 mei om 12.00 uur in 
de Antonius van Paduakerk
Heeswijk: 
zaterdag 10 juni om 19.00 uur in 
de H. Williborduskerk.

Heb je nog vragen over het 
vormsel in jouw parochie, neem 
dan contact op met een van de 
leden van de vormselwerkgroep.

Heeswijk, Loes Verhallen 
0413-292000
Dinther, Diana Blanken 
0413-293437
Loosbroek, Ingrid Sigmans 
0413-229352
Berlicum, Mariëlle Hendriks 
073-5032123

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK – We informeerden enkele we-
ken geleden over de vormselvoorbereidingen. Helaas waren de data 
van het vormsel op dat moment nog niet allemaal bekend of niet 
helemaal juist vermeld. We zijn blij te kunnen vertellen dat er in 
alle dorpen voldoende aanmeldingen zijn om de vieringen door te 
laten gaan.

UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2016 

Datum trekking: 24 oktober 2016 
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2016. 

Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting 
SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014. 

 (onder voorbehoud van typefouten) 

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de 
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 

Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
 1e prijs 0082005  € 15.000,00  
 2e prijs 0466420  € 10.000,00  
 3e prijs 0996993  € 10.000,00  
 4e prijs 0388578  €   5.000,00  
 5e prijs 0162628  €   5.000,00  
 6e prijs 0674349  €   5.000,00  
 7e prijs 1011526  €   2.500,00  
 8e prijs 1056342  €   2.500,00  
 9e prijs 0619110  €   2.500,00  
10e prijs 0506115  €   2.500,00  
11e prijs 0539735  €   1.000,00  
12e prijs 0946230  €   1.000,00  
13e prijs 0611800  €   1.000,00  

PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
14e prijs 0823745  €   1.000,00  
15e prijs 0410033  €   1.000,00  
16e prijs 0954076  €      450,00  
17e prijs 0282470  €      450,00  
18e prijs 0823328  €      450,00  
19e prijs 0603305  €      450,00  
20e prijs 0437359  €      450,00  
21e prijs 0210016  €      450,00  
22e prijs 0046441  €      450,00  
23e prijs 1131326  €      450,00  
24e prijs 0909501  €      450,00  
25e prijs 0573868  €      450,00  

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 
26e prijs 12879  €     100,00 
27e prijs 26431  €     100,00 
28e prijs 53437  €     100,00 
29e prijs   5671  €       50,00 
30e prijs   1761  €       50,00 
31e prijs   7593  €       50,00 
32e prijs     901  €       50,00 
33e prijs     765  €       15,00 
34e prijs     402  €       15,00 

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende 
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden 

toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 24 t/m 30 november
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Zoete bataat (aardappel) 1 kilo € 1.50
prei(gesneden) 500 gram € 0.95
naVel sinaasappels 10 stuks  € 2.50

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

Hausmacher

€ 1,06

Entrecôte

100 gr. € 2,19
Eiersalade

100 gr. € 1,25

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Bestel nu u koude schotel/ 
gourmetschaal voor Sinterklaas

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Kipschnitzels

100 gr. € 1,25

100 gr.

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

Monchou 
speculaastaart  

6 - 8 personen, nu

Bodem van speculaas, 
gevuld met Monchou,

slagroom en zoete kersen

Zachte witte 
bollen

 voor

1,50

Gildekorn 
voorgebakken 
stokbrood

8 + 4
GRATIS

7,95

2 stuks nu

De derdejaarsleerlingen van het Hooghuis 
locatie Heesch hebben al jarenlang iedere 
vrijdagochtend een bijzondere activiteit:
in groepjes van zo’n tien leerlingen bezoeken zij 
Zorgcomplex Heelwijk

spannend
Bijna alle derdejaarsleerlingen op 
het Hooghuis volgen het inter-
sectorale programma PIT, waarbij 
ze met verschillende beroepssec-
toren te maken krijgen. Hierbij 
ervaren ze zelf in de praktijk of de 
richting bij hen past en of het een 
eventuele optie is voor een ver-
volgopleiding. Dit proeven aan 
de arbeidsmarkt doen de leer-

lingen aan de hand van thema’s. 
Voor de sector Zorg en Welzijn 
is het thema ‘Mij een zorg’. De 
leerlingen houden zich bezig met 
het begeleiden van de ouderen 
bij vier activiteiten: bewegen, ge-
heugentraining, kaarten en ko-
ken. Het koken komt vandaag te 
vervallen, dus worden de leerlin-
gen ingedeeld bij de overige drie 
categorieën. De leerlingen ge-
ven zelf aan waar hun voorkeur 
naar uitgaat. Waarbij één van 
hen luchtigjes te kennen geeft: 

“Ik kan alleen maar pesten!” 
Met humor de zenuwen de baas, 
want spannend is het toch wel. 

Begeleiden
Onderwijsassistente Silvia de 
Cocq-van Delwijnen begeleidt 
de leerlingen. Coördinator/do-
cent/decaan Twan Rovers neemt 
vandaag ook een kijkje bij zijn 
leerlingen. En activiteitenbege-
leidster Gertruud neemt de ou-
deren én de jongeren onder haar 
hoede tijdens de beweegsessie. 
De jongeren duwen de rolstoe-
len en helpen de ouderen bij de 
diverse oefeningen. Bij de geheu-
gentraining noteren de leerlingen 
antwoorden van de ouderen op 
een antwoordblad en denken 
met hen mee. En het jokeren gaat 
voorspoedig, hoewel hier de rol-

len zijn omgedraaid. De ouderen 
leggen het spel geduldig uit aan 
de leerlingen; één dame heeft 
zelfs twee leerlingen tegelijkertijd 
onder haar hoede. Wat opvalt: 
zelfs de meest aanwezige leer-
lingen schakelen hier vanzelf een 
tandje terug.

sociaal
Zowel voor de leerlingen zelf als 
voor de docenten is de samen-
werking soms een eyeopener. 
Leerlingen laten in deze interactie 
een heel andere kant van zich-
zelf zien: de sociale en zorgzame 
kant en het invoelen in anderen. 
En ook al weten ze na zo’n dag 
misschien nog steeds niet precies 
wat ze later willen worden: het 
helpt ze een stapje op weg in hun 
zoektocht. Een mooi initiatief!

HEESCH - Voor de senioren vormen de jongeren een welkome afwisseling in hun activiteitenprogram-
ma. En de jongeren leren tijdens zo’n ochtend vooral veel over zichzelf. De samenwerking is dan ook 
vooral bedoeld om jongeren inzicht te bieden in de vervolgkeuzes die zij moeten gaan maken als ze na 
het vierde jaar de school afronden. 

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

LEERLINGEN LATEN EEN 
HEEL ANDERE KANT VAN 

ZICHZELF ZIEN



  
Woensdag 23 november 20168

KBO Bernheze

kbo bernHeZe
Veel sinterklaasactiviteiten bij de KBO

kbo Vorsten-
bosch ontmoet 
Sinterklaas

VORSTENBOSCH - Aan het ein-
de van de sinterklaasavond van 
17 november bracht de goedhei-
ligman een bezoek aan de seni-
oren van KBO Vorstenbosch. Hij 
kwam speciaal voor de loterij, 
maar wilde vooraf ook enkele 
vrijwilligers in het zonnetje zet-
ten. 

Voor de loterij waren de cadeau-
tjes weer ingepakt door de 88-ja-
rige Stien Lucius. De eerste prijs 
van de loterij ging naar Tijn van 

Kessel. Ook de andere prijsjes 
konden door Sint, met humor en 
een kwinkslag, uitgereikt wor-
den.

Voorafgaande aan dit bezoek, 
kregen de aanwezigen een amu-
sementsprogramma voorgescho-
teld van de groep Plankenkoorts. 
Andrea Rieu en haar Strauss- 
orkest brachten een muzikale 

playbackshow met veel beken-
de melodieën. De mooi gekozen 
songs werden door de vocalisten 
op een geweldige manier ver-
tolkt. 
Al met al was het voor de Vor-
stenbossche senioren weer een 
mooie ontmoetingsavond.

kbo bridge Heesch
HEESCH - Onder grote belang-
stelling werd woensdag 16 
november de uitslag bekend-
gemaakt van de zestiende lad-
dercompetitie. 

Zoals gewoonlijk scoorden Albert 
van Uden en Mies Spierings het 

hoogst, zij hadden een gemid-
delde van 63.848%, maar de 
attenties waren voor Ans van 
Zandwijk en Bert van den Hurk. 
Zij werden drie en vier met een 
score van 61.484%. De afspraak 
is dat je voor een eerste plaats 
maar een keer per jaar beloond 
kunt worden. 
An Thebes benaderde met 
49.937 het dichtst de 50.00% 
en kreeg een luxe bridgepen en 
de laagst geplaatste ontving een 
doosje bonbons.
Voor iedereen was er een gratis 
consumptie.

kbo Heesch viert 
sinterklaasfeest
HEESCH - Traditiegetrouw wordt 
er voor onze leden op 25 no-
vember in CC De Pas een vrolijk 
sinterklaasfeest gevierd. Vanaf 
13.30 uur zijn de leden welkom 
in de grote zaal. Van 14.00 tot 
17.00 uur heeft de werkgroep 
evenementen gezorgd voor een 
boeiend en gevarieerd program-
ma. Reken erop dat het dit jaar 
een heel speciale middag gaat 
worden.

Wij hebben ons verzekerd van 
de medewerking van het Smart-
lappenkoor ‘De Sluiszangers’ uit 
Lithoijen. Voor velen geen onbe-
kend koor. Daarna kun je genie-
ten van een zeer speciale act rond 
de Sint en zijn Zwarte Pieten. Wij 

denken dat je daar nog lang over 
zult napraten. De bekende accor-
deonist Niels Swinkels, van alle 
markten thuis, zal gedurende de 
middag regelmatig te horen zijn 
en zorgen dat de stemming erin 
blijft.
De koffie of thee met een trakta-
tie zullen niet ontbreken, dus zet 
25 november maar met een dik-
ke streep op de kalender!

koffieochtend 
in bibliotheek

HEESWIJK-DINTHER – KBO 
Dinther organiseert iedere maand 
een koffieochtend. Op donderdag 
24 november is dat van 10.00 tot 
11.30 uur, eenmalig in de biblio-
theek aan Plein 1969. 

Senioren uit Heeswijk en Dinther 
zijn daar welkom om onder het 
genot van een gratis kopje kof-
fie, de koffieochtend bij te wo-
nen. Immers, na de geslaagde 
koffieochtend in september, 
heeft Agnes Fetrojojan ons uit-
genodigd om in de bibliotheek 
zelf een kijkje te komen nemen. 
Daar kan zij alles nader uitleg-
gen en de mogelijkheden van de 
bibliotheek laten zien. Er wordt 
met name ingestoken op de ex-
tra service, die juist aan senioren 
geboden wordt. 
Aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom.

Kort 
nieuws

Andere 
Avond

LOOSBROEK - Op don-
derdag 24 november is het 
tijd voor een Andere Avond 
in Bernheze: De Bernhezer 
Kunstkring (BKK) organiseert 
in CC De Wis in Loosbroek 
een bijzonder optreden van 
Ad Visser (1947), samen met 
zijn kompaan en Edison win-
naar Ralph Rousseau op Vio-
la da gamba. 

Tevens is er een expositie van 
Ali Khalil, een Syrische kun-
stenaar uit Heeswijk-Dinther.
Zaal, expositie open om 
20.00 uur. Aanvang Ad Vis-
ser: 20.30 uur. 

Kaarten á € 5,- zijn verkrijg-
baar bij De Wis of aan de kas-
sa. Vol=vol. 
info@debkk.nl

Foto’s: Jo van den Berg
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Warm welkom voor Syrisch gezin 

Dankbaar 
Zo’n vijf maanden geleden 
vluchtte de familie Abbara (va-
der, moeder, twee dochters van 
14 en 12 en een zoon van 7) 
vanuit Homs in Syrië naar Tur-
kije. Van daaruit vlogen zij naar 
Nederland. Na een kort verblijf 
in twee opvangcentra, kregen 
zij twee maanden geleden een 
woning toegewezen in Vorsten-

bosch. Daar zijn ze dankbaar 
voor. Maar nog veel dankbaarder 
zijn ze voor de warme en harte-
lijke ontvangst in de buurt. Het 
gevoel welkom te zijn. 
Een nieuwe start te kunnen ma-
ken, veilig te zijn. Omwonenden 
maken het waar. En dat betekent 
voor dit gezin meer dan zij met 
handen en voeten kunnen zeg-
gen. 

integreren
Na alle ontberingen voelt de 
woning in Vorstenbosch als een 
warm bad. Albert Dominicus van 
Vluchtelingenwerk begeleidt het 
gezin en is blij met het hartelij-
ke welkom vanuit de buurt. Het 
helpt het gezin zich thuis te voe-
len en snel te integreren. Daar 
maken ze graag werk van. De 
twee dochters gaan in Eindhoven 

naar de internationale school en 
de zoon zit in groep vier van ba-
sisschool Op Weg. Heel binnen-
kort volgen beide ouders twee à 
drie dagen per week hun inbur-
geringscursus in Veghel. En een 
vrijwillige taalcoach bezoekt het 
gezin iedere week één dagdeel. 

samen eten
Ook de gemeenschap in Vor-
stenbosch wil het gezin laten 
zien dat zij welkom zijn in het 
dorp. Daarom biedt het bestuur 
van Stichting Zorgcentrum het 
gezin aan om een keertje mee te 
eten bij het eetcafé in De Stuik. 
Het eetcafé is een initiatief voor 
alleenstaanden, ouderen en an-
dere belangstellenden: om de 
paar weken wordt op vrijdag een 
warme maaltijd opgehaald in het 
zorgcentrum in Heeswijk en voor 
een klein bedrag geserveerd in 
De Stuik. 

Het gezin wordt welkom gehe-
ten en het koor verzorgt een lied. 
Dan is het aanschuiven aan het 
buffet. Wortelsoep of kippen-
soep, varkenshaasje of zalm met 
koolrabi en aardappelpuree, en 
als toetje karamelvla of vanillevla. 

De familie Abbara zal vast haar 
draai wel vinden. Ons kikker-
landje mag dan koud zijn; Vor-
stenbosch geeft hen voldoende 
warmte om te kunnen aarden in 
hun tweede thuis. 

VORSTENBOSCH - We kunnen er niet omheen: de enorme aantallen vluchtende mensen. Ontheemd. 
Dakloos. Vaak gescheiden van naaste familieleden. in zoveel hoofden zoveel beelden van gruwelijkhe-
den, van oorlog, geweld, dood en verwoesting. Voor ons moeilijk voor te stellen. Voor hen dagelijkse 
werkelijkheid. 

De heer des huizes schijft zijn naam op  Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Familie Abbara, 2e van links is de moeder 

Aan tafel

www.oudijzerbrengen.nl

Wij zijn verhuisd naar 
Lekstraat 18 in Oss

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

Van TuyL
MeTaaLrecycLing

www.humstijl.nl

elly Crouwers en Tonnie Wieg-
mans winnaars van de quiz

Twee mensen hadden echter 
alle vragen goed. Elly Crouwers 

werkt in de zorg en dat bleek dus 
ook uit haar 100% score. Ton-
nie Wiegmans van de JUMBO 
supermarkt heeft blijkbaar niet 
alleen zijn kennis van voeding 
op orde, maar ook over de zorg-
voorzieningen. Ook zijn score 

was 100%.
Beide winnaars ontvingen uit 
handen van voorzitter Clemens 
Wubbels en kleine prijs met 
streekproducten.

HEESCH – Tijdens Heesch Presenteert was Dorpsplein Heesch aanwezig om meer bekendheid te geven 
aan hun dienstverlening. Bovendien had bestuurslid Wibet Eshuis een quiz over zorgvoorzieningen en 
gezondheid opgezet. Uit de quiz bleek dat het nog niet zo goed gesteld is met de kennis van burgers 
over gezondheid, zorg, welzijn en werk en inkomen.

V.l.n.r.: Clemens Wubbels, Elly Crouwers en Tonnie Wiegmans

www.mooibernheze.nl



  
woensdag 23 november 201610

HEESWIJK-DINTHER - Vorige 
week dinsdag kregen Henk en 
Wilma het bericht dat ze tij-
dens de ‘galerie van het jaar 
2017’-verkiezing op de vijfde 
plaats geëindigd zijn. 

Ze zijn hier erg trots op. Trots zijn 
ze op hun kunstenaars. Hen wil-
len ze dan ook heel graag bedan-
ken voor hun vertrouwen en het 
prachtige werk dat ze mogen ex-
poseren. Dankbaar zijn zij voor alle 
mensen die op Galerie Bonnard 
gestemd hebben, waardoor ze de 
finale haalden. Ontzettend blij zijn 
ze iedere week weer met al die 
mensen die bij hen komen genie-
ten van de beelden en schilderijen.

Galerie bonnard vijfde galerie 
van nederland

Henk en Wilma

Bij 
toeval

Lianne Gabriëls 

JUBILEUM
Acquisitie/Fotograaf

Update Hisse kwis

Je kunt je nog inschrijven voor de 
kwis tot en met 28 december via 
onze website www.dehissekwis.
nl/inschrijven. Deelname kost 
€ 10,-. Op 29 december kun je 
je alleen nog inschrijven nadat 
de kwisboekjes zijn uitgedeeld, 
tegen een contante betaling van 
€ 12,50. Op de kwisavond zijn 

de boekjes op te halen tussen 
18.00 en 18.30 uur in CC De 
Pas. Tussen 23.00 en 23.30 uur 
moeten de boekjes weer ingele-
verd zijn. 

Wihabo zal tussen 18.00 en 
18.30 uur op de kwisavond in 
CC De Pas aanwezig zijn voor 
het verstrekken van kopietjes 
van de kwis. Deze kosten € 2,-. 

Om nog eens gezellig na te klet-
sen, nodigen wij jullie graag uit 
voor de afterparty in het Cul-
tuurcafé. 
Wij denken dat we weer een 
ontzettend leuke en uitdagende 
kwis hebben kunnen maken en 

hopen weer op veel aanmeldin-
gen! Houd de sociale media en 
onze website goed in de gaten 
voor voorbeeldvragen, hints en 
alle ins en outs rondom de kwis. 

Wij wensen iedereen veel succes 
met de voorbereidingen en na-
tuurlijk alvast een heel leuke en 
gezellige kwisavond toe!

De organisatie van De Hisse Kwis

HEESCH – De dagen worden korter en daarmee worden wij als commissie steeds zenuwachtiger; 
29 december komt nu wel erg dichtbij! inmiddels hebben we al een aantal aanmeldingen binnen en zijn 
wij druk in de weer met het verzinnen en aanpassen van de laatste vragen. Ook zijn er nog vele andere 
zaken die nog ‘eventjes’ moeten gebeuren. Maar wat hebben wij er weer ongelooflijk veel zin in!

VIVIn op bezoek bij de 
brandweerkazerne

Ook werd er getoond hoe men 
zich aankleedt als er met zuur-
stofmaskers gewerkt moet wor-
den. Ook de werking van een 
warmtecamera werd uitgetest. 

Tot slot kregen we nog live te 
zien wat er gebeurt als de vlam 
in de pan slaat en men probeert 
dit met water te blussen. Een 
enorme vuurwolk verscheen er 

achter de kazerne, waar we toch 
even allemaal stil van werden. 
Niemand van ons zal het nog in 
zijn hoofd halen om dit te doen.

Tenslotte werd er een film ver-
toond van een brand. Hoe in  
zeer korte tijd een beginnende 
brand kan uitgroeien tot een vol-
ledige vuurzee in de kamer. 

Daarna hebben we gezellig wat 
nagepraat onder het genot van 
een drankje.
Een hele nuttige en fijne avond, 
dankzij de enthousiaste mede-
werking van de brandweerman-
nen.

Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom bij VIVIN. 
Voor meer informatie, stuur een 
berichtje naar 
vivinnistelrode@hotmail.com.

NISTELRODE - We zijn met ongeveer veertig vrouwen van onze vereniging ViVin afgelopen week op 
bezoek geweest bij de brandweerkazerne. We werden daar heel hartelijk ontvangen. Eerst kregen we 
een presentatie over brand en -preventie en wat de brandweer zoal nog meer doet dan branden blus-
sen, en dat is heel veel. Daarna kregen we een rondleiding in de kazerne, met een demonstratie van het 
doorzagen van metaal als er slachtoffers bekneld zitten.

GEZELLIG 
NAKLETSEN BĲ  DE 

AFTERPARTY

Vorige week vierden we de 250ste editie van 
DeMooiBernhezeKrant. 
Knappe prestatie Rian & Heidi…

Ik ben er trots op om deel uit te maken van het 
team dat dit elke week weer weet te realiseren. 
Nu precies 2,5 jaar geleden ben ik begonnen bij 
DeMooiBernhezeKrant en heb dus nu de helft van alle 
kranten een beetje mee gemaakt. In juni 2014 kwam 
ik bij toeval in contact met Rian bij het aanleveren van 
een door mij gemaakte foto voor in de krant.

Na een aantal mailtjes over en weer ben ik gevraagd 
om eens te komen kletsen op het kantoor in Nistelrode.
En tijdens het gesprek werd me gevraagd of ik 
interesse had om de acquisitie te gaan doen in 
Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch voor 
DeMooiBernhezeKrant. In het begin was het erg 
zoeken naar een voor mij goede manier van werken en 
ik heb daarbij alle vrijheid en hulp van Rian en Heidi 
gekregen. Het werk vind ik erg leuk, zeker omdat ik 
met allerlei verschillende mensen te maken krijg, en 
daar leuke, gezellige gesprekken mee heb, met name 
over hun passie voor hun eigen bedrijf.

Het is leuk om eens een kijkje te mogen nemen bij 
de meest uiteenlopende bedrijven in Bernheze. Ook 
maak ik met regelmaat foto’s van bedrijven en de 
mensen achter het bedrijf, nieuws of net wat er maar 
te fotograferen valt voor de krant.

Hier ligt ook wel mijn allergrootste PASSIE! 
Ik hoop nog lange tijd deel uit te maken van 
DeMooiBernhezekrant, samen met mijn gezellige 
collega’s.

‘Gezellige 
gesprekken over 
hun passie voor 

hun eigen bedrijf’
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keep Anita walking!

Bij de zenuwziekte (geen spier-
ziekte!) multiple sclerose valt het 
immuunsysteem de zenuwbaan 
aan, waardoor signalen niet goed 
meer naar de spieren kunnen 
worden overgebracht. 

Primair progressieve multiple 
sclerose (PPMS) is een vorm van 
MS die alleen maar achteruit-
gang kent, dus zonder herstelpe-
riodes en die ook nog eens veel 
sneller verergert. 

AniTA’s VERHAAL
In 2013 had Anita, nu 47 jaar, 
last van ‘slapende benen’. Toen 
dat na vier dagen nog niet over 
was, ging ze naar de huisarts. Die 
stuurde haar direct door naar de 
neuroloog. Twee weken en drie 
MRI-scans later was duidelijk 
dat het om MS ging. Tijdens de 
volgende zeven maanden, met 
zeven prednisonkuren, werd ze 
alleen maar zieker. Een half jaar 
later bleek dat het Primair Pro-

gressieve MS was. 
Anita: “Ik had al jaren aller-
lei klachten, maar ze konden er 
nooit de vinger op leggen wat 
het precies was. Ik dacht dat het 
kwam door drukte: m’n werk, 
m’n kinderen en een actief soci-
aal leven. 
lk heb er nog steeds moeite mee 
dat ik het heb. Ook met hoe snel 
alles gaat. Anderhalf jaar na de 
diagnose zat ik ineens in een si-
tuatie waarin alles wel geregeld 
leek voor m’n oude dag, met een 
scootmobiel, een rolstoel en een 
aangepaste woning. Vooral het 
erop uitgaan met de scootmo-
biel en de verhuizing waren erg 
confronterend. Maar achteraf is 
het goed dat mijn vriend en een 
goede Wmo-consulente van de 
gemeente zo hebben aangedron-
gen. Nu ben ik blij dat alles om 
me heen zo georganiseerd is, dat 
ik nog zoveel mogelijk zelf kan. 
Al kan ik buiten nog amper 100 
meter lopen met een stok en krijg 
ik een flesje niet meer open. 
In het begin weet je helemaal 
niets van de ‘gehandicapten-

wereld’. Dan ben je blij met tips 
van lotgenoten, zoals tijdens 
lotgenotencontact in ziekenhuis 
Bernhoven of via Facebook. Via 
Facebook hoorde ik over een be-
handeling van MS in Mexico en 
Moskou. De agressieve vorm die 
ik heb, kan daarmee niet worden 
genezen, maar wel worden stop-
gezet. Sinds enkele weken weet 
ik, dat het universitair ziekenhuis 
in Pamplona (Spanje) deze be-
handeling ook uitvoert. Toen ik 
me daarin verdiepte, voelde het 
meteen goed. Spanje is goed be-
reikbaar en ik heb er meer ver-
trouwen in omdat het een Euro-
pees land is. 

sTiCHTing VOOR 
sPOnsORACTiE
De behandeling die ik nodig heb 
is hematopoëtische stamceltrans-
plantatie. Dit wordt in Nederland 
al toegepast bij kanker, maar nog 
niet bij MS. In Spanje doen ze 
dat dus wel. Na zes weken zie-
kenhuis, moet je nog daar blijven 
voor controles, nazorg en qua-
rantaine, omdat het immuun-

systeem opnieuw moet worden 
opgebouwd. Na ruim drie maan-
den mag je weer terug naar Ne-
derland, waar verdere controles 
plaatsvinden. Dan is het afwach-
ten of de ziekte ook echt is stop-
gezet. Het slagingspercentage 
ligt momenteel op 84%. Best 
hoog, zeker als je bedenkt dat 
bij een deel van de overige 16% 
de ziekte weliswaar niet is stop-
gezet, maar de klachten wel zijn 
verminderd.  

De behandeling kost € 100.000,- 
en wordt niet vergoed. Iemand 
tipte me om een sponsoractie op 
touw te zetten. Dat moet dan 
wel professioneel gebeuren, via 
een stichting. Het moet duide-
lijk zijn dat de actie integer is en 
dat er toezicht is op het geld dat 
binnenkomt. Ook moet geregeld 
zijn waar het geld naar toe gaat, 
dat niet nodig is. Bijvoorbeeld als 
er onverwacht iets met mij ge-
beurt, of als er geld over is. 
Ik heb notaris Groeneweg be-
naderd om me te helpen met 
de akte voor de stichting. Hij wil 
gratis medewerking verlenen. En 
om aandacht voor de actie te ge-
nereren, heeft mijn vriend flyers 
ontworpen. Drukkerij Wihabo 
gaat die gratis drukken. 
Ik vind het geweldig dat ik zo 
veel medewerking en positie-
ve reacties krijg! Je krijgt er een 
enorm blij gevoel over mensen 
van. Dat weegt op tegen de 
schroom die ik had om met m’n 
verhaal en m’n kop naar buiten 
te moeten. Het is een hele stap, 
maar deze stap geeft wel hoop. 
En door hoop krijg je ook nieuwe 
energie. 
Ik ben blij met alles wat mensen 
of bedrijven kunnen missen. Hoe 
sneller ik het geld bij elkaar krijg, 
hoe meer er nog overblijft van 
wat ik kan. Doneren kan via de 
stichting, die je vindt via de diver-
se sites op Facebook, waar ik een 
blog bijhoud, de Dream & Do-
nate-site en mijn eigen website: 
www.keepanitawalking.nl. In-
middels is er ook een e-mailadres: 
info@keepanitawalking.nl. Code-
naam is: Keep Anita walking.”

Notaris Groeneweg:
“Vele malen per jaar krijg 
ik verzoeken om een goed 
doelstichting op te richten. Ik 
kan daar niet altijd op ingaan. 
Maar soms komt er een doel 
voorbij, waar je niet omheen 
kan. Keep Anita Walking is 
zo’n doel. Warm, menselijk, 
direct. Prachtige uitdaging om 
daaraan mee te mogen werken. 
Ik hoop van ganser harte dat de 
behandeling bij Anita aanslaat.”

HEESCH – Anita Smeets heeft sinds drie jaar Primair Progressieve Multiple Sclerose (PP MS). Om de ziekte een halt toe 
te roepen, heeft ze een behandeling in Spanje nodig. Daarvoor is ze via een stichting een sponsoractie gestart: Keep 
Anita Walking.

Anita ondertekent - onder toeziend oog van notaris L.Groeneweg - de akte van haar Stichting: ‘Keep Anita walking’
 Tekst: Henriëtte Maas Foto: Marcel van der Steen 

AniTA:
‘Het is een hele stap,
maar deze stap geeft 
wel hoop’ 

De collecte is de belangrijkste 
bron van inkomsten voor het 
Nationaal MS Fonds. We ont-

vangen geen subsidies en zijn 
volkomen afhankelijk van do-
naties en giften. Met de op-

brengst van de collecte kunnen 
we investeren in het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van 
mensen met MS én in innova-
tieve onderzoeken om MS te 
genezen.

Maak je ook sterk tegen Ms
Geef aan de collectant van het 
Nationaal MS Fonds. Iede-

re donatie – groot of klein – is 
welkom! De collectant van het 
Nationaal MS Fonds is te her-
kennen aan de collectebus met 
het oranje vlinderlogo. Col-
lectant gemist? Ga naar www.
mscollecte.nl en doneer online. 
Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 
5057 (NL 92 INGB 000000 

5057) of sms STOPMS naar 
4333 en doneer eenmalig € 2,-.
Aanmelden als collectant kan 
ook nog steeds! Kijk op de web-
site www.mscollecte.nl voor 
meer informatie over de MS 
Collecteweek. 

Samen maken we ons sterk te-
gen MS.

Maak je sterk tegen MS
NEDERLAND - Het nationaal Ms Fonds houdt van 21 t/m 26 
november de landelijke huis-aan-huiscollecte. ieder jaar gaan er 
weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur 
om geld in te zamelen voor mensen met Multiple sclerose (Ms). 
Over de ziekte Ms is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet 
waardoor Ms veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
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In de soep
We zijn nogal verspillers. We gooien met zijn allen heel 
veel weg. Aan spullen die we niet meer nodig hebben of 
gewoon niet mooi meer vinden. Aan kapotte of verouderde 
apparaten. Maar ook aan eten en drinken. Per jaar gooien 
we alleen al in Nederland minstens vijf miljard euro weg 
aan voedsel. Vijf miljard! Dat is veel. Veel te veel. Dat moet 
anders en dat kán anders, is ook het uitgangspunt van Bob 
Hutten. Vandaag zijn we op bezoek in De Verspillingsfabriek. 
Als eigenaar van food- en cateringbedrijf Hutten weet Bob 
alles van eten en drinken, maar ook van economische, 
politieke en milieubelangen binnen de sector. Bob heeft een 
heldere kijk op de wereld en op de toekomst. Een toekomst 
waarvoor we allemaal samen verantwoordelijk zijn. Bob is 
de verspilling beu en wil daadwerkelijk iets doén. Al die 
kromme komkommers, te kleine tomaten, paprika’s met 
een kleurenstreepje of kronkelwortels zijn gewoon prima 
voedsel. Er mankeert niks aan. We vinden ze als consument 
alleen te lelijk. Of we gebruiken ze niet. Zoals bijvoorbeeld 
bij grote foodketens de kopjes en kontjes van tomaten worden 
weggegooid. Bob gebruikt deze reststromen om er eerlijke 
producten van te maken. Hij liet een leegstaand fabriekspand 
in Veghel inrichten met koel- en productieruimtes. En met een 
groep medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt, creëert 
De Verspillingsfabriek nu prachtige soepen, sauzen en andere 
producten. 

Maar Bob doet meer. 
In hetzelfde pand 
bracht hij Three-
sixty onder: een 
innovatiecentrum 
voor ondernemers, 
start-ups en 
studenten, die 
zich bezighouden 
met innovatieve 
concepten op het 

gebied van circulaire economie. Voedselverspilling tegengaan, 
liefst wereldwijd. Dat is de ambitie. 

We kunnen er uren 
naar luisteren, naar 
deze ambitieuze 
man met een missie. 
En we snappen 
de boodschap. 
Na de uitleg, de 
doelstelling, de 
visie en rondleiding 
staan de kopjes 
tomatensoep klaar. 

Hier zijn ze dus. De afgesneden kopjes en kontjes, de kleintjes 
die buiten de boot vielen. Niks mis mee. Daarna nog een 
ragoutpasteitje van afgekeurde champignons. Ook dit smaakt 
naar meer. Bridges voorzitter Leo eet nooit soep, meldt hij. 
Dat moet anders, vinden wij. En meteen klinkt vanuit zijn 
broekzak: “Hallo, hallooo, hier beneden in je broekzak!” 
Tip voor Leo: probeer die soep. En verander je beltoon in 
“Hallo, hallooo, kijk eens in je soepzak!”.

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Ga shoppen in Amsterdam 
met VoV bernheze
bELEEF DEZE UNiEkE ‘PRivaTE SHOPPiNG EXPERiENcE’ MEE

Ben je op zoek naar een jurk 
waarin je er niet alleen gewel-
dig uitziet, maar waarin je je ook 
fantastisch voelt? Het gevestig-
de merk LaDress heeft maar één 
streven: jou het perfecte jurkje 
laten vinden. De vrouw achter 
LaDress is Simone van Trojen, 
die een droom had die uitein-
delijk uitmondde in een prachtig 
avontuur. Als modeliefhebber 
was zij ook, net als jij, op zoek 
naar dat ene multifunctionele 
jurkje. Een zoektocht die haar er 
uiteindelijk in 2006 toe bracht 
om haar eigen droomjurk te cre-
eren, LaDress, en antwoord te 
geven op die ene vraag die vrou-
wen zichzelf overal ter wereld, 

elke dag opnieuw, stellen: wat 
trek ik aan vandaag? Simone zelf 
is niet aanwezig deze dag, maar 
een speciaal Private Shopping 
team wel!
Ga je met ons mee? Schrijf je 
dan snel in! We vertrekken om 
9.15 uur vanaf de Boerenbond, 
Graafsebaan 46 in Heesch, en 
hopen rond 11.00 uur bij LaDress 
aan te komen. Om 14.00 uur 
vertrekken we weer en we zul-
len omstreeks 15.45 uur terug in 
Heesch zijn.
De kosten zijn € 50,-, inclusief 
vervoer, koffie/thee, lekkernijen 
én… een leuke gift. Deze keer 
graag de kosten vooraf voldoen. 
Meld je aan via 

www.vovbernheze.nl en maak 
binnen twee dagen € 50,- over 
naar bankrekening NL 29 RABO 
0136 9756 58 t.n.v. VOV Bern-
heze o.v.v. LaDress. Na ont-
vangst van deze betaling is je 
inschrijving definitief. Bij annule-
ring tot zeven dagen voor ver-
trek ontvang je 100% retour. Bij 
annulering binnen zeven dagen 
voor vertrek is dit 40%.

BERNHEZE – De feestdagen komen dichterbij en waarschijnlijk ben je nu al aan het bedenken wat je 
tijdens die dagen gaat dragen. ga met ons mee op maandag 12 december naar het hoofdkantoor van 
LaDress in Amsterdam voor een Private shopping Experience!

Geleerd varken in Heesch
HEESCH - De Heemschuur opent 
zondag 27 november weer haar 
deuren voor het publiek van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Traditioneel is november de 
slachtmaand. In de Heemschuur 
zal dan ook uitgebreid aandacht 
worden besteed aan het jaarlijkse 
ritueel van het slachten van het 
vetgemeste varken. Tijdens de 
open dag is er een filmvertoning 
over de achtergronden van dit ri-
tueel en andere gebruiken tijdens 
de slachtmaand. Er zijn weer 
rommelpotten gemaakt. Bezoe-
kers mogen komen oefenen. De 
medewerkers van de heemkun-
dekring zorgen voor roggebrood 
met zult. En wat het ‘geleerde’ 
betreft. Een geslacht varken op 

de ladder, oftewel de leer, aan een 
hangknuppel, dat noemden ze 
‘een geleerd varken’. De Heem-
schuur is iedere laatste zondag 
van de maand opengesteld voor 
publiek. In december is de Heem-
schuur gesloten. De openings-

tijden zijn: 13.00 tot 17.00 uur. 
Het adres van de Heemschuur is 
Schoonstraat 35. Buiten de vaste 
openingstijden zijn - tegen beta-
ling - groepsbezoeken mogelijk. 
Meer informatie: 
www.de-elf-rotten.nl, 
06-10463762, 
secretariaat@de-elf-rotten.nl.

Antoon Kruysen, Varken naar de slacht. 
Museum Jan Heestershuis Schijndel/
Museum Kruysenhuis Oirschot

Het geslachte varken op de leer

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

www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

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

HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Tweede editie ‘nisseroi aan de kook’ 
op zaterdag 11 maart 2017

NISTELRODE - Bij elkaar eten en gezellig kletsen met dorpsgenoten, die je 
meestal van gezicht wel kent, maar misschien nog nooit echt gesproken hebt. 

Dat is kortweg het idee achter ‘Nisseroi aan de kook’. Jij en je teamgenoot eten 
het voor-, hoofd- en nagerecht steeds op een ander adres en elke keer met nieu-
we tafelgenoten. Een van de gangen is bij jou thuis. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.nisseroiaandekook.nl.
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Dit jaar zal er op drie dagen 
verkocht gaan worden: 
Woensdag 23 november
tussen18.30 en 20.30 uur
huis-aan-huis.
Zaterdag 26 november
tussen 12.30 en 16.30 uur bij de 
Jumbo op de parkeerplaats.

Woensdag 30 november  
tussen 18.30 en 20.30 uur   
huis-aan-huis.
 
Van de opbrengst van de sinter-
klaasactie worden scoutingacti-
viteiten gefinancierd, zoals het 
zomerkamp van 2017.

Scouting nistelrode 
presenteert: sinterklaasactie 
NISTELRODE - De sint is weer in het land en dat betekent dat scou-
ting Mira Ceti weer haar, inmiddels traditionele, sinterklaasactie 
gaat houden. Bij deze actie gaan leden van de scouting langs de 
deur om een sinterklaaspakket te verkopen. Het sinterklaaspakket 
bestaat uit speculaas en mandarijnen en kost slechts € 4,-. 

In het lopende seizoen 2016/2017 
is op een aantal zondagen een 
muziekaanbod gepland: ‘Zon-
dagse muziek’. 
De bedoeling is dat bezoekers in 
een gemoedelijke, ongedwon-
gen sfeer, gedurende een paar 
uur kunnen genieten van optre-
dens. Alle soorten muziek kun-
nen daarbij aan bod komen. Van 
jongerenbands tot aan klassieke 

ensembles. Iedere ‘Zondagse mu-
ziek’ zal anders zijn. De entree is 
gratis. 

Op 11 december ’s-middags bij-
ten twee Nistelrodese groepen 
het spits af om de ‘Zondagse 
muziek’ te verzorgen: Accanto: 
accordeon- en zanggroep onder 
leiding van Mayke Hendriks en 
Dreamfiled, met zang van Marga 
van den Broek. Binnenkort lees je 
hierover meer in deze krant. 

Als je ook enthousiast zingt en/
of musiceert en mensen wilt la-
ten meegenieten van jouw talent, 
laat het de organisatoren weten 
(info@nesterle.nl). Er zijn nog 
zondagen genoeg om de ‘Zon-
dagse muziek’ aan te bieden. 

NISTELRODE – ‘Zondagse muziek’ is een antwoord op de vraag die men bij CC nesterlé de afgelopen 
jaren vaak kreeg: “Kunnen jullie ook eens een activiteit organiseren waarbij lokale en regionale artiesten 
hun muzikale talenten ten gehore kunnen brengen? Talent is er genoeg in nistelrode en omgeving en 
enthousiasme om op te treden ook!”

5 DECEMBER TiP:
nesterlé cadeaubon; leuk om te krijgen, 
nog leuker om te geven.

CC NESTERLE 
PRESENTEERT 
zondagse muziek

Zondagse muziek

leuk om te krijgen, 

Zondagse Muziek 11 december

Bij CC De Pas 
en Depot is het 
mogelijk om een 
filmcadeaubon te 
kopen voor het 
filmhuis.
Leuk voor een 
verjaardag of de-
cembercadeautje.

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

Filmhuis De Pas: Decembertip

De donkere dagen zijn weer aangebroken, 
dus ga veilig met uw huisdier op pad!
Voor al uw veiligheidsartikelen, 

bent u bij ons aan het juiste adres!
• Led-verlichte halsbanden en looplijnen 

voor hond en kat • Veiligheidshesjes
• Reflecterende armbanden

• Zaklampen Meerstraat 32
5473 VW Heeswijk-Dinther

0413-291403
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur

zaterdag: 8.00-16.00 uur

Op zoek naar sinterklaas 
op de markt
Helaas is op dit moment Sinter-
klaas plotsklaps verdwenen en 
spoorloos, dus wordt een op-
roep gedaan aan alle kinderen 
om zaterdag 26 november naar 
’t Dorp te komen voor een leu-
ke speurtocht naar Sinterklaas 
tijdens de Pieten & Pepernoten 
markt. Kinderen die deel willen 
nemen kunnen zich melden bij 
de kassa van de Zeemanwinkel 
op ’t Dorp. Er zijn hele leuke 
prijsjes te winnen.

Pieten & Pepernotenmarkt
Inmiddels is de winter in aan-
tocht, al blijkt dit niet uit de 
weersomstandigheden. Toch zal 
tijdens de toepasselijke Pieten en 
Pepernotenmarkt op het plein op 
’t Dorp al volop aanbod aan win-
terse producten te verkrijgen zijn. 

Openingstijden en deelname
De Pieten & Pepernotenmarkt is 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Pieten, pepernoten en 
speurtocht
Zaterdag gezellige Pieten & Pepernotenmarkt
op ‘t Dorp
HEESCH - sinterklaas kwam vorige week aan en heeft inmiddels 
alweer menig kinderschoen in deze afgelopen week weten te vullen. 
Ook de komende week zijn hij en zijn pieten weer erg druk met het 
vullen van de kinderschoenen en het brengen van diverse bezoekjes 
overal aan de kinderen.

Winter Decoratieshow bij 
’t Sfeerhuys bloem & styling Uden
Inspiratie opdoen én kans op het winnen van een kerstworkshop

Passie is wat Ans en Janneke 
van ’t Sfeerhuys bloem & styling 
drijft. Of het nu gaat om bruids-
bloemen, rouwbloemwerk, pe-
riodieke aankleding voor een 
werkomgeving of originele 
relatie- en eindejaarsgeschen-
ken; vanuit passie en creativiteit 

geven Ans en Janneke vorm aan 
je wensen.

Workshop
Ook voor workshops, waarbij 
gewerkt wordt met een combi-
natie van blijvende materialen 
en verse bloemen, ben je bij 

’t Sfeerhuys bloem & styling op 
het juiste adres, het hele jaar 
door. Speciaal voor de komende 
feestdagen staan er van 6 t/m 
21 december kerstworkshops 
op de agenda. Tijdens de Winter 
Decoratieshow zal er een gratis 
kerstworkshop verloot worden!

UDEN – Van 22 november tot en met 4 december kan je bij ‘t sfeerhuys bloem & styling inspiratie op-
doen. Kom gezellig rondstruinen in het schitterende atelier op slabroek en geniet, onder het genot van 
een hapje en een drankje, van alle prachtige decoraties die voor een groot gedeelte door Ans en Janneke 
zelf gemaakt zijn.

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
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 Spaanse en gegrilde specialiteiten
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Straatverlichting bernheze op lokaal opgewekte groene stroom
Tot nu toe kocht de gemeente 
collectief, met 21 andere ge-
meenten in noordoost Brabant, 
energie in, die vaak van verder 
weg komt en niet 100% groen 
is. Het was wethouder Wijdeven 
een doorn in het oog dat de ge-
meente geen gebruik kon maken 
van de duurzame stroom die bin-
nen de gemeente wordt opge-
wekt, omdat zij niet rechtstreeks 
‘afnemer’ mag zijn. Afgelopen 
week bereikte de gemeente 
Bernheze overeenstemming met 
Stichting Duurzaam Landleven 
en DE Unie, waar BECO bij aan-
gesloten is. 

groen en verantwoord
Stichting Duurzaam Landleven 
wekt duurzame elektriciteit op 
via een biovergistingsinstallatie 
in het buitengebied van Hees-
wijk-Dinther, uit overtollige mest 
van 23 lokale veehouderijen. 

Paul van der Wielen van Stich-
ting Duurzaam Landleven: “De 
meeste groene energie is eigenlijk 
grijs. Ze komt uit het buitenland 
en wordt zogenaamd vergroend 
door het kopen van certificaten. 
Het afkopen van verantwoorde-
lijkheid dus. De gemeente heeft 
nu gekozen voor echt groen en 
lokaal. Zowel de productie als 
oorsprong zijn bij ons te contro-
leren. 

De bacteriën die de vergisting 
en dus de gasproductie voor de 
energie op gang houden moeten 
soms worden bijgevoegd. Wij 
werken met een positieve lijst 
van wat daarvoor verantwoord is 
en daar is ook toezicht op.“ 

De constructie
Wethouder Wijdeven: “Lokale 
producenten die volgens goede 
normen groene stroom opwek-
ken, dat is voor ons belangrijk. 

Omdat het van dichtbij komt, 
gaat weinig energie verloren bij 
transport. En het is een constante 
vorm van energie, anders dan uit 
zon of wind. BECO gaat nu als 
afnemer fungeren. 
De gemeente is in één klap hun 
grootste klant. We zijn erg blij 
met deze constructie, die aan alle 
voorwaarden voldoet.”

DE Unie/BECO levert groene 
energie tegen een acceptabele 
prijs. Greenpeace en tv-program-
ma Radar noemden hen de num-
mer 1 van Nederland.

Energieneutrale gemeente
Met deze samenwerking komt 
de gemeente weer een stap dich-
ter bij haar ambitie om in 2030 
een energieneutrale gemeente 
te zijn. Dat wil zeggen dat alle 
energie die nodig is, binnen de 
gemeente wordt opgewekt. In 
de film Bernheze Energie neu-

traal is te zien wat de gemeente 
hiervoor al gedaan heeft. 
Wethouder Wijdeven: “Het zou 
mooi zijn als alle agrarische be-
drijven van Bernheze groene 
stroom van Stichting Duurzaam 
Landleven gaan gebruiken.”

Kostenplaatje
Hoewel groene stroom wat duur-
der is dan gewone stroom, is de 
gemeente vanwege een gunstige 
aanbesteding met Greenchoice,
dat een ander deel van de ener-
gie levert, per saldo jaarlijks 
€ 10.000,- goedkoper uit.

BERNHEZE – Vanaf 1 januari 2017 gebruikt de gemeente Bernhe-
ze lokaal opgewekte groene stroom voor al haar straatverlichting. 
Daarvoor wordt een driejarig contract afgesloten met De Bernhezer 
Energie Coöperatie (BECO) en Duurzaam Landleven Bernheze. Een 
unieke stap voor een gemeente. 

‘Een constante vorm van energie, anders dan uit zon of wind’

Helaas komt het te vaak voor dat 
fietsverlichting niet voldoet aan 
de wettelijk gestelde eisen. Ge-
brekkige verlichting kan leiden 
tot gevaarlijke verkeerssituaties 
en ongelukken, soms zelfs met 
dodelijke afloop. Reden genoeg 
voor Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Maasland om - samen 
met de Fietsersbond en FIETS-
plezier Michel van de Wetering - 
de jaarlijkse fietsverlichtingsactie 
te organiseren.

gratis reparatie fietsverlichting
Het deskundige team van FIETS-
plezier, vrijwilligers van Veilig 
Verkeer Nederland afdeling 
Maasland en de Fietsersbond 
verzorgen de reparaties, waarbij 
alleen de materialen in rekening 
worden gebracht. Personen van 
wie de fiets gerepareerd is, krij-
gen van VVN afdeling Maasland 
een kleine attentie. Voor de 
wachtenden staat warme 

chocolademelk en erwtensoep 
klaar. Naast het repareren van 
de fietsverlichting, geven de vrij-
willigers ook handige tips over 
reparatie, verschillende soorten 
verlichting en veilig verkeer.
Samen gaan we voor NUL 
VERKEERSDODEN BRABANT!

fietsverlichtingsactie
HEESCH – De fietsverlichtingsactie bij FiETsplezier Michel van de 
Wetering wordt op vrijdag 25 november van 16.00 tot 20.00 uur ge-
houden aan ’t Dorp 108. Aan deze actie verleent ook de politie haar 
medewerking: fietsers waarbij de verlichting niet in orde is, krijgen 
de keuze tussen direct laten repareren of een bekeuring.

Informatieavond: 
hoogbegaafdheid 

Tijdens de informatieavond 
op woensdag 30 november in 
de bibliotheek in Heesch ver-
tellen Franka Voortwist van 
Insight Coaching en Marieke 
van Esch van HB in beeld wat 
hoogbegaafdheid is en wat 
het betekent voor een kind om 
een ontwikkelingsvoorsprong 
te hebben en hoogbegaafd te 
zijn. Meer achtergrondinforma-
tie over Franka en Marieke kun 
je vinden op onze site.

Hoe herken je eigenlijk een 
hoogbegaafd kind? 
De meeste scholen hebben wel 
een protocol voor hoogbegaaf-
den, maar in de praktijk blijkt 
het nog niet zo gemakkelijk om 
een hoogbegaafd kind te her-
kennen. Een hoogbegaafd kind 

past zich op school vaak heel 
snel aan of kan uit verveling 
gaan onderpresteren. Ook zien 
we regelmatig dat een hoogbe-

gaafd kind een (verkeerd) label 
opgeplakt krijgt, waardoor het 
niet meer goed opvalt dat je 
met een hoogbegaafde leerling 
te maken hebt. Wat kun je in 
die gevallen doen?

Andere informatie
Ook zal tijdens de informatie-
avond gesproken worden over 
hooggevoeligheid, (leer)be-

hoeften en de visuele leervoor-
keur (beelddenken) van hoog-
begaafde kinderen. 
Maar ook leerproblemen, faal-
angst en perfectionisme komen 
aan bod, net als motivatie en 
mindset. 
De lezing is bedoeld voor ou-
ders, verzorgers, leerkrachten 
en alle andere belangstellen-
den. Er is voldoende gelegen-
heid voor het stellen van vra-
gen. 
Aanmelden is mogelijk via 
www.bibliothekenbernheze.nl,
aan de balie van de bibliotheek 
Heesch. 
De toegang is gratis.

HEESCH - ‘Je mag blij zijn dat je een hoogbegaafd kind hebt, 
want dan heb je tenminste een slim kind dat er wel komt!’ Dit 
is een veel gehoorde uitspraak over hoogbegaafdheid. Wat veel 
mensen zich echter niet realiseren, is dat hoogbegaafdheid ook 
uitdagingen en moeilijkheden met zich meebrengt.

Naar wens houden wij uw website actueel
Laar 28 Nistelrode - 0412-795170 - www.bernhezemedia.nl - verkoop@bernhezemedia.nl

•  Domeinnaam & e-mail

•  Betrouwbare hosting

•  Het online visitekaartje van uw bedrijf

•  Responsive design voor gebruik  op smartphone en tablet

•  Eenvoudig zelf te beheren

Website nodig?
Of is uw website aan 

vernieuwing toe?

www.heuvel-elektrotechniek.nlwww.telentel.nl

Tekst: Henriëtte Maas Foto: DMBK

LEERPROBLEMEN, 
FAALANGST EN 
PERFECTIONISME
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Jumbo Wiegmans verdeelt 
€ 3.000,- over vier basisscholen 

In totaal werd er door Jumbo 
Wiegmans in Heesch een bud-
get van € 3.000,- verdeeld on-
der deelnemende basisscholen. 
Naar gelang het aantal gespaar-
de punten ontvingen de scholen 
een bedrag dat zij kunnen be-
steden aan spel- en leermateri-
alen. Basisschool de Toermalijn 

ontving de meeste punten van 
klanten van Jumbo en haalt 
hiermee een bedrag op van  
€ 1.233,09. 

De ‘Sparen voor je School’ actie 
was een doorslaand succes. In 
totaal werden er in Heesch maar 
liefst 45.357 schoolpunten toe-

gewezen aan lokale basisscho-
len. Na afloop van de actie is het 
beschikbare budget op basis van 
het aantal toegewezen punten 
verdeeld over de basisscholen. 
Naast basisschool De Toerma-
lijn, ontvingen basisschool De 
Emmaus, bassischool de Kiem 
en basisschool Delta ook mooie 
bedragen voor de aanschaf van 
spel- en leermaterialen, respec-
tievelijk € 1.042,27, € 496,99 
en € 227,66. 

Spelenderwijs leren
“De ‘Sparen voor je School’ ac-
tie past perfect bij onze maat-
schappelijke doelstellingen. Als 
supermarktketen staat Jumbo 
middenin de samenleving. 

Wij voelen ons verantwoordelijk 
voor de wereld om ons heen. 
Voor deze generatie, maar ook 
zeker voor de volgende genera-
ties”, besluit Wiegmans. 

HEESCH - Afgelopen dagen heeft de uitreiking op de basisscholen plaatsgevonden van de Sparen voor 
je School actie van Jumbo Wiegmans Heesch. Klanten die de afgelopen tijd boodschappen deden bij de 
Jumbowinkel in Heesch konden sparen voor spel- en leermaterialen voor lokale basisscholen. 

Meester Joris en Anke Wiegmans Foto: Yvonne Rosenhart

Basisschool De Bolderik gaat 
voor gezonde voeding

“Het is een beleving op deze 
manier samen met de kinderen 
bezig te zijn. Ik vind het gewel-
dig dat een gezonde traktatie zo 
mooi en lekker kan zijn”, aldus 
ouder Lieke Deckers. Na afloop 
van de workshops ontving elk 

kind namens Jumbo een bakje 
om een gratis stuk fruit op te ha-
len in de supermarkt. 
 
Het team van BS De Bolderik 
vindt dat de school medeverant-
woordelijk is voor het aanleren 

van gezond eetgedrag. Kinderen 
spelen, leren en groeien. Gezond 
eten geeft kinderen de energie 
die daarvoor nodig is. Directeur 
Margot van Uden: “We werken 
daar al aan via de fruitpauze en 
laten leerlingen kennismaken 
met verse producten uit onze 
moestuin. Toch denken we dat 
het beter kan. Daarom gaan we 
dit schooljaar een stap verder. 
We willen leerlingen enkele ke-
ren per jaar op een speelse en 
leerzame manier kennis laten 
maken met gezonde voeding. 
Om dat te realiseren gaan we 
een intensieve samenwerking 
aan met Jumbo. De workshops 
zijn een eerste stap in deze sa-
menwerking. We willen vooral 
laten zien dat gezonde voeding 
ook heel lekker is!”

HEESWIJK-DINTHER – Alle leerlingen van basisschool De Bolderik hebben dinsdag 15 en donderdag 17 
november een workshop ‘gezond trakteren’ gehad. Jumbo Heeswijk-Dinther verzorgde de workshop en 
leerde kinderen hoe je een gezonde en lekkere traktatie kunt maken. Met banaan, mandarijn, komkom-
mer en tomaat zijn stoere raceauto’s en grappige dolfijnen gemaakt. 

ACTIVITEITENAGENDA
KERSTSHOW 
KWARTJESVOLK
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: €12,50

‘Vur kersmus’ is de gevarieerde, 
vrolijke, muzikale kerstshow 
van Kwartjesvolk. De muziek-
groep uit Zeeland varieert 
het optreden met Brabantse 
muziek en komische vertellin-
gen. Met tussendoor een vette 
knipoog naar kerstmis.

FILM: MONTAINS MAY 
DEPART
AANVANG: 15.30 UUR 
ENTREE: € 5,00

Het verhaal begint in 1999, wanneer het mooiste maar ook 
meest verlegen meisje van het dorpje Fenyang trouwt met 
de rijke Zhang en samen krijgen zij een zoon, genaamd 
Dollar. Vijftien jaar later scheiden de twee en emigreren 
vader Zhang en Dollar naar Australië.

POLITIEK CAFÉ BRUG
AANVANG: 16.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Op 27 november aanstaande is Lilian Marijnissen de hoofd-
gast in Politiek café BRUG. Het politiek café is een initiatief 
van de SP afdeling Bernheze. Drie keer per winterseizoen is 
er een politieke BRUG. Iedereen is uiteraard welkom in 
CC De Pas te Heesch.

THE YOUNG ONES
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Het concept is inmiddels bekend en vele jonge muzikanten 
hebben hun sporen achtergelaten op het Young Ones-
podium. In ons café krijgen jonge bands de kans om zich 
te tonen aan het publiek. Wellicht een eerste stap op weg 
naar een mooie carrière?
 

CONCERT BIG BAND OSS
AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Big Band Oss speelt op zondag  4 december in het café van 
de Pas in Heesch.  Met gastzangeres Nancy Verstegen en 
onder leiding van dirigent Nico Gerhards zorgt de Big Band 
voor een bijzondere invulling van de zondagmiddag.

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

ZA. 10 
DECEMBER

ZO. 27  
NOVEMBER

VR. 2
DECEMBER

ZO. 4
DECEMBER

ZO. 27
NOVEMBER

Tweede keezavond groot succes

Naast de eerste, tweede en der-
de prijs, waren er ook prijzen 
voor de tiende, de twintigste 
en zelfs voor de dertigste plek. 
Daarnaast was er ook nog een 
poedelprijs. 
De eerste prijs ging naar Rien 
en Wilma uit Schijndel, tweede 
waren geworden Paul en Patri-
cia uit Vorstenbosch en de derde 

prijs ging naar Hans en Werner, 
de vorige eersteprijswinnaars, uit 
Geffen. 
Door de sponsering van de keez-
borden door Timmerbedrijf Ad 
Donkers en de sponsoring van 
de kaarten door PIP Animal van 
Eric en Ine van den Heuvel, be-
schikt het gilde voortaan over 
haar eigen keezbordspellen.

Het volgende keezbordtoernooi 
in Vorstenbosch wordt gespeeld 
op vrijdag 20 januari. Aanmelden 
op: keeztoernooivorstenbosch@
hotmail.com.

VORSTENBOSCH – Voor het tweede keeztoernooi van vrijdag  
18 november hadden zich 34 teams ingeschreven, komend uit Vor-
stenbosch en omstreken. Alle wedstrijden werden met veel enthou-
siasme gespeeld, waardoor het een supergezellige avond werd. 
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Hamburgers en/of
Frikandellen  
4/5 stuks

Lekker & anders

Normaal 3,89

Tuinbonen
 1 kilogram

Diepvriesspecialist

Bami- of nasischijf
Oriental 
18 stuks

Welten

Panini
4 stuks

Niko’s

Stoofvlees/hachee
500 gram

Diepvriesspecialist

€ 8,99

4,49

€ 6,98

3,49

€ 4,49

3,49

1+1
gratis

1+1
gratis

50%
Korting

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. 
Van woensdag 23 nov. t/m dinsdag 6 dec. 2016 Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Gratis
spaar-
kaart
artikel

4,99

Tarte Milka 
Choclate

400 gram 

Almondy

Frikandellen  
Lekker & anders

1,99

vanaf
30 november
ook geopend 
in Waalwijk

Dikke- of dunne
Frites
2,5 kilo

Diepvriesspecialist

€ 3,09

2,29

18 stuks

Welten

18 stuks

Welten

€ 12,59

9,99

Heeswijk-Dinther weer 
even in oorlog

Stichting
Enige tijd geleden heeft een grote groep 
enthousiaste, regionale theater- en film-
makers Stichting Regio Filmproducties 
opgericht. Doelstelling is om een kwa-
litatief hoogwaardige speelfilm te ma-
ken, die zich afspeelt op het einde van 
de Tweede Wereldoorlog en de weder-
opbouw tot begin jaren ’60. Het ver-
haal ‘De Ondergrondse Vergeet Niet’ 
speelt zich af in Berlicum, Den Dungen 
en Heeswijk-Dinther en wordt zoveel 
mogelijk neergezet in een authentieke 
setting. “Naast Middelrode en Berli-
cum zijn we ook in omliggende plaat-
sen gaan kijken naar passende locaties 

en het verhaal hebben we een swing in 
die richting gegeven”, vertelt regio film-
productievoorzitter Ton Lunenburg uit 
Heeswijk-Dinther. ‘De Ondergrondse 
Vergeet Niet’ draait om de diefstal van 
de kluis van een ‘foute’ politiecommis-
saris, die ten tijde van de oorlog veel 
burgers overleverde aan de Duitsers. De 
kluis raakte echter door omstandighe-
den verloren. 
Vijftien jaar later, als genoemde politie-
commissaris intussen aan het roer staat 
van een fabriek, duikt de kluis - gevuld 
met onthutsende informatie over zijn 
functioneren gedurende de oorlog - 
weer op. 

Regionaal
De speelfilm wordt gespeeld door plaat-
selijke en regionale acteurs en actrices. 
Na een auditieoproep bleek er massale 
belangstelling. De tekstrollen zijn verge-
ven en de overige auditanten worden 
ingezet als figuranten. Afgelopen week 
waren de eerste draaidagen van de film 
en deze vonden onder andere plaats in 
Heeswijk-Dinther. “We hebben gedraaid 
bij de kerk van Heeswijk, de Hoofdstraat 
en Mgr. Van Oorschotstraat, bij de voor-
malige smid in de Abdijstraat en het 
oude raadhuis aan het Raadhuisplein en 
de Edmund van DIntherstraat in Dinther. 
Voor onze spelers en figuranten hebben 
we kleding uit die tijd geregeld, oude 
voertuigen en - waar nodig - hebben 
we aanpassingen op locatie gedaan”, 
vertelt Lunenburg. Zo werden reclame-
borden verwijderd en verdere moderne 
zaken afgedekt/afgeschermd.

Crowdfunding
Het lijkt of alles in kannen en kruiken is, 
maar Lunenburg vertelt: “Het maken 
van deze film kost circa € 10.000,-. Dat 
hebben we natuurlijk niet zo liggen. Via 
www.voordekunst.nl/projecten/5044 
zijn we intussen een crowdfundingsactie 
gestart. 
Het is voor ons heel belangrijk dat men-
sen die ons financieel willen ondersteu-
nen, dat doen via deze actie. We moeten 
minimaal 80% van het aangevraagde 
bedrag van € 5.000,- ermee binnenha-
len. Redden we dat niet, dan krijgen we 
helemaal niets.” 

Ook wordt nog gezocht naar mensen 
die ten tijde van de oorlog en opbouw 
in Berlicum en Den Dungen woonden 
en hierover willen vertellen. Voor meer 
informatie: www.regiofilmproducties.nl. 

HEESWIJK-DINTHER – De klok werd in Heeswijk-Dinther afgelopen week op di-
verse punten een behoorlijk eindje teruggezet. Op het kerkplein en bij de smid 
in Heeswijk, maar ook bij het Raadhuisplein, vonden de eerste draaidagen plaats 
van ‘De Ondergrondse Vergeet Niet’. Een spannende speelfilm die speelt op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren ’60. Tegelijk wordt gewerkt aan 
de verhalenfilm ‘De Schakel’, waarin mensen die genoemde periode meemaakten, 
terugblikken, waarmee hun verhaal bewaard blijft voor volgende generaties.

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

‘De Ondergrondse 
Vergeet Niet’
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Mode-ondernemers (Dress Up in Style) Annemieke & Sanneke Ploegmakers hebben van hun hobby hun 

werk gemaakt. Moeder en dochter zijn namelijk ongelofelijk betrokken bij de internationale trends in 

mode en vertalen deze naar uitgekiende collecties voor hun klanten. Internationale mode voor en door 

levensgenieters; kom naar hartenlust combineren in Aangenaam Heesch.

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch

Naar hartenlust 
combineren

De dochter van Maria van Erp-Muller uit Heesch (90 jaar) trouwde 
met een kalverhandelaar, die samenwerkte met een bedrijf uit Baarle-
Nassau, van een vriend. Het contact was ook met Maria goed. Toen 
de dochter van de Belgische ondernemer complicaties kreeg bij de 
zwangerschap van een tweeling en in het Sophia Kinderziekenhuis 
beviel, heeft Maria geschreid en gebeden tot O.L.V. van Den Bosch. 
Of het geholpen heeft? De dochter kreeg kleine, maar gezonde kinderen. 
De oma van de tweeling bracht voor Maria het icoon mee toen ze jaren 
later in Rusland was, als blijk van vriendschap.

De fotografen van DeMooiBernhezeKrant, 
Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers voorzagen 
de opgetekende verhalen van passende beelden.

‘Dit icoontje komt uit 
Rusland en kreeg ik 

uit vriendschap’

HEESCH - Bij de bewoners van zorgcentra in Bernheze zijn heel veel herinneringen die zij koesteren. 
Persoonlijke en dierbare voorwerpen worden bewaard, als getuigen van een leven dat bestond uit 
drukke en vrolijke dagen en uit pijnlijke, maar waardevolle herinneringen. Om die herinneringen 
levendig te houden en te delen, is deze rubriek ‘familieschatten’. Bij de familieschatten vertellen de 
bewoners hun levensverhalen aan de hand van persoonlijke, dierbare voorwerpen.

Maria van Erp-Muller (Heelwijk)
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Ookdit

Ookdit

  

 Jumbo, Heesch, 

Mandarijnen

Jamie Oliver versproducten
Alle soorten
Per verpakking

Hertog Jan 

e
HALVE
PRIJS

geen alcohol

OP=OP

KORTING

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

Wij willen u graag meenemen in 
de plannen voor de herinrichting 
van ’t Dorp tussen de Pastoor 
Scheepensstraat en Sgt. Thomp-
sonstraat. 

De werkzaamheden in het cen-
trum betekenen nogal wat voor 
het verkeer en de bereikbaarheid 
van de winkels en woningen. De 
werkzaamheden in het kort om-
schreven zijn, naast de aanleg 
van een regenwaterriool vanaf 
Pastoor Scheepensstraat tot aan 
grenadierstraat, het aanbrengen 
van nieuwe bestratingen. 

Net als bij de werkzaamheden 
die we eerder hebben gedaan, 
willen wij graag van u weten wat 
u vindt van de plannen. 
Ook bespreken we graag samen 
met u de beste manier om de 
werkzaamheden uit te voeren. 

wij willen u graag meer vertel-
len over de plannen op dinsdag 
29 november om 19.30 uur in 
cultureel centrum de Pas in 
Heesch.

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

Nominaties
Als u iemand wilt nomineren voor 

sportman, sportvrouw, sportploeg 
of sportvrijwilliger van 2016, kunt 
u een formulier invullen. U vindt 
het op www.bernheze.org (zoek-
term ‘sportkampioen’). Het is be-
langrijk dat u als vereniging ach-
ter de motivatie staat en duidelijk 
in het formulier aangeeft waarom 
u vindt dat hij of zij hiervoor in 

aanmerking komt. Dit geldt ook 
voor aanmelding sportvrijwilliger 
van het jaar. De formulieren voor 
deze nominatie vindt u ook op 
www.bernheze.org. 
individuele kampioenen die geen 
lid zijn van een Bernhezer sport-
vereniging en in Bernheze wo-
nen, kunnen zich ook aanmelden.
De formulieren moeten vóór 
1 december a.s. zijn ingediend. 
Sporters die na die datum nog 
kampioen worden, kunt u na-

tuurlijk daarna nog aanmelden.
Als u vragen hebt kunt u con-
tact opnemen met mevrouw 
L. van Herpen, telefoon 14 0412, 
e-mail: l.van.herpen@bernheze.org.

we hebben de sportverenigingen 
in Bernheze geïnformeerd met 
een e-mail of brief.

Als u geen brief of e-mail hebt 
gekregen, neem dan contact op 
met mevrouw L. van Herpen.

bijeenkomst Herinrichting 
centrum Heesch 

Vergeet bernhezer sportkampioenen jeugd 2016 niet aan te melden
Op 29 januari 2017 huldigen wij de sportkampioenen jeugd. Tijdens 
deze bijeenkomst maken wij ook de sportman, sportvrouw, sport-
ploeg en sportvrijwilliger van 2016 bekend.

offICIËLe bekenDMAkInGen

algemene plaatselijke 
verordening (apv)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  events Factory voor het organi-

seren van een Pieten- en Peper-
notenmarkt op 26 november 
2016 van 10.00 tot 17.00 uur 
op locatie ’t Dorp, aan het plein 
bij fontein, 5384 Mc Heesch. 
De vergunningen zijn verzon-
den op 18 november 2016.

verleende standplaats-
vergunningen
-  Het college van burgemeester 

en wethouders heeft op 14 no-
vember 2016 besloten een inci-
dentele standplaatsvergunning 
te verlenen aan Trined, Postbus 
96, 5490 AB Sint-Oedenrode 
voor het verstrekken van infor-
matie over glasvezel op mr. Loef-
fenplein in Vorstenbosch, plein 
aan Schaapsdijk-Molenhoeve in 
Loosbroek en Hoogstraat tegen-
over De Misse in Heesch voor de 
periode van 21 november tot en 
met 31 december 2016.

-  Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 16 no-
vember 2016 besloten een inci-
dentele standplaatsvergunning 
te verlenen aan Roscom Promo-
tie, Telfordstraat 25a, 8013 RL
Zwolle voor het plaatsen van 
een mobiele klantenservice 
voor informatie, service en 
dienstverlening door Ziggo op 
het plein aan ‘t Dorp in Heesch 
op 16 en 17 december 2016.

-  Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft 
op 15 november 2016 be-
sloten een standplaatsver-
gunning te verlenen aan 
cZ, Postbus 636, 6710 BP
ede voor het plaatsen van een 
informatiebus in Heesch.

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

Melding maken uitweg
-  R.J.M. van groesen, Kardinaal 

van Rossumstraat 42 5104 HN 
Dongen heeft in overeenstem-
ming met artikel 2:12, lid 1 onder 
a, van de APV Bernheze 2014 

een melding gedaan van het 
maken van een uitweg naar de 
Rietbeemden, kadastraal bekend 
sectie g nr. g1139 in Vorsten-
bosch. De melding is op 16 no-
vember 2016 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 16 november 2016. 

-  e.J.Buijs, Derpt 9 5476 Vw 
Vorstenbosch heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 
1 onder a, van de APV Bernhe-
ze 2014 een melding gedaan 
van het maken van een uitweg 
naar Derpt 9 in Vorstenbosch. 
De melding is op 16 november 
2016 geaccepteerd. Verzend-
datum: 16 november 2016. 

-  L.e. van Kessel-Dortmans, Hei-
veld 52 5476 LS Vorstenbosch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een 
melding gedaan van het ma-
ken van een uitweg naar Ka-
pelstraat 26 in Vorstenbosch. 
De melding is op 16 november 
2016 geaccepteerd. Verzend-
datum: 16 november 2016. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

vaststelling bestemmingsplan 
Zweefvliegveld vorstenbossche-
weg 10 Nistelrode
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt op grond 
van artikel 3.8 van de wet ruim-
telijke ordening de terinzageleg-
ging bekend van het gewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan 
Zweefvliegveld Vorstenbossche-
weg 10 Nistelrode.
inhoud: Het plangebied is gele-
gen aan Vorstenbosscheweg 10 
in Nistelrode. De oppervlakte 
van het zweefvliegveld wordt 
wat vergroot, de uitbreiding in 
oppervlakte is nodig voor de 
groei van het aantal leden, maar 
ook voor het afgeven van een 
verklaring Veilig gebruik lucht-
haven door de inspectie Leef-
omgeving en Transport van het 
Ministerie van infrastructuur en 
Milieu. Deze verklaring kan nu 
nog niet worden afgegeven om-
dat de huidige afmetingen niet 
voldoende zijn voor alle (zweef)
vliegactiviteiten. 

De volgende raadscommissie-
vergaderingen vinden binnen-
kort plaats. De raadscommis-
sievergaderingen zijn openbaar 
en worden gehouden in het 
gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch, aanvang 19.30 uur. be-
zoekers hebben de mogelijk-
heid om mee te praten over 
onderwerpen die op de agenda 
staan. 

Raadscommissie bestuur en 
Strategie op 28 november 2016
-  Stand van zaken regionale 

samenwerking
- Zorgeconomie Bernheze
-  Aanpassing 

gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant 
Noord

-  controleprotocol voor de 
accountantscontrole van de 
jaarrekening 2016

-  Vaststellen Tweede 
bestuursrapportage 2016

-  Belastingvoorstel 2017
-  Opiniërende bespreking 

communicatieplan 
gemeenteraad 2016

Raadscommissie Maatschap-
pelijke Zaken op 29 november 
2016
-  Stand van zaken Jeugdzorg, 

wmo/AwBZ en Participatie-
wet

-  Presentatie Basisteam Jeugd 
en gezin 

-  Opheffen iSD Optimisd
- Vangnetregeling BUig 2016
-  Vaststellen Tweede bestuurs-

rapportage 2016

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op 30 november 2016
-  Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
-  Presentatie ‘een beeld van het 

ondernemerslandschap van 
Bernheze’

-  Opiniërende bespreking 
mogelijke ontwikkeling van de 
locatie ‘De winter’, weijen 62 
in Nistelrode

-  Vaststellen bestemmingsplan 
Fokkershoek 8a in 
Heeswijk-Dinther

-  Vaststellen bouwgrondexploi-
taties en delegatiebesluit

-  Afval- en grondstoffenbeleids-
plan Bernheze 2017-2021

-  Duurzame energieagenda 
Bernheze 2017-2020

-  Vaststelling Verordening 
kwaliteit Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
Omgevingsrecht (VTH)

-  Vaststellen Tweede bestuurs-
rapportage 2016

-  Opiniërende bespreking 
Bomenbeleidsplan

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org.
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, te-
lefoon 14 0412, e-mail griffie@
bernheze.org.

GeMeenTerAAD 

raadscommissievergaderingen 

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak



woensdag 23 november 2016 21
  

GeMeenTeberICHTen

De Aeroclub wil de daarvoor 
noodzakelijke maatregelen voor 
het verkrijgen van de verklaring 
Veilig gebruik luchthaven combi-
neren met een upgrading van het 
zweefvliegveld (uitbreiding van 
stalling (hangaar), het verbeteren 
van de ontsluiting en parkeren). 
Het bestemmingsplan voorziet in 
deze plannen.
Wijzigingen: in overleg met de 
provincie is opnieuw gekeken naar 
de aantasting van de eHS. Hier is 
uit gekomen dat ter plaatse van 
de te verwijderen bosrand aan de 
noordzijde van het plangebied de 
structuur eHS op de kaart van de 
Verordening ruimte gehandhaafd 
kan blijven. Het huidige natuur-
beheertype ‘productiebos’, wordt 
ter plaatse van deze langgerekte 
strook weliswaar vervangen door 
het natuurbeheertype ‘kruiden- 
en faunarijk grasland’’, maar blijft 
daarbij wel onderdeel van de eHS. 
Het vormt als zodanig een ecolo-
gisch waardevolle overgang als 
zoom- en mantelvegetatie tussen 
het grasland van de start- en lan-
dingsbaan en het hoog opgaande 
bos. Daarnaast wordt ook nog 
een strook van het bosperceel 
langs de toegang in de noord-
oostpunt van het plangebied als 
bos in stand gehouden en zal ook 
hier de eHS-status gehandhaafd 
blijven en de bestemming Natuur 
worden toegekend. Deze wijzi-
ging leidt ertoe dat de toelichting, 
de Notitie Kwaliteitsverbetering 
(bijlage 4 bij het bestemmings-
plan) en de verbeelding op dit on-
derdeel wordt aangepast.
De volgende paragrafen in de 
toelichting zijn gewijzigd:
-  Paragraaf 2.2, de alinea m.b.t. 

de concrete bestemmingsplan-
wijziging; 

-  Paragraaf 3.3.2, onder Zweef-
vliegveld;

-  Paragraaf 4.3 is aangevuld met 
een passage inzake woon- en 
leefklimaat;

-  Paragraaf 4.4 is aangevuld met 
een passage inzake externe vei-
ligheid;

-  Paragraaf 4.7 inzake de M.e.r.-
plicht is toegevoegd aan hoofd-
stuk 4.

inzage: Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met ingang van 
24 november 2016 gedurende 
zes weken tijdens openingstijden 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via www.ruimtelij-
keplannen.nl (NL.iMRO.1721.
BPZweefvliegveld-vg01). 
beroepsmogelijkheid: Binnen de 
termijn van inzage kunnen uit-
sluitend belanghebbenden be-
roep instellen die:
-  tijdig hun zienswijzen bij de ge-

meenteraad hebben kenbaar 
gemaakt; 

-  redelijkerwijs niet kunnen wor-
den verweten dat zij niet tijdig 
hun zienswijze bij de gemeen-
teraad naar voren hebben ge-
bracht; 

-  bedenkingen hebben tegen de 
wijzigingen die bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan 
ten opzichte van het ontwerp 
zijn aangebracht. 

U kunt uw beroepschrift indie-
nen 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. 
informatie: Met vragen kunt u 
contact opnemen met de heer 
M. van den elsen van het Do-
mein Leefomgeving, telefoon 
14 0412.
Buiten de reeds genoemde pro-
cedures zijn de procedures 1b, 
5b en 7b van toepassing

vaststelling wijzigingsplan 
Deken van der cammenweg 
ong. (naast 21) Heesch
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft het wijzi-

gingsplan Deken van der cam-
menweg ong. (naast 21) Heesch 
ongewijzigd vastgesteld (artikel 
3.9a wet ruimtelijke ordening). 
Het plan is te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
de code NL.iMRO.1721.wPDe-
kenvdcammen21-vg01.
inhoud: Het plan behelst het 
bouwen van een woning op het 
perceel naast Deken van der 
cammenweg 21 in Heesch.
inwerkingtreding: Het vast-
stellingsbesluit en daarmee het 
wijzigingsplan 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, 5b en 7b zijn van 
toepassing

Wet milieubeheer

algemene maatregel van 
bestuur
-  H.M.M. Schapendonk heeft 

een melding Activiteitenbeheer 
ingediend voor het veranderen 
van een veehouderij op het 
adres Derpt 8 en 10, 5476 Vw 
Vorstenbosch.

-  H. Krol Vleesvarkens BV heeft 
een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 
van een varkenshouderij op 
het adres Liniedijk 5, 5473 NR 
Heeswijk-Dinther.

Rectificatie
-  Van Doorn Vleeskuikens VOF 

heeft een melding Activitei-
tenbesluit ingediend voor het 
veranderen van een vleeskui-
kenhouderij op het adres Jan 
van den Boomstraat 9, 5473 VZ 
Heeswijk-Dinther. Abusievelijk 
is er gepubliceerd dat het om 
een varkenshouderij gaat.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de wet mili-
eubeheer is ingekomen:
-  gebr. Van den Brand en Van 

Oort B.V. heeft een melding op 

grond van het Besluit mobiel bre-
ken ingediend. De melding richt 
zich op het breken van in totaal 
400 ton steenachtige materialen 
op het adres ’t Broek 8, 5388 XJ 
Nistelrode. De melding is geldig 
vanaf 24 november 2016 tot ui-
terlijk 24 februari 2017 en geldt 
in deze periode gedurende ten 
hoogste een werkdag. De ver-
wachte startdatum is 24 novem-
ber 2016. Bronsterkte mobiele 
breker is 110 dB(A). Tegen deze 
melding kan geen bezwaar wor-
den gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  ’t Vijfeiken t.h.v. nummer 32

Kappen esdoorn (zieke boom)
Ontvangstdatum: 14-11-2016

-  Kasteellaan ong.
Kappen 3 eiken (slechte 
conditie)
Ontvangstdatum: 16-11-2016

-  Kruishoekstraat 13
Bouwen loods (gewijzigd plan)
Datum ontvangst: 14-11-2016

-  Venhofstraat 3
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 17-11-2016

-  Venhofstraat 4
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 17-11-2016

-  Asterstraat 22
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 16-11-2016

Nistelrode
-  Kievitweg 11

Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 15-11-2016

-  ’t Broek 3
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 17-11-2016

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.

Nistelrode
-  weijen 82

Uitbreiden woning
Verzenddatum: 14-11-2016

Heesch
-  Parelgras 1

Plaatsen erfafscheiding en 
overkapping
Verzenddatum: 14-11-2016

-  ’t Dorp 30d
Aanbrengen loggia
Verzenddatum: 14-11-2016

Loosbroek
-  Schaapsdijk 1

Bouwen woning
Verzenddatum: 17-11-2016

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat dit besluit 
leidt tot een onomkeerbare situa-
tie, treedt deze zes weken na ver-
zending van het besluit in werking. 
Heesch
-  ’t Dorp 13

Bouwen kantoor met 
appartementen
Verzenddatum: 15-11-2016

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 uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
vorstenbosch
-  Derpt 8 en 10

Beperkte milieutoets, han-
delingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden-
Verzenddatum: 21-11-2016

Heeswijk-Dinther
-  Fokkershoek 27

Bouwen hooiberg en boom-
suite, handelen in strijd regels 
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 21-11-2016

Procedures 1a en 3b zijn van toepassing. 

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.
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Ik ben

 ‘ik houd van vrijheid’
Nico de vries heeft bij Organon en Diosynth gewerkt, waar hij tot 
zijn pensioen in 2010 verschillende functies vervulde als sales- 
purchasing- en site-manager. in 2006 is zijn vrouw overleden, maar 
hij geniet veel van zijn kinderen en kleinkinderen. Nico woont in 

vorstenbosch in een oude boerderij, waar hij veel klust en in de tuin 
werkt.

Omdat Nico altijd een mening heeft over politieke onderwerpen, 
vindt hij het logisch ook lid te zijn van een politieke partij. 

Daarom is hij op zoek gegaan naar de partij die het dichtst 
bij zijn hart lag. “ik houd van vrijheid, maar ik vind dat 

die niet ten koste van anderen mag gaan. D66 heeft die 
mix. Het leuke van een lidmaatschap is voor mij, dat je 

direct toegang hebt tot de beleidsmakers. En je kunt 
zelf bepalen in welke mate je betrokken wilt zijn, 
zowel in de gemeente als op provinciaal en landelijk 
en zelfs Europees niveau. via bijeenkomsten, moties 
of amendementen heb je eenvoudig invloed op het 

politieke gebeuren. Daar komt nog bij dat de 
D66-leden enthousiaste mensen zijn. ik ben D66.

Lilian Marijnissen, oud-gemeen-
teraadslid voor de SP in Oss, 
zal op de kandidatenlijst van de 
aanstaande Tweede Kamerver-
kiezingen op de derde plaats ko-
men. Als vakbondsbestuurder bij 
de FNV organiseerde zij al acties 
in de zorg. De inmiddels gepen-
sioneerde Anneke de Bres, des-
tijds de eerste huisarts van het 
medisch centrum in Oss, vertelt 
over haar ervaringen met het 

huidige zorgstelsel. Dirry van der 
Wal heeft als zorgbehoevende 
zelf de voetangels en klemmen 
in de zorg meegemaakt.
Om te laten zien dat het ook an-
ders kan, komen Thea van den 
Boom en Corrie van den Lan-
genberg van buurtzorg Heesch 
praten over een alternatieve ma-
nier van zorg verlenen.
Als columnist bij deze BRUG 
treedt Theo van Duren op. Voor 
de muzikale intermezzo’s zorgt 
zangeres Dana van Bergen, be-
geleid door gitarist Arthur Per-
mis Levysssohn. Het slotwoord is 
voor huisdichter Ad van Schijn-
del. De presentatie is in handen 
van Annemieke van der Aa en 
Hans Lakwijk.
Gratis kinderopvang is aanwe-
zig. Het politiek café is een initi-
atief van de SP Bernheze. De re-
dactie wil een brug slaan tussen 
de inwoners van Bernheze en de 
politiek.

Lilian Marijnissen in 
zorg-brUG
BERNHEZE - Het zondagmiddagcafé BRUg van zondag 27 novem-
ber staat in het teken van de zorg. Lilian Marijnissen, aspirant Twee-
de Kamerlid, verdedigt de oprichting van een nationaal Zorgfonds, 
dat het bestaande systeem zou moeten vervangen. Van verschillen-
de kanten wordt licht geworpen op het huidige zorgstelsel. Zondag-
middagcafé BRUg begint om 16.00 uur in CC De Pas in Heesch. De 
toegang is gratis.

19 januari naar CC De Pas!
De thema-avond op 19 januari 
heeft als insteek samen met di-
rect betrokkenen, instellingen en 
verenigingen (maatschappelijk 
middenveld), te kijken naar de 
overschotten in het sociaal do-
mein. Hoe gaan we die gelden 
inzetten? Om de discussie aan te 
zwengelen geeft de SP Bernheze 
een aantal suggesties:
-  de eigen bijdrage van onze in-

woners verlagen;
-  meer geld voor hulp in het 

huishouden;
-  meer ondersteuning voor 

mantelzorgers;
-  extra nazorg voor de jeugd;
-  tegemoetkoming chronisch 

zieken verhogen;
-  ruimhartiger beleid met meer 

aandacht voor persoonlijke 
doelstellingen;

-  meer naar doelmatigheid stre-
ven dan naar rechtmatigheid;

-  een kind-pakket introduceren;
-  meer geld naar de medewer-

kers in de zorg;

-  meer geld voor meer handen 
aan het bed;

-  eenzaamheid bestrijden;
-  meer geld naar de zorgcoöpe-

ratie;
-  meer inzetten op preventie en 

ander gedrag;
- meer ‘ontschotte’ aanpak, 

waarin beter gekeken wordt 
naar de inwoner.

De SP rekent erop dat het maat-
schappelijk middenveld daad-
werkelijk komt meepraten.

SP: 19 januari 2017 thema-avond 
zorg in CC De Pas

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de sP afdeling Bernheze een 
thema-avond op het gebied van zorg. inmiddels is er ruim 5 miljoen Euro 
zorggeld in Bernheze ongebruikt. De sP maakt zich grote zorgen omtrent 
dit onderwerp. Op 19 januari wil de sP expliciet met het maatschappelijk 
middenveld praten over deze overschotten in het sociaal domein. Vooral or-
ganisaties en verenigingen die zich met zorg in de brede zin bezighouden, 
worden derhalve ook nog persoonlijk uitgenodigd.

Christa Kolman, Bestuurslid SP Bernheze

Nu zullen de politieke partijen 
aan burgemeester en wethou-
ders moeten laten weten dat zij 
het eens zijn met de wens van de 
inwoners van Nistelrode. Maar 
dat is zeker nog geen ‘gelopen 
race’. Nistelrode Solidair werd 
Bernheze Solidair en nu onder-
deel van Partij Lokaal. De VVD 
Bernheze vraagt zich af waar de 
solidariteit met de inwoners van 
Nistelrode is gebleven binnen 
deze partij. 

Bij alle politieke partijen staat 
burgerparticipatie hoog in het 
vaandel. Nu kunnen zij dat be-
wijzen door samen met de VVD 
Bernheze mogelijk te maken dat 
die tweede supermarkt er gaat 

komen. Woensdagavond 30 no-
vember wordt de brief van de 
negen ondernemers aan de raad 
behandeld in de commissie ruim-
telijke zaken. De VVD Bernheze 
en Politieke Partij Blanco hebben 
de brief doorgestuurd ter bespre-
king. U heeft het recht om in te 
spreken tijdens de commissiever-
gadering en uw mening kenbaar 
te maken aan de commissieleden 
en de verantwoordelijke wet-
houder. En wilt u niet inspreken, 
dan kunt u wel op de publieke 
tribune plaatsnemen om naar de 
discussie te luisteren. Deze ver-
gadering begint om 19.30 uur.
Wilt u reageren dan kan dat via 
onze website 
www.bernheze.vvd.nl/contact. 

VVD: Luisteren naar 
nistelrode!

Op de oproep van de VVD Bernheze in De-
MooiBernhezeKrant over de vestiging van 
een tweede supermarkt (Aldi) in nistelrode, 
hebben wij veel reacties mogen ontvangen. 
Tot op heden zijn dat er maar liefst 124! En 
de lijn is duidelijk. Alle mensen die gerea-
geerd hebben, zijn namelijk - zonder uitzon-
dering - voorstander van de komst van een 
tweede supermarkt op locatie ‘De Winter’.

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter 
VVD Bernheze

Tientjes actie voor je eigen club?
BERNHEZE -  stichting glasve-
zel Bernheze organiseert samen 
met Trined een informatieavond 
voor alle clubs en verenigingen 
van Bernheze in CC servaes in 
Heeswijk-Dinther. 

Op woensdag 7 december om 
19.30 uur gaat het over de tien-
tjes-actie voor verenigingen. Met 
deze actie kun je € 10,- of meer 
verdienen voor je clubkas. Voor 
iedereen die een abonnement 
afneemt van TriNed voor glasve-
zel, kan € 10,- naar jouw club/
vereniging gaan. Kom naar de 
bijeenkomst en informeer je over 
deze ledenactie.
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InforMATIe Voor De kernen

soms word je aangesproken. Rechttoe rechtaan. Uit de grond van 
’t hart. Mensen weten dat dat bij je kan: “Jij bent van die glas-
vezelclub. Als je… eh… daar nou niet bij was. Zou je dan toch 
meedoen?” 

gewetensvraag  
Gewetensvraag. Kun je eigenlijk maar op één manier op antwoor-
den: Gewetensvol. Inderdaad: Ik zou niet zomaar meedoen. Ik heb 
niet zoveel met televisie. Heb ‘t jarenlang gedaan met een mast. 
Een, Twee en Drie. Toen die omwaaide, werd het digitenne van 
KPN. Dat bleek zomaar te werken. Ook alleen publieke omroep. 
En nu zou ik zomaar 85 zenders willen gaan kijken. Nee…, dan 
kom ik een leven tekort. 

Telefoon
Tot voor kort had ik ook telefoon van KPN. Ooit ISDN aangeschaft 
om tegelijk te kunnen internetten en bellen. Jarenlang errug fors 
aan betaald. Inmiddels bel ik ook over internet. Voor een fractie 
van dat bedrag. Maar ook daarvoor zou ik… Nee. 

surfen 
Internet komt nu door datzelfde koperdraadje. Daar wringt mijn 
schoen. Als ik toch eens zonder zandlopers, haperingen en time-
outs vrolijk rond zou kunnen surfen. Als ik niet langer met geheu-
gensticks hoef te sjouwen, omdat je bij ons domweg niet kunt 
uploaden naar die cloud. Als ik… ja, dan nam ik de rest erbij. Ook 
dat hobbeltje van het mailadres. Want ook daar zit misschien nog 
wel een plusje aan.

Vragen? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 
Krijg je ook antwoord. Glashelder.  
Aanmelden: e-fiber.nl of TriNed.nl. 

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

GLASHeLDer 13
of ik dan toch mee zou 
doen? 

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

Inmiddels zitten we aan het eind 
van het jaar en vond Politieke 
Partij Blanco het goed om het net 
eens op te halen. Hoe zit het met 
de gedachte van destijds en hoe 
staat het met de realisatie van de 
ambitieuze doelstelling? De dis-
cussies rondom het plan van aan-
pak lieten namelijk zien, dat niet 
iedereen meer even overtuigd 
was van de insteek van destijds. 

Of we ons verplichte quotum 
voor het eerst sinds jaren gaan 
halen, is op dit moment nog niet 
duidelijk, maar 1,5 tot 2 keer is 
sowieso een utopie. Daarom 
legden we alle partijen de vraag 
voor of zij het college nog steeds 
willen houden aan de verhoogde 
aantallen. Nu het quotum door 
de lagere instroom flink verlaagd 
is, zou dat voor 2017 zeker moe-

ten lukken volgens ons. Progres-
sief Bernheze, SP en D66 steun-
den ons voorstel, waardoor het 
werd aangenomen. De (mede-)
indieners van destijds, CDA, Lo-
kaal en VVD stemden verrassend 
genoeg nu tegen. 

Wilt u reageren, dan kan dat via 
blanco.bernheze@gmail.com of 
bel 06-11311713.

Blanco: Wat is er over van de ambitie?

De gemeenteraad nam in februari een motie aan om 1,5 tot 2 keer het aantal 
statushouders te huisvesten dan we wettelijk verplicht zijn. Er kwam dan 
wel geen azc, maar de Bernhezer partijen wilden wel laten zien dat zij een 
steentje wilden bijdragen aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk. 
Het college van burgemeester en wethouders kon aan de slag met het maken 
van een plan van aanpak.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Het CDA maakt gebruik van regi-
onale ‘staartlijsten’ om nóg meer 
regionale focus aan te brengen 
op de kandidatenlijst. In de twee 
Brabantse kiesdistricten Tilburg 
(regio Midden- en West-Bra-
bant) en ’s-Hertogenbosch (regio 
Oost-Brabant), zijn telkens de 
laatste vijf posities gereserveerd 
voor regionale kandidaten met 
een herkenbaar profiel voor de 
Brabantse kiezer.
Voor ons kiesdistrict ziet de defi-
nitieve kandidatenlijst er als volgt 
uit.

Kieskring ’s-Hertogenbosch (re-
gio Oost-Brabant):
plaats 03: René Peters (Oss)
plaats 05: Madeleine van Tooren-
burg (Rosmalen)
plaats 17: Erik Ronnes (Boxmeer)
plaats 24: Stijn Steenbakkers 
(’s-Hertogenbosch)
plaats 36: Bob Bergkamp (Breda)
plaats 46: Jan Roefs (Helmond)
plaats 47: Willy Hanssen (Some-
ren)
plaats 48: Paul Leenders (Eindho-
ven)

plaats 49: Annemieke van de Ven 
(Veghel)
plaats 50: Driek van de Vonder-
voort (Boekel)
 
“Ik ben trots om op de kandida-
tenlijst voor de Tweede Kamer-
verkiezingen zóveel Brabantse 
CDA’ers terug te zien. Stuk voor 
stuk echte Brabanders én her-
kenbare CDA’ers uit alle wind-
streken. Als CDA hebben we de 
Brabantse kiezer op 15 maart 
echt iets te bieden. Laat de cam-
pagne maar beginnen!”

Landelijk CDA kiest voor Brabant: Tien brabantse 
Tweede kamer kandidaten

Het CDA stelde op 12 november haar kandidatenlijst vast voor de Tweede Ka-
merverkiezingen volgend jaar. Met maar liefst tien kandidaten uit noord-Bra-
bant en hoge posities voor René Peters uit Oss (plaats 3), Madeleine van 
Toorenburg uit Rosmalen (plaats 5) en Erik Ronnes uit Boxmeer (plaats 17) 
geeft het CDA een duidelijk signaal af: het CDA kiest voor Brabant.

Bart Pittens, voorzitter van het CDA Bernheze

Klaar voor de toekomst
Ik hoop nog lang zelfstandig 
in mijn huis te kunnen wonen. 
Dankzij glasvezel is het moge-
lijk om vanuit huis te werken 
en contact te onderhouden met 
voorzieningen waar je voorheen 
altijd de deur uit moest. Com-
municeren via een beeldscherm 
met een arts, bank of installateur. 
Met de huidige aansluiting loop 
ik tegen beperkingen op. De toe-
komstige voorzieningen vragen 

glasvezel om optimaal gebruik 
te kunnen maken van de voor-
zieningen. Progressief Bernheze 
staat helemaal achter de aanleg 
van glasvezel.

gratis aansluiting
Een goede tweede reden om 
mee te doen is, dat een glasve-
zelaansluiting nu geen geld kost. 
Als ik mij dit jaar niet aanmeld, 
kost het later minimaal enke-
le honderden euro’s. Natuurlijk 

betaal ik na aansluiting maande-
lijks een bedrag aan TriNed, de 
provider die via het glasvezelnet 
zorgt voor de telefoon, televisie 
en internet. TriNed zegt mijn be-
staande verplichtingen voor tele-
foon, televisie en internet op. Ik 
ga niet dubbel betalen en betaal 
in de nieuwe situatie ongeveer 
maandelijks eenzelfde bedrag als 
ik nu doe. Ik heb de bevestiging 
binnen dat ik meedoe. Doe ook 
mee, meld u snel aan.

Progressief Bernheze: Ik doe mee

ik heb de overeenkomst voor E-Fiber ingevuld en kan uitkijken naar een glas-
vezelverbinding voor telefoon, televisie en internet. Wat een verbetering zal 
dit zijn. snel internet, met veel meer capaciteit en snelheid. geen opmerkin-
gen meer van de kinderen als ze thuis zijn over de trage verbinding. De tijd 
gaat voort, de techniek gaat vooruit. glasvezel is een basisvoorziening die in 
elk huis aanwezig hoort te zijn.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

‘Als CDA hebben we de Brabantse kiezer 
op 15 maart echt iets te bieden’

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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Kinderbrillenactie

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

50% korting op

KINDERBRILLEN 

van allerlei merken zoals; 

RAY-BAN, LOOK@ME,

SIR-JOHN LOOKKINO, 

CATIMINIE

10% KORTING
OP GLAZEN  bĳ  aankoop van een complete bril

KKIINN
van allerlei merken zoals; 

RAY-BANRAY-BAN

SIR-JOHN LOOKKINO

SIR-JOHN LOOKKINO

Zaterdag 26 november 
en zaterdag 3 december 
9.00-16.00 uur
Kinderogen-specialist 
& orthoptist Mireille de Laat 
de hele dag aanwezig
in de winkel
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Tekst?

roeTVeeG PIeT!  PoePVeeG PIeT! Zie oplossing pagina 38

MooiBernhezertjes

te huur

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

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. 

shOarmareepjes
per 500 gram € 4,98. 
kipfilet € 4,98 per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.

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

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.

Zelfgemaakte 
pOppeNkleDiNg 
voor Baby Born van 32 & 43 cm.
0412-453124 of 
anny@babybornkleren.nl.

kerstbOmeN, 
blauwspar
100 cm € 5,- 
150/200 cm € 10,- 
250/350 cm € 15,-
Zelf uitzoeken of reserveren 
op perceel Liniedijk 3
Heeswijk-Dinther. 
Gratis thuisbezorgd.
0413-292751, 06-53760087.

aaNgebODeN

peDicure NistelrODe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

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 gezellige en 
leerzame middag.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther 

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

persONeel

ZOek jij sNel 
eeN leuke baaN?
Kom dan werken in ons 
callcenter te Rosmalen.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

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

laNDbOuwmachiNes. o.a. 
ploeg, schudder, maaier, hark, 
frees, bloter, weisleep, mesttank, 
tractor, enz. 06-19076959.

biDpreNtjes
H. Leeijen. John. D. Kennedy-
straat 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.

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOgcONTAcT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:
Sinterklaas

Winnaar:
J. Ketelaars

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

Puzzle #284017

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

zodat je weer verder kunt’

www.meermaashorst.nl
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Regionaal Onderwijs Centrum voor mbo, vavo en educatie
School voor de Toekomst  |  ’s-Hertogenbosch

open
dag

in het land van

 zaterdag
 26 november

09.30 - 16.30 uur alle locaties 
www.kw1c.nl  

Al snel klonken hele bekende melodieën 
uit die tijd en werd er volop gedanst. Het 
publiek bestond duidelijk uit mensen van 
een leeftijd die verraadt dat ze puber of 
jongvolwassen waren in de zestiger jaren. 
Meteen komt dan ook het besef dat het 
waarschijnlijk zo is, dat vele dansparen el-
kaar hebben leren kennen bij de klanken 
van deze muziek. Vele liefdes moeten op-
gebloeid zijn bij deze klanken. Het is dan 
ook heel bijzonder om deze paren nu, op 
dezelfde muziek, maar vele jaren later, 
weer te zien dansen. De genegenheid voor 
elkaar is te voelen en het lijkt soms alsof ze 
die tijd weer opnieuw beleven. Vele jaren 
en vele ervaringen verder. Mooi om te zien 

hoe de aanwezigen vele nummers letterlijk 
mee kunnen zingen. Mustang 66 bestaat 
uit mannen die ook uit die tijd komen en 
onmiddellijk doemt de vergelijking op. Het 
moet bijna zo zijn dat deze mannen de 
liefde voor de muziek hebben ontdekt met 
deze muziek, die er misschien voor gezorgd 
heeft dat ze muzikant werden. En nu, vele 
jaren later, staan ze deze muziek weer te 
spelen. Ook hún genegenheid is te voelen. 
De avond kon dan ook niet meer stuk en 
onder de klanken van The Shadows, Roy 
Orbinson, Paul Anka en nog vele anderen, 
werd het een mooie, gezellige, maar voor-
al nostalgische avond. Een feestje voor het 
publiek en de band. 

Dansen met Mustang 66

NISTELRODE – Het theater van CC nesterlé werd zaterdag 19 november omgetoverd 
tot sfeervolle zestigerjaren danszaal, boordevol nostalgische muziek van Mustang 66. 
speciaal voor deze avond was de theaterzaal omgebouwd tot een danszaal, die hele-
maal vol zat met liefhebbers van muziek uit de jaren ‘60.

Tekst: Hans van Uden Foto’s: Ad Ploegmakers 

Hilarische klucht door toneel-
vereniging kantlijn

Welstand en wormenbrij
Ferhaal yn`t koart
Mei de famylje Beunen is neat mis. 
It is in folslein normaal gesin. 
Alhoewol...? 
Kitty hat har hannen fol mei de karriêre 
fan har man, 
in jaloerske freondinne en in dochter mei 
in nuvere freon. 
As klapstik begjint beppe`s ‘kronkeljende’ 
hobby ek freeslik út`e hân te rinnen...

Korte inhoud
Met de familie Beunen is niets mis! Het 
is een volkomen normaal gezin! Alhoe-
wel…? 
Kitty heeft haar handen vol met de car-

rière van haar man. Tevens heeft zij een 
jaloerse vriendin, haar dochter heeft een 
rare vriend, die meer zweeft dan leeft. En 
als klap op de vuurpijl begint oma’s ‘kron-
kelende’ hobby ook vreselijk uit de hand 
te lopen…
Een klucht die gespeeld wordt van noord 
tot zuid, Kom je ook een avondje scha-
terlachen?
De uitvoeringen zijn op vrijdag 9, zater-
dag 10 en zondag 11 december in het 
Willibrordcentrum in Heeswijk-Dinther, 
telkens om 20.30 uur.
Om teleurstellingen te voorkomen is 
het noodzakelijk te reserveren: telefoon 
0413-296008.
De kaartjes kosten € 8,50 per persoon.

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens deze 30e uitvoering van toneelvereniging Kantlijn zul-
len de tranen over de wangen lopen, niet van het huilen, maar van het lachen. De 
typetjes, het absurde verhaal en de grapjes zullen er voor zorgen dat het publiek een 
onvergetelijke avond beleeft. Regisseur Mano van Venrooij en de spelersgroep halen 
alles uit de kast om er weer een echte ‘Kantlijnkraker’ van te maken. De decorploeg 
heeft ook hard gewerkt om van het geheel een mooi plaatje te maken.

Vreugde in overtreffende trap
De mededeling dat de Heesche Scouts in 
vergelijking met de andere leeftijdsgroe-
pen de hoogste gemiddelde opbrengst 
bijeen hadden geklust zorgde voor blijd-
schap. Het feit dat ze dit fantastische 
resultaat voor het tweede jaar bereikten 
liet de scouts juichen. Maar het bericht 
dat de jeugdleden gemiddeld een hogere 
opbrengst behaald hadden dan hun staf-
leden, liet ze uit hun bol gaan. Een ge-
compliceerde correctiefactor liet de scouts 
winnen van hun stafleden.

Taart het ultieme bedankje
Voorafgaand aan de bestuursnieuws had-
den de scouts een programma voor het 
behalen van een insigne. Dat is een stof-
fen embleem dat op het uniform gedra-
gen mag worden na het uitvoeren van 
een aantal opdrachten, bijvoorbeeld als 
fotograaf. Een aantal scouts had geko-
zen voor E.H.B.O en was bezig geweest 
met het maken van kunstmatige wonden. 

Toen daarop de opdracht volgde om een 
andere scout op creatieve wijze met oe-
fenverbanden te verbinden was dat een 
opdracht die met veel enthousiasme werd 
uitgevoerd. Na de presentatie van de taart 
gingen de scouts-slachtoffers voor de lol, 
verbonden en wel, op de foto om zich 
vervolgens snel van het verband te ont-
doen voor het heerlijke gebak. Want zoals 
zo vaak; een compliment is aardig, maar 
taart is lekker en daardoor veel belangrij-
ker als beloning voor het klussen.

Driemaal pret bij Heesche Scouts
HEESCH - Afgelopen maandag ontvingen de scouts van scouting Heesch-bestuurslid 
Hester Zegers complimenten en taart voor hun inzet voor de actie Heitje voor een 
Karweitje. De avond zorgde in meerdere opzichten voor ‘vette pret’.



  
woensdag 23 november 201626

Auto & Motor NIEUWS

Jos van Boxtel  
Middelrode, Haff ertsestraat 21, 073-5032911

Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl

Val op en wow iedereen met het door diamant geïnspireerde design, de elegante details en innovatieve technologie van de Toyota C-HR. 
Een auto met rijgedrag waarop u kunt vertrouwen. Stuurt nauwkeurig en rijdt responsief, wat zorgt voor een cross-over die net zo prettig 
voelt als een dynamische hatchback. Waan u 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.

Kom bij ons langs voor een uitgebreide proefrit of ontdek hem op Toyota.nl!

De Toyota C-HR is rijklaar vanaf € 25.250,-

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

opladen nederlandse elektrische auto’s 
wordt eenvoudiger in Duitsland

Minister Kamp: “Het is de Ne-
derlandse inzet om in Europa te 
werken met één ict-systeem voor 
de oplaadpalen. Dit houdt de 
kosten voor de e-rijder laag en 
het maakt uitbreiding in andere 
landen eenvoudig. Met deze sa-
menwerking kunnen Nederland-

se automobilisten in Duitsland bij 
12.000 laadpunten terecht.” De 
bewindsman legde uit: “Het is 
te vergelijken met geld pinnen, 
waarbij de pashouder van een 
bepaalde bank ook bij de pinau-
tomaten van andere banken te-
recht kan. De aanwezigheid van 

voldoende oplaadinfrastructuur 
en een verplicht hoger aandeel 
schone auto’s in de Europese 
productie is volgens het kabi-
net van belang om toekomstige 
groei van elektrisch rijden te re-
aliseren.”

Energieconferentie stimuleert 
samenwerking
De Energieconferentie, die nu 
voor de tweede keer plaatsvond, 
richt zich op de mogelijkheden 
voor samenwerking op het ge-
bied van innovatie, handel en 
investeringen en de grensover-
schrijdende samenwerking op 
gebied van energie en economie 
tussen Nederland en de Duitse 
regio Noordrijn-Westfalen. 

De samenwerking tussen eVio-
lin en e-clearing.net zijn mooie 

voorbeelden van hoe de markt 
dit zelf oppakt.

100.000 elektrische voertuigen
Elektrisch rijden wordt steeds po-
pulairder in Nederland; afgelopen 
week is het 100.000ste voertuig 
verwelkomd. Om toekomstige 
groei te realiseren, is het volgens 
het kabinet van belang dat er 
vooral voldoende oplaadinfra-
structuur aanwezig is, ook in de 
ons omringende landen. 

Uitbreiding van de huidige finan-
ciële ondersteuning aan consu-
menten is volgens het kabinet 
niet efficiënt, vanwege de hoge 
kosten en het naar verwachting 
beperkte effect op nieuwe ko-
pers.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

NEDERLAND/DUITSLAND - Automobilisten met een elektrisch voertuig kunnen met hun laadpas straks 
ook terecht bij laadpalen in Duitsland. De bedrijven eViolin en e-clearing.net gaan ervoor zorgen dat de 
oplaaddiensten in nederland en Duitsland met elkaar kunnen communiceren. Hiermee wordt opnieuw 
een stap gezet in het stimuleren van elektrisch rijden. in aanwezigheid van minister Kamp van Econo-
mische Zaken werd de samenwerking tussen de beide bedrijven op 21 november in het Duitse neuss 
bekrachtigd. De ondertekening was onderdeel van de Energieconferentie (Combined Energy) die daar 
plaatsvond.

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3 en 1.6  .......... 2011

Ford Fiësta - 1.6  .................................. 2009

Ford KA 1.3 .................................. 2004-2006

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Peugeot 106 ......................................... 2001

Peugeot 107 ......................................... 2012

Peugeot 206 ......................................... 2002

Peugeot  207 ........................................ 2008

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs ................. 2011-2012

Volkswagen Golf automaat .................... 2012

Volkswagen Polo 1.2 .................... 2010-2012

StAtionWAgonS:

Ford Focus 1.6D  .................................. 2013

Ford Mondeo 1.6 TDCi .......................... 2012

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

TE VERGELĲ KEN 
MET GELD PINNEN 
BĲ  ANDERE BANKEN
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Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

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

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

‘Mooi hoe de markt innovatie zelf oppakt’

Brouwersstraat 19  -  Heeswijk- Dinther
0413-294124 -  06-33033343
www.autobedrijfminnaar.nl

        
APK-keuring laatste vrijdag van de maand € 10,-

25 jaar

Wie jarig is, trakteert. 
Draai uw voordeel na onderhoud op 
uw auto in december. 
Requal onderdelen; het voordelige 
alternatief voor auto’s van vier jaar en 
ouder. Dat is dus dubbel voordeel !

10%

5%

10%

5%

15%

cadeau

cadeau
cadeau

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther
T. 0413-29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl

APK-keuring laatste vrijdag van de maand €10,-
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Wie jarig is, trakteert. 
Draai uw voordeel na onderhoud op 
uw auto in december. 
Requal onderdelen; het voordelige 
alternatief voor auto’s van vier jaar en 
ouder. Dat is dus dubbel voordeel !
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5%

15%

cadeau
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Brouwersstraat 19  -  Heeswijk- Dinther
0413-294124 -  06-33033343
www.autobedrijfminnaar.nl

        
APK-keuring laatste vrijdag van de maand € 10,-

25 jaar

Wie jarig is, trakteert. 
Draai uw voordeel na onderhoud op 
uw auto in december. 
Requal onderdelen; het voordelige 
alternatief voor auto’s van vier jaar en 
ouder. Dat is dus dubbel voordeel !

10%

5%

10%

5%

15%

cadeau

cadeau
cadeau

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.4 85.000 km 2007
Citroen C3 airco 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat 500 sport uitvoering clima
  navigatie 2009
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Focus 1.6 TDCI titanium 2008
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga automaat slechts 22.000 km 2013
Mini cooper 1.6 airco 2007
5 x Opel Ampera in diverse kleuren 
  en uitvoeringen
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010

Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Meriva 1.8 16v airco 2005
Opel Mokka 1.4 turbo automaat 2014
Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Volkswagen Golf 1.6 FSI 82.000 km 
  airco 2005
Volkswagen Passat station 1,9d 
clima navi en slechts 14.0000 km 2007
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Dortmans, voor uw mobiliteit!

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

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

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

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

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

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

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

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

Apk, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

Apk n 19,95

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

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

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

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

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

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

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

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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AAN HET WERK

Vrijwilligerspunt Bernheze

Medewerkers spreekuur 
VluchtelingenWerk Heesch

Spreekuurmedewerker VluchtelingenWerk Heesch heeft elke 
maandag van 9.00 tot15.00 uur een inloopspreekuur op het 

kantoor in Heesch. Tijdens dit spreekuur kunnen vluchtelingen 
komen met allerlei soorten vragen. En leren hierdoor hoe zij 

zelf hun zaken moeten regelen. Je kan hierbij denken aan 
belasting, toeslagen, uitkering e.d.

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

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Werk met voldoende 
beweging?

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

Wat staat er tegenover:

• verdienste ca. € 300,- per 4 weken;
• € 100,- startpremie na 3 maanden goed bezorgen;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak.

  Heeswijk-Dinther & 
Vorstenbosch

Word bezorger!

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

€ 100,-
         
bonus!

www.krantenbezorgen.nl
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

oproep: 
vrijwilligers gezocht

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De fusie tussen de pa-
rochies van Heeswijk (H. Willibrordus), Dinther, Loosbroek 
(H. servatius) en Berlicum/Middelrode (H. norbertus) is aan-
staande. in een traject van meer dan vijf jaar, hebben parochia-
nen uit al deze parochies, in werkgroepen hun steentje bijgedra-
gen aan de voorbereiding hiervan. Een parochie kan niet zonder 
vrijwilligers. De start van de nieuwe parochie vormt een mooie 
gelegenheid om hier nog eens aandacht voor te vragen. 

Belangstellenden voor een bestuursfunctie of een functie als vrij-
williger, willen wij de gelegenheid bieden om zich hiervoor aan 
te melden. Met name kandidaten voor een bestuursfunctie zijn 
zeer welkom, maar ook met vele andere werkzaamheden kunnen 
mensen bij ons aan de slag, zoals administratie, onderhoud, socia-
le activiteiten, enzovoort. 

Wij bieden uitdagende functies in een goede sfeer, waarin je actief 
kunt bijdragen aan jouw eigen lokale gemeenschap en aan het 
opbouwen van onze nieuwe parochiegemeenschap. Voor inlich-
tingen en aanmeldingen kun je terecht bij Rob Cremers: 0413-
293693 / rjm.cremers@home.nl of bij jouw lokale parochiebestuur. 
Wij zien eventuele reacties graag binnen twee weken tegemoet.

Herenbos zoekt in 
deze regio:

Servicemonteur 
Elektronische Heftrucks

Vaste baan

Als mobiele service 
monteur heftrucks 

verricht je op locatie 
onderhoud, reparaties, 

revisies en inspecties van 
elektrische heftrucks 

en palletwagens.

Heb je de nodige kennis, 
passende opleiding 

en ervaring? 
 

Reageer dan direct!

036 - 52 32 214
almere@herenbos.nl

www.herenbos.nl

Bedrijfsprofiel  
Deponti Buitenleven te Oss is een jong en snel 

groeiend bedrijf. Deponti ontwikkelt, produceert 

en vermarkt aluminium terrasoverkappingen en 

glazen schuifwanden. We groeien hard en zijn 

per direct op zoek naar een fulltime logistiek 

medewerker om ons team te versterken.

Functieomschrijving  
Als allround magazijn en logistiek medewerker 

van Deponti ben je verantwoordelijk voor de 

correcte en efficiënte afhandeling van inkomen-

de orders tot aan transport en uitlevering. Je 

belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het 

samenstellen van orders terrasoverkappingen 

en glaswanden door handmatige orderpicking 

van de grote onderdelen uit het magazijn. 

Bijkomende werkzaamheden: Laden, lossen 

en controleren van inkomende en uitgaande 

goederen, (spoed) orders naleveren, en alle 

voorkomende magazijn- en distributiewerk-

zaamheden.

Je werkt met een klein team en kunt goed zelf-

standig werken. Je hebt technisch inzicht. 

Je denkt graag mee in het verbeteren van pro-

ducten en processen. Je schakelt makkelijk en 

direct tussen je dagelijkse bezigheden. 

Functie-eisen   

• Goede fysieke gesteldheid (zwaar werk)

• Communicatief vaardig

• Flexibele instelling t.o.v. werktijden en 

 werkzaamheden

• Geen 9-tot-5 mentaliteit 

• Nauwkeurig kunnen werken 

• Niet tevreden met een gemiddelde prestatie 

• Rijbewijs B

Solliciteren via e-mail: info@deponti.com

Deponti Buitenleven

Rijnstraat 20a

5347KN OSS

T: 0412-762 708

W: www.deponti.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld

Gezocht: magazijn medewerker
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3 dagen 
SUPeRSaLe
VOORdeeL

Strijbosch ruimt op!
Dat is profiteren van superkortingen tot wel 50%.

Drie dagen lang! Op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 december.
Ben er snel bij. Op = op.

SAMSUNG UHD LED TV (ue 40ku6020)

40” (102 cm) / 4k / Smart tV

BoScH wASMAcHiNE & wASDroGEr (Wae28266NL / Wte8417mNL)

SuperkWaLiteit VaN BOSch / eNergiekLaSSe a+++
WaterBeSpareND / VariOperfect prOgramma

SETVoorDEEL!

MiELE STofzUiGEr 
(cOmpLete c3 xxL)

eNergiezuiNig

geLuiDSarm

krachtig

12m SNOerLeNgte

heescheweg 29, 5388 rg Nistelrode
(0412) 611001  |  info@strijbosch.nl

VaN 858,-

699,-

VaN 529,-

449,-

1 dec

2 dec
VaN 229,-

179,-*
* incl. 20,-
cashback

3 dec

OP
=

OP

PROfiteeR Van KORtingen tOt 50% OP 1, 2 en 3 decembeR

magazijn
OPRUiming



  
Woensdag 23 november 201630

Calvin Klein
CKIN2U WOMEN/MEN
Eau de Toilette 100ml

49,82  nú         19.99

59%
KORTING

‘t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086

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

25 en 26 november 2016

van der Doelen

25% korting is alleen geldig op het Pour Vous parfumerie assortiment. 
Vraag naar de voorwaarden.
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WOENSDAG 23 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 13:00  

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

Fantastic Beasts (...) 3D: 16:00 20:00 

Bridget Jones’s Baby: 19:45

Hartenstrijd: 
19:45

De Schets Filmavond 20:00

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2016

Hartenstrijd: 
19:45

Fantastic Beasts ... 

and where to find them 2D: 19:45

Inferno: 
20:00

De Zevende Hemel: 
20:00

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 15:45

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 16:00

Hart Beat: 
16:00

Trolls 2D (NL): 
16:00 

Bridget Jones’s Baby: 18:45

Fantastic Beasts (...) 3D: 18:45 21:45

Hartenstrijd: 
19:00

De Zevende Hemel: 
19:00

Inferno: 
21:30

Doctor Strange 3D: 
21:30

Hacksaw Ridge: 
21:45

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

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

Vaiana 2D: 
13:15

Trolls 3D (NL): 
13:30 

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 13:30

Hart Beat: 
15:45

Vaiana 3D: 
15:45

Fantastic Beasts (...) 3D: 16:00 21:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

De Zevende Hemel: 
16:00 19:00  

Inferno: 
21:30

Bridget Jones’s Baby: 18:45

Hartenstrijd: 
19:00

Doctor Strange 3D: 
21:30

Hacksaw Ridge: 
21:45

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 13:00 19:30

Aladdin (NL): 
13:15   

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 13:30

Trolls 2D (NL): 
13:30   

Hart Beat: 
15:45

Vaiana 3D (NL): 
15:45

De Zevende Hemel: 
16:00 19:45

Fantastic Beasts (...) 2D: 16:00 

Hartenstrijd: 
19:30

Bridget Jones’s Baby: 19:45

MAANDAG 28 NOVEMBER 2016

De Zevende Hemel: 
19:45

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 19:45

Bridget Jones’s Baby: 20:00

Hacksaw Ridge: 
20:00

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 3D: 19:45

De Zevende Hemel: 
19:45

Bridget Jones’s Baby: 20:00

Hartenstrijd: 
20:00

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016

Fantastic Beasts 

and where to find them 2D: 13:00  

Vaiana 2D (NL): 
13:15

De Club van Sinterklaas en  

Geblaf op de Pakjesboot: 13:30 16:00

Trolls 2D (NL): 
13:30   

Hart Beat: 
15:45

Vaiana 3D (NL): 
15:45

Fantastic Beasts (...) 3D: 16:00 

GIRLS NIGHT: SOOF 2: 21:00

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811,      /Lounge8Sushi
Dommelstraat 7 & Catharinaplein 37 – Eindhoven beiden open vanaf 16.30u.

S U S H I  &  G R I L L

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811,      /Lounge8Sushi

KERSTAANBIEDING 
AFHAALMENU & 
OUD EN NIEUW

Indien men al kan rikken of klaverjassen is 
dat mooi meegenomen, maar het is niet 
beslist noodzakelijk. Echt, iedereen kan 
bridgen leren.
De lessen worden gegeven door twee er-
varen docenten, die naast de theorie, ook 
begeleiden bij de tafelopdrachten en de 
spellen.

De cursisten krijgen de beschikking over 
een cursusboek; interactief huiswerk en 
samenvattingen van de gegeven lesstof. 
Deze lesstof wordt uitgelegd aan de hand 
van PowerPointpresentaties die aanslui-
ten op het cursusboek.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal 
deelnemers, maar daarvoor krijgt men 
ook nog eens (extra) een lidmaatschap 
van de bridgeclub aangeboden voor het 
kalenderjaar 2017. In feite is de cursus 
dus gratis.

Voor deze cursus zoeken wij maximaal 
twaalf cursisten. De cursus wordt gege-
ven gedurende een dagdeel per week, 
gedurende twaalf weken, op dinsdagmid-
dag in CC Servaes, en start op 17 januari.

Je kunt je nu opgeven door een mail te 
sturen naar de secretaris van de club, Ger-
rit van den Berg; g.en.s.berg@home.nl.

bridgeclub De klotbeek 
wil ook in 2017 opleiden 
Wil je ook leren bridgen? Wil je de grijze hersencellen actief 
houden? Het kan, kom bridgen. Iedereen kan het leren.

HEESWIJK-DINTHER - Bridgeclub De Klotbeek gaat in 2017 weer een eerstejaars-
cursus bridgen verzorgen voor geïnteresseerden. De cursus bestaat uit twaalf lessen 
theorie en praktijk. Tijdens de lessen worden er tafelopdrachten verwerkt en het twee-
de deel van elke les bestaat uit oefenen van het bridgespel aan de hand van speciaal 
op de les afgestemde spellen.

WĲ  ZOEKEN MAXIMAAL 
TWAALF CURSISTEN

Eten is noodzaak,
maar bewust eten is een kunst
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Grenzeloos bernHeZe
Stichting Solidair met India weer thuis

Tien jaar geleden werd in Hees-
wijk-Dinther Stichting Solidair 
met India opgericht. De basis 
voor genoemde stichting werd 
echter vele decennia eerder al ge-
legd door de norbertijnen van de 

Abdij van Berne in Heeswijk, die 
er nog steeds nauw bij betrokken 
zijn. De stichting ondersteunt 
kansarme groepen in het land 
op educatief, sociaal en medisch 
vlak, ongeacht kaste of religie. 

In de loop van de jaren werden 
talloze grote en kleine projecten 
gerealiseerd. 

Bezoek projecten
“Hulpvragen komen altijd vanuit 

onze contacten in India”, leggen 
Tineke van Schijndel en Joke van 
Zutphen uit. Tineke is al jaren als 
vrijwilliger actief en verzorgt pre-
sentaties over het goede werk 
dat gedaan wordt. Joke staat te 
boek als directeur en reist twee 
keer per jaar naar India om lo-
pende projecten te bezoeken, 
de voortgang in de gaten te 
houden, eventuele problemen 
aan te pakken en contacten te 

onderhouden. Recent deed ze 
dat weer, samen met Babs Gref-
kens. Terwijl Joke na enkele da-
gen doorreisde, bleef Grefkens 
in sociaal centrum Bandra East in 
Mumbai. “De stichting is vanuit 
het centrum actief in een project 
bij de opvang van kinderen en 
een project waarbij we eten en 
medicijnen verschaffen aan be-
jaarden uit de sloppenwijken”, 
aldus Grefkens. 

nog meer projecten
Niet alleen was Babs actief en 
nauw betrokken bij alles wat er 
verder nog speelde in het cen-
trum. Onder begeleiding trok 
ze ook zelf de sloppenwijken in. 

Joke reisde door naar een project 
in Jharkand. “Dat is een gebied 
met de oorspronkelijke bewo-
ners die buiten de kaste vallen. 
De norbertijnen hebben er een 
school gebouwd die uitgebreid 
moet worden. Verder worden 
er waterputten gerealiseerd en 
pompen, zodat boeren het land 
kunnen irrigeren. Er worden huis-
jes gebouwd en er is een medi-
sche post voor eerste hulp en 

voorlichting. Tot slot ondersteu-
nen we vrouwen die zich ver-
enigen in groepjes, om zo zaken 
voor elkaar te krijgen die zij alleen 
niet kunnen”, somt Joke op. Ook 
bezocht ze Indarra en Mirpur, 
waar de stichting ook scholen 
realiseerde en vrouwengroepen 
financieel ondersteunt. Iedereen 
betrokken bij Stichting Solidair 
met India maakt zich sterk voor 
het goede werk. De dames: “We 
kunnen daar echt goede dingen 
doen, maar alles valt en staat 
met financiële steun.” Laatstge-
noemde is dan ook onontbeerlijk 
en dus is deze altijd welkom. Zie 
voor meer informatie 
www.solidairmetindia.nl. 

HEESWIJK-DINTHER – Recent reisden Joke van Zutphen en Babs grefkens naar india om namens stich-
ting solidair met india, ter plekke lopende projecten te bezoeken, eventuele problemen op te lossen, 
hun handen uit de mouwen te steken en contacten te onderhouden. Met hun hoofd en hart vol van 
alle indrukken, zijn zij intussen weer in het gure nederland, van waaruit zij proberen om met hulp van 
vrijwilligers, voorlichting te geven en fondsen te werven zodat het goede werk door kan gaan.

V.l.n.r.: Babs, Joke en Tineke Tekst en foto: Wendy van Lijssel

’We kunnen daar echt goede dingen 
doen, maar alles valt en staat 

met fi nanciële steun’

Wij doen dit werk vanuit solida-
riteit en betrokkenheid met de 
allerarmsten, waarbij wij werken 
aan kansen, rechtvaardigheid en 
het creëren van een toekomst 
voor deze mensen in India. 
Onze belangrijkste partners in 
India zijn de Indiase paters nor-
bertijnen aldaar. Zij voeren per 
jaar zo’n honderd projecten uit 
op het gebied van onderwijs, 
sociaal werk, bewustwording, 
gezondheidszorg en inkomen 
genererende activiteiten. Wij als 
stichting, zorgen ervoor dat de 
middelen om die projecten uit 

te voeren beschikbaar zijn en 
controleren een juiste besteding 
ervan.

Onze stichting werkt op basis 
van donaties/giften, die gega-
randeerd op de juiste plek te-
rechtkomen. Door ons vrijwil-
ligersteam worden nauwelijks 
onkosten gemaakt, waardoor 
we in staat zijn de giften met 
minimale overheadkosten naar 
India over te maken.

Ter ondersteuning van ons kan-
toor, dat gevestigd is in de Abdij 
van Berne, zoeken wij:

EEn EnTHOUsiAsTE 
VRiJWiLLigER

die ervaring heeft met werk-
zaamheden op het gebied van 
PR en social media. 

De werkzaamheden zijn divers, 

zoals het bijhouden van onze 
website, berichten plaatsen op 
social media, het voorbereiden 
van publiciteitsuitingen, het 
voorbereiden van teksten voor 
nieuwsbrieven en het eventueel 
voeren van acties in het kader 
van sponsorwerving. 
Als vrijwilliger maak je kennis 
met een heel bijzondere, dank-
bare wereld.
Indien je belangstelling hebt, no-
digen wij je graag uit dit kenbaar 
te maken bij Joke van Zutphen, 
directeur van de stichting, die 
graag bereid is informatie te ver-
strekken: solidairmetindia.jvz@
gmail.com of 0413-296384.
Voor verdere informatie: zie ook 
onze website 
www.solidairmetindia.nl.

Stichting Solidair met India zoekt 
ondersteuning op het gebied van 
Pr en communicatie
HEESWIJK-DINTHER - stichting solidair met india bestaat uit een 
gedreven groep mensen die zich inzet voor de allerarmsten in india. 
Op het platteland, waar de ontwikkelingen nog ver achter lopen, 
maar ook in de sloppenwijken van steden als Mumbai. 

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

t/m woensdag 30 november bij Intratuin Veghel

20%
korting op 1 artikel naar keuze*

*   M.u.v. lopende (kortings) acties en aanbiedingen. 
Zie voorwaarden in de winkel. Deze actie is alleen geldig bij
Intratuin Veghel t/m 30 november 2016. Maximaal 1 bon per klant.

Solidariteit en 
betrokkenheid 
voor de 
allerarmsten
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Om de transportkosten te kun-
nen dekken, heeft de stichting 
van Charity Cup een belangrijke 
bijdrage mogen ontvangen. Ook 
Jan en Antoinette van Casteren 
uit Heesch, van de Stichting Po-
len Heesch hebben financieel 
bijgedragen om de kerstpakket-
tenactie mogelijk te maken. De 
stichting zegt hiervoor hartelijk 
dank.
 
Kobylin is een stadje met twintig 
kleine kernen, gelegen in Cen-
traal Polen (Wielkopolsky), tus-

sen Poznan en Wroclaw en heeft 
ongeveer 8.000 inwoners. Alhoe-
wel de vooruitgang in het alge-
meen in Polen duidelijk merkbaar 
is, heeft deze streek nagenoeg 
geen voortuitgang geboekt. Er 
zijn veel kleine agrarische bedrij-
ven en, in tegenstelling tot in veel 
andere gebieden, is er weinig 

industrie en dus veel werkloos-
heid. Dit heeft tot gevolg dat de 
doorgaans grote gezinnen arm 
zijn gebleven. De kerstpakket-
ten worden daardoor bezorgd 
bij deze gezinnen en de leden 
van de Stichting Samenwerking 
Bernheze-Kobylin gaan de pak-
ketten zelf bezorgen. Zij worden 
daarin bijgestaan door Danuta 
Piskorek, die werkzaam is op een 
basisschool in Kobylin. Danuta 
Piskorek zorgt voor samenstel-
ling van de lijsten en krijgt daarbij 
hulp van de Gemeentelijke soci-

ale dienst, Maatschappelijk werk 
en het Artsencollectief in Kobylin. 
De kerstgedachte in Kobylin krijgt 
dus meer gestalte door de spon-
tane hulp uit Nistelrode.
De Stichting Samenwerking 
Bernheze-Kobylin bestaat uit 
de volgende personen: Harry 
Daandels en Teresa Nowacka 

uit Heeswijk-Dinther, Jan van 
den Akker uit Heesch en Riky de 
Vocht, Christ Cuijpers, Kees van 
Nielen en Toon van Dijk uit Nis-
telrode. Alhoewel de stichting 
dit jaar veel hulp heeft ontvan-
gen, blijft men dankbaar voor 
elke kleine bijdrage om dit werk 
ook in de toekomst te kunnen 
voortzetten. Stichting Bernheze-
Kobylin heeft een rekening bij 
de Rabobank onder nummer 
NL 62 RABO 0137 1184 30.

Weer kerstpakketten naar 
kobylin in Polen 
NISTELRODE - De stichting samenwerking Bernheze-Kobylin heeft dit jaar voor de 15e keer een kerst-
pakkettenactie voor Kobylin kunnen organiseren. Om de pakketten nog aantrekkelijker te maken, heeft 
Marya schoenen weer een belangrijke bijdrage geleverd door opnieuw een grote hoeveelheid kinder-
schoenen beschikbaar te stellen. Maar niet alleen Marya schoenen heeft de stichting geholpen.

Hij was afkomstig uit Vorsten-
bosch, maar werkte 50 jaar als 
missionaris in Oeganda. In 2015 
keerde hij wegens ziekte, terug 
naar Nederland. Tegen iedereen 
die hem in verzorgingstehuis St. 
Charles van de Witte Paters in 
Heythuyzen bezocht vertelde hij, 
dat hij het liefst bij zijn mensen in 
Oeganda gebleven was. Precies 
op de plek waar hij begraven 

wilde worden, herdenken dank-
bare Oegandezen hem met een 
kruis en een plaquette.

kruisgraf voor Vorsten-
bossche pater in oeganda
KAMPALA/VORSTENBOSCH – in de sloppenwijk nabulagala van 
de Oegandese hoofdstad Kampala is onlangs een ‘kruisgraf’ ge-
plaatst ter herinnering aan Witte Pater Jo van de Ven. Jo van de Ven 
overleed op 21 augustus op 75-jarige leeftijd in Roermond. 

De complete boekhouding op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie 

bespaart u veel tijd en geeft u zekerheid.

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

Cadeau van kind tot kind
Edukans Schoenmaatjes is een 
jaarlijks terugkerende actie, 
waarbij Nederlandse kinderen 
een versierde schoenendoos vul-
len met schoolspullen en speel-
goed. Zo raken kinderen actief 
en creatief betrokken bij het 
leven van een kind in een ont-

wikkelingsland. Daarnaast leren 
ze om concreet spullen te delen 
met een leeftijdgenoot die het 
moeilijk heeft. In de afgelopen 
21 jaar zijn meer dan 2,8 mil-
joen kinderen verrast met een 
cadeau.

Edukans Schoenmaatjes is een 
actie van Edukans, een ontwik-
kelingsorganisatie gericht op on-
derwijs. Edukans helpt in ontwik-
kelingslanden kansarme kinderen 
naar school. Ook organiseert 
Edukans scholenacties om kinde-
ren in Nederland te betrekken bij 
ontwikkelingssamenwerking.
 
Meedoen
Deelnemers kunnen zich via edu-
kans.nl/schoenmaatjes opgeven. 
Ze kunnen ook gratis standaard 
schoenendozen bestellen. De 

actie loopt tot de kerstvakantie. 
Dit jaar krijgen de kinderen weer 
een streepjescode die ze op hun 
schoenendoos plakken. 
Ze ontvangen persoonlijk be-
richt van Edukans naar welk land 
hun schoenendoos is verstuurd. 

Edukans hoopt dat dit jaar tien-
duizenden kinderen aan de actie 
Schoenmaatjes mee gaan doen. 
De organisatie verwacht dat ook 
weer veel kinderen in en rond Nis-
telrode Schoenmaatje worden.
 
Openingstijden inleverpunt 
schoenendozen
Minicamping Uitgerust, 
Menzel 32
dinsdag 29 november      
14.00-16.00 uur
donderdag 1 december      
12.00-16.00 uur

Stapels schoenendozen met 
cadeaus in nistelrode
Minicamping Uitgerust is inleverpunt van Edukans Schoenmaatjes

NISTELRODE - Bij Minicamping Uitgerust aan Menzel 32 kan iedereen in de omgeving van nistelrode 
op 29 november en 1 december schoenendozen voor Edukans schoenmaatjes inleveren. De versierde 
en gevulde schoenendozen gaan als cadeau naar kansarme kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa. Elk 
jaar doen veel scholen, kerken en verenigingen mee met schoenmaatjes.

De leden van de Stichting 
Samenwerking Bernheze-Kobylin 
gaan de pakketten zelf bezorgen

Ze ontvangen bericht van Edukans naar 
welk land hun schoenendoos is verstuurd
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Nieuw bij Van der Doelen
Altijd actie, Altijd laag!

Honderden artikelen blijvend in prijs 
verlaagd, oplopend tot 70% korting!Van der Doelen

‘t Dorp 64 - Heesch 
0412 45 70 86

SYOSS SHAMPOO 
CERAMIDE 500 ML
                                    
Elders 5.49

55% KORTING 
2.49

DOVE DEOSPRAY 
INVISIBLE DRY 150 ML               

Elders 3.79

47% KORTING 
1.99

AXE SHOWER 
DARK TEMPTATION 250 ML                           

Elders 3.39

47% KORTING 
1.79

VASELINE HAND&NAIL
LOTION TUBE 75 ML                   

Elders 2.55

47% KORTING 
1.49

2.49
5.49

Altijd laag! Altijd laag! Altijd laag! Altijd laag!
1.99

3.79

1.79
3.39

1.49
2.55

2369000 DIO van der doelen ADV.indd   1 18-11-16   09:33

Zwarte Molenweg voor Victor Herckenrath 
een mooie en droevige herinnering

Grootvader Herckenrath ver-
kocht de molen aan de vader van 
Victor, die hem later verhuurde 
voor 15,- gulden per week aan 
zoon Victor met vrouw Sjaan 
(van Mies de Koster uit Dinther). 
Na enige tijd kocht Victor zijn ne-

gen broers en zussen uit. De mo-
len liet zijn wieken flink draaien, 
tot hij gebruikt werd als uitkijk-
toren bij de bevrijding in de 
Tweede Wereldoorlog. 
Er ontstond flinke schade. En in 
1963 besloot de toenmalige bur-

gemeester van Nistelrode dat de 
molen niet paste en gaf opdracht 
tot sloop. De burgemeester kon 
na een jaar vertrekken als onge-
schikt, maar Victor kan zich nu 
nog opwinden over de gang van 
zaken. 

Armoe
Het leven op de molen was rijk, 
maar niet in geld uitgedrukt. 
Victor reed op zijn vrachtfiets 
rond om elke dag 40 zakken 
van 50 kilo meel en voer rond te 
brengen. Later werd hij gemoto-
riseerd. Boeren die niet betaal-
den, kregen bezoek van Sjaan, 
zij was de zakelijke partner. Haar 
motto was: “Wij hebben ook een 
huishouden met vijf kinderen en 
wij moeten ook rondkomen.” En, 
hoewel de zes molenaarsdiplo-
ma’s goed waren voor een lei-
dinggevende functie bij CeHaVe, 
wilde Victor daar niet van weten: 
“ik ben niet iemand die kan com-
manderen. Ik heb bij CeHaVe een 
flink aantal jaren gewerkt, maar 
niet als baas en toen ik op mijn 
zestigste de keuze kreeg om te 
stoppen met werken tegen in-
levering van 10% op mijn inko-
men, zei ik: ‘doen!’ Het ontbre-
kende geld haalde ik binnen met 

het rondbrengen van de krant in 
de buitenwijken van Nistelrode.”

Weleens wat
Natuurlijk was er op de molen 
weleens wat! Victor heeft een 
enkele keer een klap van de mo-
lenwieken gehad en ook is hij van 
boven naar beneden gevallen uit 
de wieken, waar hij soms inklom. 

De hamermolen, aangedreven 
door een elektromotor en later 
een dieselmotor in de schuur, die 
hij bouwde nadat de Zwarte Mo-
len was gesloopt, kon niet op te-
gen de echte Zwarte Molen, ook 
al moest de buit verdeeld worden 
onder zeven molenaars in Nistel-
rode.

NISTELRODE – De oorspronkelijke watermolen uit 1798 kwam in 1924 naar nistelrode en werd op-
gebouwd en aangepast tot windmolen. net op tijd voor de naar de patroonheilige van de molenaars 
genoemde Victor Herckenrath, die in 1929 werd geboren. 

Victor en dochter Jannemieke Tekst: Martha Daams Foto’s: Marcel van der Steen en Ad Ploegmakers

‘De hamermolen 
kon niet op tegen 
de echte Zwarte 
Molen’
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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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Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE - in een zeer matige derby won 
Altior van Prinses irene. Waar de nistelrodese korfbalsters vorige 
week de tijd namen om aanvallen op te bouwen, deden ze dat zon-
dag allerminst.

Er lagen mogelijkheden voldoende voor Prinses Irene want - net als 
de Oranjes - maakte ook Altior veel fouten.
De Nistelrodese ploeg was in deze derby te gespannen, teveel bezig 
met de tegenstander en ging niet uit van de eigen kracht. Altior won 
terecht met 14-11. Voor Prinses Irene scoorden Marina van Venrooij, 
Maddy van Dijk en Lindy Exters ieder drie keer.

korfbalsters verliezen derby

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

Marina van Venrooij

LOOSBROEK - De E-pupillen van Korloo zijn dit seizoen in het nieuw 
gestoken. De E1 speelt haar wedstrijden in tenues gesponsord door 
Dennis Kanters Timmerwerken en de E2 draagt tenues gesponsord 
door Nuovo BV van Berry van der Wijst. Korloo bedankt de Loos-
broekse ondernemers voor hun sponsoring en wenst de dametjes 
veel succes met de zaalcompetitie.

korloo e1 en e2 in het nieuw

Korloo E1

Korloo E2

kampioenen MHCH Heesch

MB4

MB2

HVCH door naar volgende bekerronde 

De Heesche achterhoede moest 
wel steeds alert blijven op goal-

tjesdief Donny van Herpen van 
Berghem Sport. De oud-Hee-

schenaar en oud-HVCH-aanval-
ler werd echter prima in bedwang 
gehouden door het centrale duo 
Willem Roefs en Vince Minten. 
Na rust voerde HVCH de druk 
nog wat op om de wedstrijd te 
beslissen, maar - mede door de 
stormachtige wind - vlogen de 
ballen meer over en naast het 
Berghemse doel of was keeper 
Hoefnagels op zijn post. Berg-
hem Sport-trainer Dennis Kroes 
bracht een kwartier voor tijd 
ook nog de gebroeders Kappen 
in, om er mogelijk een penalty-
reeks uit te slepen, maar verder 
dan een schot voorlangs van Jor-
dy Verhagen kwamen de Berg-
hem-spelers niet. In de volgende 
ronde treft HVCH eerste klasser 
VV Deurne in een uitwedstrijd.

HEESCH - in een zeer matige wedstrijd heeft HVCH de laatste 16 bereikt van de amateurbeker. Berg-
hem sport was naar Heesch gekomen om stiekem voor een stuntje te zorgen en HVCH uit de beker te 
kieperen. Dat voornemen kon al snel de ijskast in toen Jordy Veld in de achtste minuut HVCH op voor-
sprong zette. Een goede assist van Jordy van Horrick zette Veld voor Berghem-keeper Joep Hoefnagels 
en liet deze kansloos in de verre hoek: 1-0. Daarna verzuimden de mannen van trainer Blokhuis de partij 
vroegtijdig helemaal op slot te gooien door slordige passing en veel verkeerde keuzes. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers 

Peter van erp naar nationale kampioen-
schappen in Valkenswaard
HEESWIJK-DINTHER - Peter van 
Erp gaat naar het Kampioen-
schap van nederland Drieban-
den klein 2de klasse van 25 t/m 
27 november en is daar als der-
de geplaatst.

Kleine inleiding
De klasse loopt van 0.400 tot 
0.550: In voorwedstrijden be-
gon hij met een gemiddelde van 
0,558 en was als eerste geplaatst 
voor het district. En is volgend 
jaar 1ste klasser. Hij is in district 
1ste geworden met gem van 
0,625.
Daarna is hij naar het gewest 
geweest waar hij als 2de binnen 
komt waar hij direct goed van 
start ging, wist 5 partijen achter 
elkaar te winnen ( zelfs een par-

tij van 1.388, wat hoog is voor 
die klasse) Vervolgens heeft hij 
6de partij verloren zodat de 7de 
wel gewonnen moest worden en 
dat lukt ook, zodat hij met een 
gemiddelde van 0,669 naar de 
Nederlandse kampioenschappen 

mag. Deze worden gehouden in 
Valkenswaard.
Voor degene die Peter wil 
supporteren hierbij het adres:
Zalencentrum De Graver, 
Kerstroosstraat 20, 
5552 NS Valkenswaard.
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ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Hoog bezoek bij HGC

HEESCH - Afgelopen zaterdag was er hoog bezoek voor de jongste turnsters en turners van HgC. 

Terwijl zij allemaal gezellig samen met vriendjes en vriendinnetjes aan het gymmen waren, geheel in sinterklaasstijl, kwamen er plots drie echte Pietjes binnen. En bang waren ze 
niet, die Pietjes. Samen met de kinderen hebben ze over daken gerend, cadeautjes in schoorstenen gegooid en - niet te vergeten - héél veel turnkunsten uitgehaald! De middag 
was natuurlijk niet compleet zonder pepernoten, dus er is ook volop gesnoept! Tot slot werden de Pietjes met een liedje uitgezwaaid en bedankt. 
Wij hopen ze natuurlijk volgend jaar weer terug te zien bij het turnen!

Net als sport is muziek een vorm 
van ontspanning en tegelijkertijd 
een passie. Je kunt alleen mu-
ziek maken, je kunt dit ook in 
een team (een bandje of orkest) 
doen. Door op jonge leeftijd te 
beginnen met een (team)sport, 
leer je omgaan met anderen, 
krijg je nieuwe vrienden en ont-
dek je misschien wel een talent 
waarvan je niet wist dat je het 
had. Muziek maken is precies 
hetzelfde. En bovendien leer je 
een nieuwe taal die iedereen 
verstaat. The Music Alliance 
heeft gekozen voor Altior en de 
C2, omdat kinderen vanaf deze 
leeftijd hun voorkeuren bepalen, 
omdat ze gericht keuzes gaan 
maken. Zowel Altior als The Mu-
sic Alliance kunnen een bijdrage 

leveren in het maken van de juis-
te keus. 

Met het brede assortiment biedt 
The Music Alliance de midde-
len voor iedereen die muziek 
wil maken. Richwood gitaren, 
Stewart Ellis blaasinstrumenten, 
Boston muziekonderdelen en 
–accessoires zijn een paar voor-
beelden van muziekinstrumen-
ten, naast een enorme keus aan 
strijkinstrumenten, slagwerken 
en toetsinstrumenten. Vraag er 
naar bij je muziekleraar of in de 
winkel.                                         
Altior wil de sponsor bedanken 
voor dit gulle gebaar en hoopt 
dat de dames de shirtjes met 
trots zullen dragen. We wensen 
ze veel succes in de competitie.

Muzikale shirtsponsor voor 
Altior C2

HEESWIJK-DINTHER - De C2 van Altior heeft een nieuwe shirtspon-
sor; The Music Alliance, een onafhankelijke groothandel in mu-
ziekinstrumenten en –onderdelen. The Music Alliance vindt het 
belangrijk, dat jongeren de mogelijkheid krijgen om hun talent te 
ontdekken en ontwikkelen. 

Altior wint de streekderby
HEESWIJK-DINTHER - Al vroeg 
in de zaalcompetitie troffen Al-
tior en Prinses irene, de twee 
degradanten vanuit de topklas-
se, elkaar. Voor beide ploegen 
een belangrijke wedstrijd in de 
strijd om promotie. 

Altior was vastberaden om direct 
vanaf het begin van de wedstrijd 
voldoende druk te zetten om de 
gasten niet in hun spel te laten 
komen. De pupil van de week, 
Krissie van Daal zag dat het in 
de eerste helft gelijk opging en 
dat de dames gingen rusten met 
5-4. In de tweede helft kwam 
Prinses Irene direct op gelijke 
hoogte, via een afstandsschot, 
5-5. De aanvallen bij Altior ver-
liepen steeds moeizamer en er 

werden veel onnodige fouten 
gemaakt. Het vertrouwen sloop 
langzaam uit de ploeg. Een goe-
de invalbeurt van Marly van 
Creij zorgde voor een kanteling, 
het vertrouwen kwam terug en 
de korf werd steeds sneller ge-
vonden. De wedstrijd werd uit-

eindelijk overtuigend gewonnen 
met 14-11. Sarah van Gerwen 
was met vier doelpunten erg be-
langrijk. 
Altior 3 – VVO 2: 5-12
Altior 4 – Prinses Irene 3: 15-13
Altior 5 – Prinses Irene 4: 8-15
Emos MW1 – Altior MW1:12-7
Altior R1 – Emos R1: 7-4
Altior A1 – De Horst A1: 12-6
De Korfrakkers B2 – Altior B2: 
8-2
Altior C2 – JES C1: 6-9
Rosolo D1 – Altior D1: 8-7
De Korfrakkers D2 – Altior D2: 
4-7
Rosolo D2 – Altior D3: 5-0
Altior E1 – De Korfrakkers E2: 
9-5
TOG F1 – Altior F1: 3-35
NKV F1 – Altior F2: 21-8

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

Krissie van Daal

Vechtlust korloo dames; helaas geen punten
MILHEEZE/LOOSBROEK – Voor 
de dames van Korloo stond zon-
dag de uitwedstrijd tegen MKV 
uit Milheeze op het programma. 
na een goeie warming-up, be-
gon Korloo aan de wedstrijd.

MKV opende direct met een 
doelpunt. Het eerste kwartier 
bleef Korloo de meest mooie 
kansen creëren, maar vergat 
zichzelf te belonen. Intussen was 
MKV al uitgelopen naar een 6-1 
voorsprong. 
Korloo kreeg nu het besef dat, 
als ze nog wat wilden maken van 
de wedstrijd, de knop om moest. 

De vechtlust nam toe en het 
schot moest nu wel gaan vallen. 
Sille nam het voortouw en scoor-
de van afstand de 6-2. In deze 
fase ging het scoren gelijk op; 
na de 7-2 wisten Eva en Sille de 
ruststand op 7-4 te zetten. Na 
rust begon Korloo weer met een 
gezonde portie vechtlust aan de 
tweede helft. 

De marge bleef continu drie 
doelpunten. Het lukte Korloo 
zelfs bijna de aansluittreffer te 
maken, maar de mooie kans 
werd ruw afgeblokt onder de 
korf en de strafworp werd niet 

gegeven. Het was toen alles of 
niks. Na wat aanpassingen in 
de opstelling, leek het nog bijna 
te lukken. De dames van MKV 
speelden de kansen echter beter 
uit. De dames van Korloo wisten 
niet meer dichterbij te komen en 
werden met een eindstand van 
13-10 huiswaarts gestuurd.

Een mooie wedstrijd, waarin 
goeie momenten afgewisseld 
werden met mindere momenten, 
maar waarin Korloo een enorme 
vechtlust en veerkracht liet zien. 
Doelpunten door Eva 3x, Sille en 
Eline 2x, Fleur, Inge en Irma 1x.
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De OplOssiNg

nieuwe shirts A1 korfbal van Mariosupersize.nl
Het A1 korfbalteam van Prinses Irene staat er met hun nieuwe shirts 
weer pico bello op. XL display shop, Mariosupersize.nl, schonk het 
team namelijk nieuwe shirts. Eigenaar van het bedrijf is Mario van 
der Miessen, die sinds enkele jaren aan de Oude Ros in Nistelrode 
een bedrijf (webwinkel) heeft, dat (reclame)prints maakt van allerlei 
formaat. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Mario kan het maken.

Sponsoren Prinses Irene
NISTELRODE - Prinses irene en het nistelrodese bedrijfsleven zijn 
een goede match, zo bleek weer eens. Wederom namen twee teams 
nieuwe kleding in ontvangst van royale sponsors.

’t Bakhuys, nieuwe sponsor 2e elftal Prinses irene
Het 2e elftal van prinses Irene werd onlangs geheel in het nieuw ge-
stoken: shirts, broeken, sokken, trainingspakken, door ’t Bakhuys van 
Tilburg. Ivo Tousain, de chefkok van het restaurant en Bas v.d. Oever, 
een van de leidinggevenden, kwamen de kleding overhandigen. De 
bekende Nistelrodenaar Toon – ‘Tontje’ - van Duren is de man achter 
’t Bakhuys. Zijn bedrijf exploiteert het restaurant, net zoals overigens 
de orangerie en de koffiecorner bij Van Tilburg Mode & Sport.

Prima overwinning dames 
DoS’80, verlies heren
HEESCH - Beide ploegen van 
handbalvereniging DOs’80 
speelden zaterdag een uitwed-
strijd. De dames namen het op 
tegen HMC uit Raamsdonks-
veer, de heren speelden tegen 
Oktopus uit Eindhoven.

goede start
Het damesteam van DOS’80 
kwam uitstekend uit de start-
blokken in Raamsdonksveer. Ze 
overrompelden HMC en namen 
direct het heft in handen. Dat 
resulteerde in een 1-4 voor-
sprong. Na een tussenstand van 
2-6 herpakten de gastvrouwen 
hun spel. DOS’80 had moeite 
met afstandsschoten en kwam 
zelf minder goed uit de verf in 
de aanval. 
Daarmee herstelde HMC de 
opgelopen achterstand volledig 
met de rust; 8-8. Na de rust nam 
DOS’80 weer afstand, door het 
verzilveren van drie strafworpen 

door Ellen Kenter. Na een ver-
dedigende ingreep, van coach 
Henri van Boxtel, wist HMC 
in het laatste gedeelte van de 
tweede helft nauwelijks het Hee-
sche net te vinden. Van Boxtel: 
“Het team heeft met deze col-
lectieve prestatie de overwinning 
verdiend.”

nederlaag
Na de midweekse, zwaarbe-
vochte winst in de bekerwed-
strijd, moesten de Heesche he-
ren zaterdag aantreden tegen 
Oktopus in Eindhoven. De ploeg 
van Frank Schellekens wist op 
voorhand dat het geen gemak-
kelijke wedstrijd zou worden. 

Na een matig begin herstelde 
DOS’80 zich goed en wist vlak 
voor rust de stand weer gelijk te 
trekken naar 15-15. Na de rust 
wisten de Heeschenaren zelfs 
een voorsprong van drie doel-

punten te creëren. Daarna begon 
de partij van twee dagen eer-
der op te spelen. Oktopus wist 
in de eindfase, met tempospel, 
DOS’80 alsnog op de knieën te 
dwingen in deze doelpuntrijke 
wedstrijd. Eindstand 36-29.

handbal

Ellen Kenter Foto: Ruud Schobbers

U14-1 mix Slamdunk 

Het tweede kwart liep Boxmeer 
verder uit naar 41-15. Het der-
de kwart zijn we door scores van 
Jelle, Mees, Laurens en Rafael 
en een goede verdediging wat 
ingelopen naar 50-29. De condi-

tie en lichte blessures gingen het 
vierde kwart opspelen, maar de 
eindstand is er een om trots op te 
zijn, 64-41 tegen de nummer 2!
Zin om te basketballen? Van-
af 6 jaar kun je gratis drie keer 

meetrainen op woensdagavond 
vanaf 17.45 uur in Sporthal ’t 
Vijfeiken.

HEESCH - slamdunk speelde zaterdag 19 november een thuiswed-
strijd tegen Boxmeer. Met een goed bezet team zijn we deze wed-
strijd begonnen, er volgde vrij snel een openingsscore van Laurens, 
daarna scoorde Rafael nog en na een kwart stonden we wel achter, 
maar was er nog niks verloren! 

basketbal

Veel podiumplaatsen en een 
nieuwe zwarte band voor Van buel Sports
HEESCH/OSS - Wederom werd 
veel succes geboekt door de 
sporters van Van Buel sports af-
gelopen weekend.

In Weert werd er gestreden om 
de medailles tijdens de Primal 
Games door onze grapplers. 
Goud was er voor Duane van 
Helvoirt, Medhi Ben Meriem, 
Daisy Bens en Senna van de 
Veerdonk. Het brons ging naar 
Daan Duijs.
Oskar van Griensven stond sa-
men met valpartner Abba Coly 
in Gilze op de mat om examen 
te doen voor zijn zwarte band. 
Van Griensven liet een keurig 
examen zien en slaagde dan ook 
voor zijn 1e Dan!
Op zondag wisten de judoka’s 
met mooi judo de volgende re-
sultaten te boeken in Beek en 
Donk.

Goud: Senna van de Veerdonk, 
Laurens Wilms, Sies van der 
Horst, Pieter van Oort, Rowan 
van Leur en Tess Sieliakus.
Zilver: Jesse en Senn van Buel, 
Yasper van Tuijl en Dilay Yilmaz.
Brons: Daan van ‘t Veer, Marin 

Boeijen, Willem van den Hurk, 
Mike Bens en Lizz Sieliakus.

Tot slot is Stef van den Broek op 
een mooie derde plaats geëin-
digd tijdens het Open BJJ Am-
sterdam!

budo

korloo f1 uit Loosbroek 
verliest nipt van PSV eindhoven
LOOSBROEK - Voor het eerst in 
haar carrière, speelde het meis-
jesteam Korloo F1 tegen het ge-
mengde team PsV. 

Dit was goed terug te zien in het 

fysieke en snelle spel. Na een 
goede start van Korloo, haalde 
PSV snel bij en was de ruststand 
11-12 in het voordeel van PSV. 
In de tweede helft ging het lang 
gelijk op, maar in het laatste deel 

van de wedstrijd liep PSV toch 
uit naar een 14-18 eindstand. 
Beide partijen lieten een fanatie-
ke inzet zien en de doeltreffende 
lange afstandsschoten van PSV 
maakten indruk op het publiek.
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‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chocolade, IJs- en lunchcorner Chill
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Danaque Haarstudio

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

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

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

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

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

Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Number3 & www.number3.nl
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend

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

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

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

www.mooibernheze.nl

DE sTEUn VAn OnDERsTAAnDE BEDRiJVEn gEVEn OnLinE EEn gRATis PODiUM VOOR ALLE VEREnigingEn En sTiCHTingEn:

Coldenhoff brons, pech voor broers reijnders in strandrace Scheveningen

Tijdens de kwalificaties in de och-
tend had het drietal zich weten 
te plaatsen voor de finale. Van 
de 1000 gestarte rijders gingen 
er 500 rechtstreeks door en hier 
sloegen Glenn Coldenhoff (6), 
Stuwey Reijnders (18) en Mitch 
Reijnders (165) zich moeiteloos 
doorheen.
 
Coldenhoff, favoriet en outsider 
voor de eindoverwinning, begon 
sterk aan de finale. Reed lange 
tijd op een tweede plaats, maar 

moest door een extra tankstop 
het zilver voor de Brit Watson 
laten. Coldenhoff, tevens ook 
rijdend voor het Red Bull KTM  
fabrieksteam, werd derde en 
stond acht jaar na zijn laatste 
strandrace op het eindpodium 
van dit loodzware evenement.
Ook Stuwey Reijnders was sterk 
begonnen aan de finale. Kwam 
op een twintigste plaats na één 
ronde, schoof snel door naar de 
vijftiende plaats, maar moest de 
strijd in de tweede ronde vroeg-

tijdig staken. Een mechanisch 
probleem met de voorremklauw 
resulteerde in een snelle exit. Een 

grote teleurstelling na drie eer-
dere deelnames steeds in de top 
tien te zijn gefinisht.

Mitch Reijnders, eerste maal 
deelnemer aan een strandrace, 
gaf vooraf aan als doel te heb-

ben de finale te halen. Hierin ge-
slaagd begon hij deze in de top 
200, deed in een eigen tempo 

zijn rondjes en werkte zich na 
1,5 uur naar de top 100. In de 
allerlaatste ronde kwam hij door 
een mechanisch probleem tot 
stilstand en kwam niet aan de fi-
nish. Een flinke tegenslag, maar 
een prachtige prestatie.
 
Volgend jaar november zal de 
Red Bull Knock Out naar alle 
waarschijnlijkheid weer terugke-
ren op het strand van Schevenin-
gen. Deze heren kijken er alweer 
naar uit!

SCHEVENINGEN/HEESCH - Afgelopen weekend stonden drie jonge mannen uit Heesch aan de start van de zwaarste strand motorcross race ter wereld, de Red Bull Knock Out 
op het strand van scheveningen. 1000 Rijders, waarvan er na kwalificaties en een finale van maar liefst 1 uur en 45 minuten één als winnaar zou worden gekroond. De over-
winning ging naar de Brabantse drievoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings. Onze lokale rijders glenn Coldenhoff en de broers stuwey en Mitch Reijnders kenden succes, 
maar helaas wist door mechanische problemen maar één van hen de eindstreep te halen. 

motorcross
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Glenn Coldenhoff Foto: Bavo Swijgers Mitch Reijnders Foto: MXNieuws Stuwey Reijnders Foto: MXNieuws

Mitch Reijnders, eerste maal deelnemer 
aan een strandrace, gaf vooraf aan als 
doel te hebben de finale te halen
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DONDERDAG 24 NOVEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Koffieochtend 
KBO Dinther
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

KBO ontspanningsmiddag
CC Nesterlé Nistelrode

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

MandalArt 
themaworkshop: 
je eigen lichtkracht
Palmenweg 5 Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Filmquiz
CC De Pas Heesch

Hartje Maashorst: 
Tarotavond
Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing Simone van der 
Vlugt
Bibliotheek Heesch

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode

BKK met Ad Visser 
& Ralph Rousseau
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 8
  
VRIJDAG 25 NOVEMBER

KBO Heesch viert 
sinterklaasfeest
CC De Pas Heesch
PAGINA 8

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Fietsverlichtingsactie 
FIETSplezier
‘t Dorp 108 Heesch
PAGINA 1 EN 14

Verenigde Spelers 
Loosbroek: We zullen het 
weer zelf moeten gaan 
doen
De Stuik Vorstenbosch

iMeet: Glow in the dark
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

25% korting Black Friday
Pour Vous Parfumerie 
Van de Doelen Heesch
PAGINA 30

ZATERDAG 26 NOVEMBER

Open dag Koning Willem 1 
College
‘s Hertogenbosch
PAGINA 25

Centrum MAIA: 
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

25% korting Black Friday
Pour Vous Parfumerie 
Van de Doelen Heesch
PAGINA 30

Creatief & Lekker 
workshop: 
chocoladeletter maken
Den Hof 17 Nistelrode

Voorlees Piet
Bibliotheek Heesch – Nistelrode 
– Heeswijk-Dinther

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Op zoek naar Sint
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
  
Sinterklaasactie 
Scouting Mira Ceti
Parkeerplaats Jumbo Nistelrode
PAGINA 13

Verwendag voor 
jonge mantelzorgers
Jongerencentrum Checkpoint 
Heesch

Pieten en 
Pepernotenmarkt
‘t Dorp Heesch
PAGINA 13
  
ZONDAG 27 NOVEMBER

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Creatief & Lekker 
workshop: 
chocoladeletter maken
Den Hof 17 Nistelrode

Boeken- en platenbeurs
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Op zoek naar Sint
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Geleerd varken in Heesch
Heemschuur, 
Schoonstraat 35 Heesch
PAGINA 12

Tejater Speelgoetd: 
Sint beweegt
Meerstraat 45 
Heeswijk-Dinther

Film: Mountains may 
depart
Filmhuis De Pas Heesch

Politiek café Brug met 
Lilian Marijnissen
CC De Pas Heesch
PAGINA 22

DINSDAG 29 NOVEMBER

Informatiebijeenkomst 
over prostaatkanker
Ziekenhuis Bernhoven Uden

Inleveren schoenendozen
Menzel 32 Nistelrode
PAGINA 33

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Dokter op Dinsdag: 
Osteoporose en het belang 
van bewegen
Ziekenhuis Bernhoven Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Bijeenkomst herinrichting 
centrum Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 20

WOENSDAG 30 NOVEMBER

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

iMeet: Zwarte Pietenbingo
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Sinterklaas in de molen
Molen Windlust Vorstenbosch

Sinterklaasactie 
Scouting Mira Ceti
Huis-aan-huis Nistelrode
PAGINA 13

Informatieavond: 
Hoogbegaafdheid
Bibliotheek Heesch
PAGINA 14

DONDERDAG 1 DECEMBER

Supersale
Strijbosch Nistelrode
PAGINA 29

Inleveren schoenendozen
Menzel 32 Nistelrode
PAGINA 33

Meditatieavond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Oud papier
Dorp Vorstenbosch

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VRIJDAG 2 DECEMBER

The Young Ones
CC De Pas Heesch

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

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

Get Ready for Christmas
Number 3 Laag Beugt 1a 
Heeswijk-Dinther

Supersale
Strijbosch Nistelrode
PAGINA 29

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

ZATERDAG 3 DECEMBER

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Kinderoogmeting en acties
Hoogstede Oog- en oorzorg 
Nistelrode
PAGINA 4

Supersale
Strijbosch Nistelrode
PAGINA 29

ZONDAG 4 DECEMBER

Bomenpark Winterloop
Vorsselweg 3 Heesch

‘t Sfeerhuijs Winter 
Decoratieshow
Karlingerweg 1 Uden
PAGINA 13

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 6 DECEMBER

Start reanimatiecursus 
EHBO Nistelrode
‘t Dorpshuis Nistelrode

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther


