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BernHeZe - Wat was het een geslaagde avond, deze vijftiende editie van het bernhezer business event bij 

Van tilburg mode & sport in nistelrode. De bernhezer ondernemersprijs (boP) ging naar Janita en mariëlle 

Hurkmans van Hurkmans Autobedrijven uit Heeswijk-Dinther en de Jonge ondernemersprijs (JoP) naar 

Gerby maas en Jan Hulsmann van Valor material Handling uit Heesch.

WINNAARS
BErnHEZEr BuSInESS EvEnt 2017

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Terrasoverkapping op maat?
Bezoek onze buitenshowroom

VALOr MAteriAL HAndLinG:
innOVAtieF, KwALiteit in PrOdUCt

en PrOCes, entHOUsiAsMeLees meer op pagina 12 en 13.

Mariëlle en Janita 
HurkmansBOP

HUrKMAns AUtOBedrijVen:
sOLide, innOVAtieF en PrOFessiOneeL

jOP

Gerby Maas en 
Jan Hulsmann

LOCATIE: 
VAN TILBURG 
NISTELRODE

BBE2017

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

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

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Zondag 12 november Muzikaal 
Cabaret ‘Wrijving’ door Marij van 
den Boom en Kornelis Lievense. 
Zonder wrijving geen glans! ‘Wrij-
ving’ is een muzikaal cabaretpro-
gramma vol humor, met ontroering 
maar vooral een feest van herken-
ning. De input van een man en 
een vrouw, leidt dat tot inspireren-
de inzichten, mooie momenten of 
toch vooral tot wrijving? Marij van 
den Boom wordt muzikaal, maar 
ook theatraal begeleid door gitarist 
Kornelis Lievense. Het program-
ma bestaat uit Nederlandstalige, 

pure, integere en soms hilarische 
liedjes. Zie: www.marijvdboom.nl.
Aanmelden: info@kloosterkapel-
vorstenbosch.nl. Kosten € 5,-, te 
betalen bij binnenkomst in de zaal. 
Aanvang 15.00 uur.

Donderdag 16 november Lezing 
over Hildegard van Bingen door 
Herman Teerhöfer. Hildegards 
boodschap is dat we ons, ondanks 
onze zelfverzekerdheid in deze 
geseculariseerde samenleving, 
blijvend moeten realiseren dat we 
afhankelijk zijn van de schepper, 

de natuur en haar onuitsprekelijke 
schoonheid. Zij was haar tijd ver 
vooruit en een vrouw met cha-
risma, wilskracht en geestkracht 
binnen de kerk van toen met een 
grote zeggingskracht voor men-
sen in kerk en samenleving anno 
2017. Herman Teerhöfer (1975) is 
als geestelijk verzorger en theoloog 
werkzaam in drie verpleeghuizen 
in Tilburg. 
Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-, 
te betalen bij binnenkomst in de 
zaal. Aanmelden: info@kloosterka-
pelvorstenbosch.nl.

LEKKER
LEERZAAM 
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk 

(0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl

open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u

Column Eijnderic 
BERNHEZE - 
Workshop Wassen beeld 
Docente Carla Molkenboer 
nodigt je van harte uit om 
kennis te maken met het 
vormgeven van een beeld in 
was. Was is fi jn kneedbaar 
en al snel zie je een beeld 
ontstaan naar eigen 

ontwerp, fi guratief of abstract. Natuurlĳ k zĳ n er ook voorbeelden tĳ dens 
de workshop aanwezig. Eerst wordt er een eenvoudig armatuur 
gemaakt en daarna wordt het armatuur met was omkleed en gemodel-
leerd. Voor alle materialen wordt gezorgd. Na afl oop ben je heerlĳ k 
ontspannen en tevreden over je zelf gecreëerde beeld! 
Inschrĳ ven kan voor één of twee avonden. Wil je graag een groot beeld 
maken dan raden we je aan om beide workshops te volgen op 15 en 22 
november. De prĳ s per avond is € 29,-. 

Tip voor 5 december
Zoek je nog een leuk idee 
voor de decembermaand? 
Bĳ  De Eĳ nderic zĳ n 
cadeaubonnen voor elk 
bedrag verkrĳ gbaar. Leuk 
om te geven en leuk om te 
krĳ gen!

Heerkens groente en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl 

Deze paddenstoel is vol van smaak
en heerlijk in diverse wildgerechten, 
salades, risooo en pastagerechten. 

De shiitake heee een vaste
structuur en een stevige bite.

De shiitake verliest geen vocht 
bij bereiding, maar neemt 

deze wel op. 

De smaak van de cantharel
is peperachhg en verspreid
een lichte abrikozengeur. 
Kook of bak de cantharel
niet te lang, anders wordt

de paddenstoel taai. 

De champignon is de meest
bekende eetbare paddenstoel.

Bakken, grillen, wokken, 
of frituren. Het kan allemaal. De portobello is een grote

smaakvolle paddenstoel 
met een grote kastanjebruine

hoed. Ideaal om te vullen
of te grillen.

De nameko of bundelzwam,
is een stevige, knapperige

paddenstoel met een mooie
vorm en kleur. Een ideale

paddenstoel voor soep, ragout
of stoofschotels. 

Eryngii of koningsoesterzwam,
is de grootste onder de oester-

zwammen. De eryngii heee een volle
aardse smaak en blije stevig, ook na
lang bereiden. Ideaal als toevoeging

in sauzen met vlees of wild.

De oesterzwam heee een vlezige, 
zachte paddenstoelensmaak.

Heerlijk in combinahe met kip, 
kalfsvlees en vis.

PADDENSTOELEN

pORTOBELLO

CANTHARELCHAMPIGNON

ERYNGII
SHIITAKE

NAMEKO

TROMPETTE DE LA MORT
OESTERZWAM

PROEF DE HERFST

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

SINTER-KERST EN NIEUW
Van 29 november t/m 23 december 
en van 4 januari t/m 7 januari 2018 

staat Restaurant Het Sentiment volledig 
in het teken van de feestdagen.

Deze periode kunt u komen genieten van een 4-gangen 
Sinter-Kerst en Nieuw-menu voor € 39,50 per persoon. 

U kunt telefonisch reserveren via 0413-320016 of 
via www.hetsentiment.nl/reserveren.

Met gastvrije groet, TEam HET SENTImENT

Een cadeau van de Wereldwin-
kel is gemaakt met respect voor 
mens en milieu. 
Aandacht voor mensen en maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen zullen ongetwijfeld ook 
in jouw organisatie belangrijke 
kernwaarden zijn. Het (laten) 
maken van een keuze uit duur-
zame en fairtrade cadeaus ligt 
dan voor de hand. Een eerlijk, 

origineel cadeau met een ver-
haal! 

Wereldwinkel Nistelrode wil 
graag haar winkel ’s avonds 
openen voor jouw en je mede-
werkers. Wil jij als bedrijf/orga-
nisatie gebruik maken van deze 
mogelijkheid meld je dan aan via 
bartencorry@gmail.com om een 
afspraak te maken.

Een (h)eerlijk avondje 
winkelen!
Een speciale kerstavond voor uw personeel/medewerkers

NISTELRODE - In deze drukke tijden voor Kerst wil de Wereldwinkel 
jou de mogelijkheid bieden om je medewerkers zelf een cadeau te 
laten kiezen om ze te bedanken voor hun inzet. Hoe bijzonder is het 
om je eigen kerstpakket te mogen samenstellen?!
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Procrastinatie

Ik heb het opgezocht in een medische encyclopedie en ik ben een 
duidelijk geval. Eigenlijk al sinds mijn kindertijd en ik taakjes mee 
kreeg die op een bepaalde tijd af moesten van mijn meesters en 
juffen, heb ik er al last van. Niemand heeft me er ooit voor naar de 
dokter gestuurd, maar ik had nu wel gewild dat mijn diagnose al 
eerder gesteld zou zijn geweest. Wie weet waar ik beland was, als 
ik niet al jarenlang aan deze slepende ziekte had geleden. Ik denk 
ook niet dat ik er op mijn leeftijd nog ooit van af kom. Ik lijd voor 
eeuwig aan uitstel- en studieontwijkend gedrag, procrastinatie.

Zelfs nu ondervind ik nog steeds de problemen van deze 
sluipmoordenaar. Ik neem me elke twee weken voor om echt op 
tijd te beginnen aan mijn column bijvoorbeeld. En ruim voor de 
deadline mijn verzinsels toe te vertrouwen aan het papier, en 
uiteindelijk aan de lezer, zodat ik ongestoord de maandagavond 
tegemoet kan gaan. Alle kinderverjaardagen op zondagmiddag 
afzeggen, op tijd vertrekken uit de voetbalkantine en op zondag 
mijn hersenen al laten kraken. Het is me vrijwel nooit gelukt.

Ik had het in mijn basisschooltijd al. Ik weet nog dat ik in groep 
acht al de ontzettende wijsneus uithing toen mijn meester vroeg 
waar mijn opstel bleef. Ik loog dat ik allang halverwege was en 
dat ik alleen nog de ‘puntjes op de i van Imposant opstel’ moest 
zetten. Om er ook nog aan toe te voegen dat van uitstel geen 
afstel komt, maar dat het gezegde speciaal voor mij herzien was 
naar ‘van uitstel komt opstel’. In werkelijkheid had ik geen enkele 
inspiratie om ook maar de eerste alinea op papier te zetten, laat 

staan een avontuur van twee kantjes 
over een fictieve superheld met 
bovennatuurlijke krachten.

Ik ben blij dat ik me nu eindelijk 
niet meer schuldig hoef te voelen 

dat ik net voor de deadline mijn 
column naar de redactie stuur. Het 

uitstelvirus heeft gewonnen. 

Column D’n Blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Broers heersers van het Weversrijk
Mè ‘n bluumke in de hand, scheuren wij door ‘t Weversland! 

Bram en Jaap zijn zonen van Wil-
ma en Leen Lindhout. Ze werken 
beiden ook in het familiebedrijf 
Bloemgroothandel A. Lindhout 
en Bloemsierkunst Ari-Jenne. 
Bram rijdt vrachtwagen, bus en 
verzorgt de administratie en Jaap 
rijdt ook vrachtwagen en doet 
de in- en verkoop van de groot-
handel. 
De 28-jarige Bram kun je kennen 
als vrijwilliger bij Brandweer Nis-
telrode en van Carnavalsvereni-
ging ‘Kumt volgend jaor’. 
Zijn durske is Gwenn van de Bo-
venkamp, dochter van Karin en 
Melis van de Bovenkamp. Op 
de vraag wat het Weversrijk nog 
meer van hem moet weten geeft 
hij als antwoord: “Fanta, Fanta 
en nog eens Fanta.” 

Adjudant Jaap is 23 jaar en heeft 
durske Lisa Steenbergen aan 
zijn zijde staan. Jaap voetbalt bij 
RKSV Prinses Irene. Zijn taak als 
adjudant neemt hij ‘erg’ serieus, 
want op de vraag hoe hij denkt 
de zware taak als persoonlijk 
adudant te gaan vervullen laat 
hij weten: “Niet anders dan dat 
ik in het dagelijkse leven doe, 
het ene oor in, andere oor uit.”

verklaring hints voor prins Bram 
d’n Urste & Adjudant Jaap 
Hint 1: Het pak is hem niet vreemd
Prins Bram d’n Urste is in 2002 
Jeugdprins geweest in ons 
Weversrijk. Tevens is Bram 
brandweerman en dragen ze 
daar ook een pak bij officiële ge-
legenheden.

Hint 2: Vier op een rij
Zowel Prins Bram d’n Urste als 
Adjudant Jaap hebben vier ver-
stralers op hun bus en vrachtau-
to gemonteerd.

Hint 3: Hij heeft veel in z’n mars
Als Prins Bram d’n Urste ’s mor-
gens vroeg naar de veiling moet 
begint zijn dag met het eten van 
een Mars.

Hint 4: Ze zijn er vroeg bij
Vroeg opstaan is Prins Bram d’n 
Urste en Adjudant Jaap met de 
paplepel ingegeven, ze vertrek-
ken naar de veilingen en klanten 
voor dag en dauw.

Hint 5: De Durskes zijn er blij mee
Jonge mannen zijn altijd wel-
kom, zeker voor dames. Twee 
Durskes brengen ze mee, ook 
daar zijn de Durskes blij mee. En 
ja, bloemen, daar kun je dames 
echt blij mee maken.

Hint 6: Wie de schoen past 
trekt ’m aan
Prins Bram d’n Urste loopt nor-
maal op klompen, maar speciaal 
voor zijn functie als Prins van ‘t 
Weversrijk heeft hij schoenen 
gekocht en aangetrokken.

WEVERSRIJK – In een volle zaal bij Residentie ‘t Tramstation is prins Bram I van het Weversrijk gepre-
senteerd. Samen met zijn adjudant, broer Jaap viert hij het komend jaar carnaval met stichting Carnaval 
de Wevers. De onthulling werd gedaan door de X-Lee 2.

Adjudant Jaap en Prins Bram d’n Urste

V.l.n.r.: Jaap, Lisa, Gwenn en Bram

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

Wij feliciteren Prins Bram d’n Urste 
en Adjudant Jaap en wensen hen en 
alle Wevers een prachtige carnaval

Mè ’n bluumke in de 
hand, scheuren wij 
door ’t Weversland!

Meer foto’s van de onthulling: 
www.mooibernheze.nl
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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. 0413-408780.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
nISTELRODE / vORSTEnBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

De natuur verloochent 
zich niet, die wint 
altijd
Het is er allemaal al. Altijd ge-
weest ook, alleen wilden we dat 
niet zien. Eeuwenoude wijshe-
den werden aan de kant gezet. 
Als onzin afgedaan. Ze waren 
uit de tijd en achterhaald. We 
wilden nieuwe ideeën, we wil-
den geld verdienen. Daar werd 
de focus op gelegd, waar niet 
per se de mens maar belangen-
behartiging voorop stond.

Onlangs werden we weer met 
onze neus op de feiten gedrukt 
met de bacteriofagen. Virussen 
die bacteriën kunnen bestrij-

den. Al bekend van voor de oor-
log, tot de antibiotica ze 
naar de achtergrond 
verdrongen. 
Nu blijken ze 
mensenlevens
te kunnen red-
den waar hier 
de bacterie re-
sistent is gewor-
den tegen antibio-
tica. De ontwikkeling
van de bacteriofagen is 
doorgegaan in Rusland, omdat 
ze daar de financiële middelen 
niet hadden voor antibiotica. 
De bacterie heeft zich echter 
geëvolueerd, waardoor antibi-
otica niet meer toereikend zijn. 
De bacteriofaag evolueert mee, 
zo werkt de natuur. Gelukkig 
maar. Er zijn echter nog geen 
wetenschappelijke bewijzen of 
onderzoeken. Die kosten han-
denvol geld, en daar komt be-
langenbehartiging om de hoek 
kijken.

Hetzelfde geldt voor de voe-
dingsindustrie. Het was er al-
tijd al, de pure producten zon-

der toevoegingen en zonder 
dat het genetisch gemani-

puleerd was. Tot de 
industrie andere 

dingen bedacht 
en de mensen 
verslaafd maak-
te aan verborgen 
suikers. Het 

psychologische
 effect van de felle 

kleuren waar kinde-
ren naar toe getrokken 

worden. De gezonde vetten 
waarvan we helemaal niet dik 
werden, werden verruild voor 
suikers. Nu zijn we met man en 
macht bezig om de mens weer 
in balans te krijgen.

In mijn vak is het niet anders. 
Jaarlijks worden er veel ont-
dekkingen gedaan. Een aantal 
is niet meer weg te denken uit 
de beautywereld, maar van 
veel zijn we teruggekomen. Té 
onnatuurlijk, te ver van ons af. 
We snakken naar puurheid en 
logica. Naar een balans in ons 
drukke leven. Gewoon zoals 
het bij de mens hoort.

Wetenschap of inzicht?
Wetenschappelijke onderzoe-
ken én inzichten tonen aan dat 
we meer invloed kunnen uitoe-
fenen op onze gezondheid dan 
we ooit gedacht hadden. Ster-
ker nog, er zijn zelfs processen 
omkeerbaar. 

In tegenstelling tot ziek wor-
den en dan handelen, leren we 
nu wat we kunnen doen aan 
preventie en verbetering. Het 
voorkomen of uitstellen van af-
takeling. En weet je waarmee? 
Met wat de natuur ons te bie-
den heeft, met ons nuchtere 
verstand en met de wijsheden 
van vroeger gecombineerd met 
de wetenschap van nu.

Een rustgevende gedachte in 
deze hectische maatschappij.

COLUMN DICHT OP DE HUID

Eeuwenoude 
wijsheden 

werden aan de 
kant gezet

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

VOOR HET BESTE 
HOORADVIES

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept
• parkeren voor de deur

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
Botermarkt 3 • Uden • 0413-330905

Wij maken het verschil ervaar het zelf

‘t Dorp 29 I Heesch I 0412-475959
Carmelietenstraat 8 I Oss I  0412-480302

www.vanschijndelhoortechniek.nl

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

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

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

bewegen naar
gezondheid.

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

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

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

Bewegen
naar gezondheid!

Wist u dat wij:
•	 Loopanalyses	maken?
•	 Een	echo-apparaat	hebben?
•	 Dry	needling	toepassen?
•	 Tens-apparaten	kunnen	bestellen?
•	 Braces	en	tapematerialen	verkopen?

Meer	weten?	
Bel	ons	gerust	voor	meer	informatie

Cereslaan	12b	en	Verdilaan	48	Heesch	-	0412-457067

bewegennaargezondheid.nl

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest 
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons 
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training) 
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze 
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt. 

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

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

bewegen naar
gezondheid.

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

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

Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl 

Steken, tintelingen, een brande-
rig gevoel in uw tenen
Vanaf de middenvoetsbeentjes 
lopen de zenuwen tot het ein-
de van de tenen. Een zenuw-
beknelling tussen de midden-
voetsbeentjes kan zorgen voor 
een verdikking van een van de 
zenuwen. Doordat u loopt komt 
er druk op de middenvoetsbeen-
tjes en in combinatie met de 
verdikking van de zenuw ont-
staat de pijn. Meestal ontstaat 
de pijn tussen het derde en vier-
de middenvoetsbeentje. Soms 

komt een beknelde zenuw ook 
voor tussen het tweede en derde 
middenvoetsbeentje. Wanneer 
de zenuw beschadigd is, kan hij 
opzwellen waardoor deze tussen 
de middenvoetsbeentjes klem 
komt te zitten. Deze inklemming 
kan zorgen voor pijn in de voor-
voet, zoals steken, tintelingen en 
een branderig gevoel en het ge-
voel van stroomschokjes richting 
de tenen. 

Inlegzolen in schoenen
Het behandelen van een be-

knelde zenuw in uw voorvoet 
begint met aanpassingen in uw 
schoenen. Door het dragen van 
wijdere schoenen is het mogelijk 
dat de klachten in uw voorvoet 
verminderen of verdwijnen. Wat 
ook kan helpen is een inlegzool 
in uw schoenen. Op de inlegzool 
wordt een verhoging gemaakt 
onder de voorvoet, waardoor 
de ruimte onder de voet groter 
wordt en de middenvoetsbeen-
tjes meer ruimte krijgen. Dit 
zorgt voor minder irritatie en 
minder pijn in uw voet. 

voetklachten?
Heeft u last van acute pijn in uw 
voorvoet en wilt u pijnvrij bewe-
gen? Neem contact op met Po-
dotherapie Makkelijk Lopen via 
telefoonnummer 073-5470019 
of via info@makkelijklopen.nl en 
maak een afspraak met een van 
onze professionele en deskundi-
ge podotherapeuten.

Acute pijn in uw voorvoet?
HEESWIJK-DINTHER - Heeft u last van acute pijn in uw voorvoet met uitstraling naar de tenen? Tintelin-
gen in de tenen? Of het gevoel op een kussentje te lopen? Dan is het mogelijk dat er een zenuw bekneld 
zit in uw voorvoet. In medische termen noemen we dit mortonse neuralgie of mortonse neuroom. 
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kleine 
roomboter-
amandelstaaf 

2,75

in Haren (bij Oss)
Maren-Kessel
Uden
en onze winkels 
in Oss en Heesch

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

Bart denkt 
Sinterklaas is weer bijna in het land. 
Daarom willen wij u alvast voor laten proeven van onze roomboter-
amandelstaven. We maken kleintjes. Natuurlijk bereiden onze bakkers 
ook deze met roomboter en 100% amandelspijs. Wilt u echt eens ’n 
lekkere  amandelstaaf, moet u die van ons eens proberen!

nog maar aan één ding

De kracht van kleur met CosmeticPro

De producten zijn allemaal der-
matologisch getest, allergie- en 
dierproefvrij. Daarnaast zijn de 
glutenvrije make-up, mineralen 
make-up en de BIG 10 free na-
gellakjes helemaal van deze tijd. 
Yvonne vertelt gepassioneerd 
over de producten: “Als groot-
handel leveren wij aan detaillis-
ten in de schoonheids- en mode-
branche. Wij zijn een groothandel 
en werken landelijk. 
Voor de particuliere markt geven 
we workshops, geheel verzorgd, 

met een hapje en een drankje. 
Zin om je opgespaarde make-up-
doos uit te dunnen naar bruikba-
re, goeddoordachte producten 
die goed bij je passen? Dan zijn 
de workshops van CosmeticPro 
helemaal iets voor jou.”

Nadat Yvonne een kleuranalyse 
cadeau kreeg, was het voor deze 
creatieve onderneemster duide-
lijk: ‘Ik ga een opleiding kleur-
consulent en visagist starten’. Een 
specialisatie waarmee ze al snel 

ook verder wilde: “Kleuren in je 
make-up en kleding maken zo’n 
groot verschil en kunnen je zo-
veel zelfverzekerder laten voelen, 
het is geweldig om mensen een 
leidraad mee te kunnen geven 
bij de kleding- en make-up keu-
zes die ze maken.” Samira van 
Grunsven versterkt inmiddels het 
team met haar ervaring in de in- 
en verkoop in de buitenfunctie. 
Rosan van den Brand kwam eerst 
als hulp voor de vele aanloop-
werkzaamheden van het bedrijf, 

maar bleek meer in haar mars 
te hebben en kon bij het erkend 
leerbedrijf ook voor haar stage 
als junior-accountmanager te-
recht. Rosan leert zo enorm veel 
bij CosmeticPro dat ze besluit: 
”Wanneer het zo goed bij je past, 
hoef je toch niet verder te gaan 
kijken en gelukkig mag ik ook 
blijven na mijn stage.” 

Yvonne: “Op dit moment zijn wij 
op zoek naar enthousiaste men-
sen om ons verkoopteam te ko-
men versterken en voor het be-
geleiden van onze workshops.”

KLEUR En MAKE-Up ADvIES
Zin in een make-up workshop 
of een uitgebreid kleuradvies? 
Het team van CosmeticPro kijkt 

graag welk kleurtype jij bent en 
welke ‘seizoenskleuren’ op de 
waaier daarbij horen. Een goede 
investering om een goede hand-
leiding voor je make-up en kle-
dingkeuze te verkrijgen. 

Kijk naar de mogelijkheden voor 
een gezellige dag of avond op 
www.cosmeticpro.nl. Met het 
oog op de komende feestda-
gen is het een leuk idee om nu 
je cadeaubon te kopen voor elk 
gewenst bedrag, om een kleur-
analyse of een make-up work-
shop cadeau te doen. NISTELRODE - “Wij zijn Team CosmeticPro”, zegt eigenaresse Yvonne de Lorijn. 

De enthousiaste dames werken als één aan een missie. Het balletje is gaan rollen, 
van kleur naar kleuradvies, naar kleurenwaaiers, naar een groothandel met 
verantwoorde make-up. Het bedrijf is gestart met een duidelijke focus: CosmeticPro.

Yvonne, Rosan en Samira voelen zich al helemaal thuis in de kleurrijke omgeving  Foto’s: Marcel van der Steen

Voor de particuliere markt geven we workshops 
zodat de consumenten de producten leren kennen

Veelzijdige collectie in BIG10free

Apple: voor alle leeftijden en voor 
alle huidsoorten

‘We zijn op zoek 
naar enthousiaste 

mensen die ons 
team komen 
versterken’

Delst 13, 5388 ST Nistelrode
0412-613074
info@cosmeticpro.nl
www.cosmeticpro.nl
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Een woord van dank

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende 
belangstelling, lieve woordjes, bloemen, kaarten en berichtjes 
en alle hulp die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Thea Herckenrath-van der Wijst
Uw steun en medeleven heeft ons erg goed gedaan.

Jo Herckenrath, kinderen en kleinkinderen

Wanneer:        23 november 2017
Aanvang:         19:00 uur
Locati e:           HuÎs van Troost
           Prins Willem Alexander Sportpark 1
           5461 XL  Veghel
           085 - 33 01 005

Tijdens deze inloop avond zal uitgelegd worden wat 
thanatopraxie oft ewel balseming inhoudt. Ook zullen er 
materialen zichtbaar zijn welke gebruikt worden ti jdens 

de behandeling. 
Stel gerust uw vragen.

MBalm zal deze avond leiden via Marti n en Sonja, een 
echtpaar dat samen de behandelingen uitvoert, zowel in een 

uitvaartcentrum als op thuislocati e.

Informatie avond
Wat is Thanatopraxie oftewel Balseming?

 
               

     FOTOPRESENTATIE door Cor Ottenheim  

Woensdag 15 november, 20.00 uur in de Stuik, Vorstenbosch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van oude woonplekken maar ook het  
alledaagse leven rond 1900-1950. De presentatie  
bestaat uit ca. 600 views van oude boerderijen en  
woningen maar ook de huidige situatie.   

Fotopresentatie Vorstenbosch 
vroeger en nu 
VORSTENBOSCH - Ben je ook 
nieuwsgierig naar wie er in het 
verleden waar woonde, wie er 
nu woont en wat het verleden 
is van bijvoorbeeld jouw woon-
plek of die van je ouders of 
voorouders?

Kom dan kijken en luisteren op 
woensdag 15 november in ge-
meenschapshuis de Stuik naar 
een fotopresentatie die is sa-
mengesteld en wordt gepresen-
teerd door Cor Ottenheim. 

Foto’s van oude woonplekken 
maar ook van het alledaagse le-
ven rond 1900-1950 in Vorsten-
bosch. 
De presentatie bestaat uit circa 
600 views van oude boerderij-
en en woningen, maar ook de 
huidige situatie. Aanvang 20.00 

uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
en de entree is gratis.
Iedereen is van harte welkom, 
dus ook oud-Vorstenbosschena-
ren. Zeg het voort!

Zingen en swingen bij de Liederentafel

Jan van Vilsteren en Ad van de 
Ven zijn de kartrekkers van de 
Liederentafel. Maar zij zagen het 
aantal mensen dat de Liederenta-
fel bezoekt teruglopen. Het werd 
tijd voor iets nieuws, vonden zij. 
Jan kwam op het idee om het niet 
alleen bij zingen te houden, maar 
om ook te gaan dansen. “Ik be-
weeg graag, dan blijven al mijn 
gewrichten lekker gesmeerd”, 
lacht Jan. 

Jan en Ad zijn twee van de velen 
die graag meezingen. “Het hoeft 
niet zuiver, zolang je het maar 
naar je zin hebt,” zeggen zij. Bij 
de Liederentafel draait het erom 
dat je gezellig onder de mensen 
bent. “Gewoon de dagelijkse 
sleur onderbreken”, zegt Ad. 

Er is een nieuw liederenboek, dat 

Jan en Ad samen met de liede-
renband hebben samengesteld. 
In het nieuwe boek staan niet al-
leen Nederlandse meezingers uit 

de jaren ‘60, maar ook Engelse 
nummers. Samen met de band 
zijn nieuwe nummers uitgezocht 
die de band voor kan spelen en 
waar de bezoekers lekker op 
mee kunnen zingen en dansen. 
De band bestaat uit een gitarist, 
accordeonist, drummer en een 
zangeres. 

Gedurende de avond komen er 
verschillende nummers aan bod. 
Op alle nummers kan gezongen 

én gedanst worden. En allerlei 
soorten dans zullen aan bod ko-
men. Van de tango tot de foxtrot, 
maar ook een Engelse wals of de 

Weense wals kunnen gedanst 
worden. Iedereen is welkom om 
eens een kijkje te komen nemen. 
Het enige wat je mee moet nemen 
naar de avond is goeie zin. Iedere 
derde woensdag van de maand 
vind je de Liederentafel in zaal De 
Misse bij CC De Pas, van 20.00 
tot 23.00 uur. De entree is slechts 
€ 2,-. Dus wil jij een avondje 
lekker zingen of dansen, of mis-
schien wel allebei? Kom en doe 
mee!

HEESCH – Gezelligheid, daar draait het om bij de Liederentafel. Iedere derde woensdag van de maand 
kun je bij CC De Pas terecht om samen gezellig mee te zingen met de nummers die de band speelt. En 
het blijft niet alleen bij zingen, want er mag ook gedanst worden! 

Ad van de Ven en Jan van Vilsteren Tekst: Tamlyn van Lanen Foto: Marcel van der Steen

Ouderen en papieren media
De digitalisering van overheidsdiensten gaat er te veel van uit dat alle burgers met de overheid en de 
gemeente via internet kunnen communiceren en interactieve diensten kunnen gebruiken of afnemen. 
Terwijl vooral ouderen en mensen met fysieke en psychische beperkingen daartoe in mindere mate of 
niet in staat zijn. Zij vragen om een traditionele (analoge) benadering en aanpak. MijnOverheid gaat 
zelfs zo ver dat burgers zelf actief langs digitale weg hun informatie moeten binnenhalen, ook als zij 
daartoe niet in staat zijn of niet over computerfaciliteiten en -vaardigheden beschikken. 
Het is de lijn van de overheid (bron BZK) dat alle overheidsorganisaties, waar nodig, een alternatief 
kanaal bieden. Dat wil zeggen analoge communicatie en interactie met de burger beschikbaar stellen 
voor burgers die niet over middelen voor digitale communicatie beschikken of niet digitaal vaardig zijn, 
zoals minder mobiele en minder valide ouderen, gehandicapten, laaggeletterden én jongere digibeten, 
want die zijn er ook nog steeds! Dit vraagt om ondersteunende voorzieningen en faciliteiten door die-
zelfde overheid, dus ook de gemeente Bernheze. Ook ONS welzijn en de ouderenorganisaties (ANBO, 
KBO en andere) kunnen ondersteunen met digitale hulppleinen en digitale hulpdiensten.

Het voorstel van het college van Bernheze dat op 9 november ter besluitvorming aan de gemeente-
raad wordt voorgelegd staat hier haaks op. Dat raadsvoorstel houdt in dat de gemeente haar uitingen 
via de papieren media, waaronder DeMooiBernhezeKrant, wil gaan beperken. Terecht is door menig 
raadsfractie daartegen in de commissievergadering geageerd. Ouderen hebben geleerd hun gezond 
verstand te gebruiken en verwachten dat ook van de raadsleden.

Henk Verschuur, ANBO-ouderenconsulent.

BERNHEZE ACTUEEL!

Woonconsulenten, speciaal opgeleide vrijwilligers van lokale ouderenorganisaties kunnen jou helpen 
je vragen te beantwoorden, zodat het voor jou duidelijk wordt welke acties jij tijdig kunt ondernemen. 
ANBO-woonconsulent voor Bernheze is Henk Verschuur, te bereiken via 06-12097550.

Eerstvolgende liederentafel 
woensdag 15 november

‘Ik heb duizend keer gefaald,
daarom is het me gelukt’
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Volop  parkeergelegenheid

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode
Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15 november

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Varkensfilet-
lapje
100 gr. € 1,10

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Kip Blinde vink
4+1 gratis

Eigengemaakte
zult

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

Groente en fruit 
da’s de klok 

rond genieten

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Wij gaan VerbouWen om u nog beter
Van dienst te kunnen zijn. 

Daarom zijn er gewijzigde openingstijden:
dinsdag 14 november 8.00-18.00 uur

woensdag 15 en donderdag 16 november gesloten.

100 gr. € 0,99

Vrijdag 17 november staan wij weer 
voor u klaar. Graag tot dan.

Laar 66 - Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - Berghem - 0412-745380

www.vanmook.echtebakker.nl

Van Mook
De Echte Bakker

Geldig tot en met woensdag 15 november 2017

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

jubilerende verenigde 
Spelers trakteert
Feestelijk drama, thriller en blijspel

Ruim vier decennia geleden tel-
de Loosbroek twee toneelver-
enigingen die onder aanvoering 
van de inmiddels overleden 
Henk Huijden en erelid Adrie van 
Krieken, werden samengevoegd 
en verder gingen als Verenig-
de Spelers. Daarmee is ook de 
naam verklaard. 

De toneelgroep bestaat 40 jaar 
en voorzitter Paul Huijden blikt 
terug en vooruit. “Destijds wa-
ren er alleen Loosbroekse spe-
lers. Jaarlijks werd een ‘drama’ 
op de planken gezet. In verloop 
van tijd groeide echter de vraag 
naar luchtigere producties. Uit-
eindelijk werd de oversteek 

gemaakt naar kluchten en blij-
spelen. We tellen momenteel 
twintig leden uit Loosbroek en 
omringende plaatsen”, vertelt 
Paul. Naast toneelspelers is er 
ook een aantal mensen actief 
achter de schermen. “Iedereen 
is even belangrijk. Wij doen 
het met elkaar. We combineren 
plezier en gezelligheid met het 
neerzetten van een kwalitatief 
goed stuk”, zegt Paul. 

Op dit moment worden de laat-
ste puntjes op de i gezet van het 
blijspel ‘Ongewenst Onstoffe-
lijk’. Een blijspel met elementen 
van een drama en een thriller. 
Het draait in deze om het echt-
paar Fabian en Willeke, wiens 
geluk op wrede wijze verstoord 
wordt door Vivian, een ex van 
Fabian die het niet kan verkrop-
pen dat hij haar voor het altaar 
liet staan. In een vlaag van woe-
de vermoordt ze hem. 

Dat is het startsein van een reeks 
onverklaarbare gebeurtennissen. 
“Fabian keert terug als geest om 
te waken over Willeke die niet 
alleen verdacht wordt van de 
moord, maar ook nog eens be-
dreigd door Vivian die het ook 
op haar heeft voorzien. Er wordt 
een paragnost ingehuurd en er 

zijn ook nog drie vriendinnen 
die deze titel eigenlijk niet mo-
gen dragen”, doet Paul een klein 
stukje uit de doeken. 

Volgens de voorzitter kan het 
stuk het best omschreven wor-
den als ‘spannend blijspel’ en 
verveelt het geen seconde. Hij 
nodigt iedereen dan ook hartelijk 
uit om zijn statement zelf te ko-
men ervaren. Ook doet hij gelijk 
een oproep voor nieuwe spelers. 
Er is ruimte voor zowel dames 
als heren. Zeker mannen kunnen 
rekenen op een wam onthaal. 
Paul: “Mensen kunnen zich mel-
den bij de huidige leden, via onze 
Facebookpagina, ze mogen ook 
gerust eens binnen komen lopen 
tijdens een repetitie op woens-
dagavond of ze kunnen contact 
opnemen via verenigdespelers-
loosbroek@gmail.com.

Dan: “Of kom sfeer proeven 
tijdens de komende voorstellin-
gen.” Kaartjes kosten € 8,- per 
persoon en zijn te koop aan 
de kassa of te reserveren via 
06-23957423. Dat geldt ook 
voor de speciale voorstelling op 
zaterdag 18 november om 14.00 
uur voor KBO-leden en mensen 
van de Zonnebloem. De zaal is 
open om 13.30 uur.

LOOSBROEK – Een stalker, een moord, een geest en een paragnost. Het zijn enkele ingrediënten uit 
het blijspel ‘Ongewenst Onstoffelijk’ dat toneelgroep verenigde Spelers uit Loosbroek zaterdag 18 en 
zondag 19 november om 20.00 uur in CC De Wis in Loosbroek en op vrijdag 24 november om 20.00 
uur in gemeenschapshuis De Stuik in vorstenbosch speelt. De toneelgroep bestaat veertig jaar en trak-
teert iedereen op een productie die zowel drama- als thriller- en blijspel-elementen bevat. Samengevat: 
niemand zal zich vervelen. 

Ze vieren het jubileum met een ‘spannend blijspel’ Tekst en foto: Wendy van LIjssel

Een spannend 
blijspel dat 
geen seconde 
verveelt

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl
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KBO Bernheze

Leden en vrienden 
van KBO 
Heesch: hartelijk 
bedankt!

HEESCH - Maar liefst 516 stem-
men kreeg KBO via de Rabo-
bank Clubkas Campagne en dat 
betekent een bedrag van ruim  
€ 2.300,- dat men zal ontvangen. 
Rabobank hartelijk bedankt, 
maar ook alle leden en vriendin-
nen en vrienden van KBO die op 
ons hebben gestemd, bedankt!

Het bestuur heeft als bestem-
ming van dit geld onder andere 
de verbetering van de apparatuur 
voor de PC Helpdesk genoemd. 
Met dit bedrag kan er heel wat 
gedaan worden. Al eerder werd 
er bericht over dat men bezig 
is met de verbetering van de 
dienstverlening van de PC Help-

desk. Nu kan ook nog de appa-
ratuur gedeeltelijk gemoderni-
seerd worden. De oudere leden 
zijn veelal niet opgegroeid met 
de computer en zien er tegenop 
om er mee te beginnen. Maar 
met de hulp van de PC Helpdesk 
is de start gemakkelijk. Je hoeft 
alleen maar je naam plus je te-
lefoonnummer op een papiertje 
te schrijven en bij de receptie 
van CC De Pas in de KBO-doos 
te doen en daarop te vermelden 
dat je op maandag computerles 
wilt hebben. Elke maandag zitten 
er vrijwilligers klaar om je de be-
ginselen van de computer of de 
tablet bij te brengen. Niet in een 
grote groep, maar met een eigen 
begeleider die naast je zit en die 
alles met veel geduld uitlegt.

Vrije inloop op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur voor tienmi-
nutenvragen. Voor meer inlich-
tingen bel met Peter Gommers, 
06-44978123.

Maandagochtendritten Zieken- 
vereniging Horizon Heesch

Iedere maand vertrekt er om 
9.30 uur een groep van tien en-
thousiaste chauffeurs met be-
geleiders en deelnemers bij de 
kerk in Heesch om een toeris-
tische rondrit van ongeveer 30 
kilometer te rijden door Noord-
oost-Brabant.

Het weer was bij alle ochtendrit-
ten uitstekend, zodat de mooiste 
plekjes konden worden opge-
zocht. De tochten waren zeer af-
wisselend. Kleine dorpjes aan de 
Maaskant zoals Lithoijen, Oijen, 
Macharen, Megen en Haren met 
de buitengebieden waren in de 
ritten opgenomen. Zo ook het 
natuurgebied de Hemelse Waard 

in Oijen. Rijdend over de Maas-
dijk is te zien hoe het nieuwe 
natuurgebied met uitkijktoren is 

aangelegd. De komende jaren 
zal het 225 hectare groot na-
tuurgebied nog verder worden 
uitgebreid en alle deelnemers 
hopen daarvan allemaal getuige 
te zijn. Ook de tocht door het 
prachtige natuurgebied Keent 
met haar loslopende kuddes van 
grote grazers, paarden en runde-

ren - die vanuit de auto waren te 
bewonderen - valt in de smaak. 
Hiermee wordt alle deelnemers 
van de tocht een groot plezier 
gedaan. En na de rondrit is er 
altijd een lekkere kop koffie of 
thee met een plak cake en kan 
het wel en wee van Heesch nog 

worden besproken. Voor Zieken-
vereniging Horizon is het vooral 
fijn te zien dat iedereen geniet. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt 
door sponsors, donateurs en vrij-
willigers. 
Iedereen hartelijk dank voor zijn 
of haar bijdrage aan het slagen 
van de rondritten!

HEESCH - De rondritten van Ziekenverenging Horizon zijn ook dit 
jaar weer een groot succes geweest. Al in maart werd gestart om zo-
veel mogelijk mensen van de doelgroep minimaal drie keer de kans 
te geven om mee te gaan. Dit jaar werden zeven ritten gereden.

Kleine dorpjes aan de Maaskant 
en prachtige natuurgebieden
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Heesche scouts maken
voedersilo’s

Eigenwijs gereedschap
Tijdens twee maandagavond-bijeenkom-
sten staken de scouts de handen uit de 
mouwen voor de productie van voedersi-
lo’s voor onze gevleugelde vrienden. Nu is 
zagen en schroeven geen alledaagse kost 
en kregen de scouts snel in de gaten dat 
het geen eenvoudige opgave is om van 
hout en schroeven iets moois te maken.

De leiding had een model gemaakt, dat 
door de scouts ‘alleen maar nagemaakt’ 
hoefde te worden. Dat bleek sneller ge-
zegd dan gedaan, want een decoupeer-
zaag, boor en schroevendraaier blijken 
niet altijd precies te doen wat een scout 
van hen verlangt… 

Inzicht en fraaie resultaten
Er waren dan ook twee bijeenkomsten no-
dig om de voedersilo’s gereed te krijgen. 
Vorige week maandag werd de klus ge-
klaard en kon men naar huis met een silo 
om thuis de vogels bij te kunnen voeren. 

Met respect voor het handwerk van een 
timmerman en tevreden over het resul-
taat, werden de resultaten op de kiek ge-
zet.
Naast de voedersilo’s fabriceerde iedere 
scout ook nog een lampion van een con-
servenblik waarin met ontelbare gaatjes 
herfstbladeren geslagen waren. 
Mooi voor een sfeervol lichtje binnen, ter-
wijl de vogels buiten kunnen smikkelen.

HEESCH - Als de zon precies boven de evenaar staat duren de dag en de nacht over-
al op aarde even lang. Rond 23 september is dit het geval, daarom begint de herfst 
meestal op 22 of 23 september. De scouts van Scouting Heesch grepen de herfst aan 
om voedersilo’s te maken voor de vogels die in de herfst en winter moeilijk aan voed-
sel kunnen komen. 

In dertig jaar groeide de bril van prothese 
naar imagebuilder

In februari 1987 is het allemaal 
op 50 vierkante meter begon-
nen met Trend Optiek. In 2007 
kwam Arianne van Houtum in 
de zaak als triage audicien. “Wij 
vonden ‘horen’ een waardevolle 
aanvulling op ‘zien’ en na een 
flinke verbouwing waarbij een 
stille ruimte (audioruimte) werd 
gebouwd, kozen we ook voor 
een tweede ruimte voor oogme-
tingen en -onderzoeken en zo 
werd Trend Zien en Horen een 
feit. Om ons te onderscheiden 
van de ketens hebben wij in elke 
prijsklasse monturen en hoortoe-
stellen. We vinden het belangrijk 
om iedereen te kunnen bedie-
nen, maar willen wél kwaliteit 
blijven leveren.” 

Kwaliteit in vakmanschap
Kwaliteit in monturen en hoor-
toestellen, maar een belangrijke 
onderscheiding kent Lên toe aan 
hun service. “Dertig jaar erva-
ring en kennis in de optiekwereld 
heeft ons veel gebracht. Niet al-
leen vakmanschap waardoor we 

in staat zijn kwaliteit te leveren, 
maar ook op reparatievlak kun-
nen we de lat hoog leggen. Daar 
waar anderen reparaties vaak in 
rekening brengen, hoort dat – als 
wij het hulpmiddel in kwestie zelf 
kunnen repareren - bij ons ge-

woon bij de service. En wij kun-
nen heel veel zelf maken. En dat 
is wat ik bedoelde met ‘ouder-
wetse’ service. Persoonlijke aan-
dacht is bij ons vanzelfsprekend. 
Wij kennen onze klanten en hier-
door kunnen we een eerlijk ad-
vies geven. Dat doen we indien 
nodig ook thuis.” 

Een aanvulling op elkaar
Sinds een jaar of drie werkt zoon 
Tijmen in de zaak, naast zijn baan 
in het ziekenhuis. “Hij is opto-
metrist, waardoor we nu ook 

mensen met specifieke oogafwij-
kingen, die het gevolg zijn van 
medische kwalen, kunnen hel-
pen. Samen met mijn dertig jaar 
kennis en ervaring als opticien en 
Arianne als, inmiddels tien jaar, 
audicien. 
En natuurlijk ‘onze’ Sandy die al 
twintig jaar bij ons werkt. Dat al-
les bij elkaar maakt dat we elkaar 
kunnen vertrouwen en op elkaar 

kunnen bouwen en dat is een 
heel groot goed!”, besluit hij. 

Kom je op de taart?
Om het dertigjarig jubileum van 
Trend Zien en Horen luister bij te 
zetten krijgt u in de maand no-
vember een taart als u een nieu-
we bril of hoortoestel koopt en in 
december verzinnen ze weer een 
leuke actie.

HEESWIJK-DINTHER – “Tegenwoordig mag de bril gezien worden, in 
tegenstelling tot vroeger. Designers maken dan ook prachtige mon-
turen. De ‘oude monturen’ van dertig jaar geleden, die overigens in 
nét een ander jasje ook weer hip zijn, werden gemaakt van celluloid 
en nikkel. Tegenwoordig worden ze gemaakt van leer, kurk, titanium 
en er worden zelfs 3D-brillen geprint. Bijna niets is meer onmoge-
lijk. Maar wat in de dertig jaar optiek bij Trend niet is veranderd is 
onze service, die is nog best ouderwets”, zegt Lên van Houtum. 

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
0413-292979
info@trendzienenhoren.nl 
www.trendzienenhoren.nl

www.trendzienenhoren.nl

Tijmen en Lên Tekst en foto: Hieke Stek

‘wat in de dertig jaar 
optiek bij trend 

niet is veranderd 
is onze service’

Afgelopen juni is Wim, na het beëindi-
gen van zijn actieve loopbaan als fysio-
therapeut, samen met zijn vrouw Jo en 
enkele collega’s, die hem beurtelings 
vergezelden, naar Santiago de Compos-
tella in Spanje gefietst. Doel hiervan was 
om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te 
brengen om een nieuwe duofiets te kun-
nen aanschaffen. En... dat is gelukt! Het 
benodigde bedrag is ruimschoots gehaald 
en de duofiets is nu geleverd.
Afgelopen maandag werd onder luid 
applaus van vele tientallen bewoners en 
collega’s van Mariaoord de fietssleutel of-
ficieel overhandigd en kon Wim met me-
neer Kerkhof, een bewoner, de eerste rit 
gaan maken. We hopen hiermee nog vele 
bewoners een plezier te kunnen doen om 
lekker actief bezig te kunnen zijn en te-

gelijk te kunnen genieten van de mooie 
omgeving rondom Mariaoord.
Tot slot, nogmaals dank aan alle gulle ge-
vers, shirtsponsors en individuele bijdra-
gen. Speciale dank aan Irene en leveran-
cier Medipoint, die met een extra steuntje 
voor de vlotte aflevering hebben gezorgd.

Wim en medefietsers: “Voor ons was 
deze fietstocht een bijzondere ervaring 
om niet te vergeten en het geeft een te-
vreden gevoel dat we met jullie steun ons 
doel bereikt hebben.”

Duofiets in gebruik genomen
ROSMALEN/NISTELRODE - Wim Raaijmakers heeft, samen met zijn collega’s, maan-
dag 30 oktober de duofiets voor de bewoners van verpleeghuis Mariaoord in Rosma-
len officieel in gebruik genomen.

Proefrit

Dank voor Wim Raaijmakers van de mede-
werkers van Mariaoord

De fiets wordt ‘onthuld’ 
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www.laverhof.nl

Heeft u vragen
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13, E-mail: 
clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail: 
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wij helpen u graag!
Voor al uw vragen 
over onze zorg- en 
dienstverlening kunt
 u met een van onze 
cliëntservicebureaus 
contact opnemen.

Cursus Digisterker: 
Werken met de e-overheid

De bibliotheken van Bernheze, 
Heesch, Heeswijk-Dinther en 
Nistelrode, starten een specia-
le beginnerscursus ‘Digisterker: 
werken met de elektronische 
overheid’. Tijdens deze cursus 
leer je om een DigiD aan te vra-
gen, een afspraak te maken bij 
de gemeente, toeslagen aan te 
vragen, een belastingaangifte 
doen, de opbouw van je AOW 
raadplegen en regelhulp rege-

len. In vier bijeenkomsten maak 
je kennis met werken met de di-
gitale overheid. Data: Woensdag 
15 en 29 november, woensdag 6 
en 13 december. Tijd: 9.30 uur 
tot 11.30 uur. Locatie: wordt 
nog bepaald aan de hand van 
aanmeldingen. Toegang: gratis. 
Graag aanmelden via 
www.nobb.nl/bernheze en klik 
op het aanmeldformulier of via 
contactheeswijkdinther@nobb.nl.

BERNHEZE - De overheid doet steeds meer via het internet. Of het nu gaat om het aanvragen van huur-
toeslag, om werk te zoeken of om het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of 
vinden het nog wat moeilijk.

Van Schijndel Hoortechniek:
Wij maken het verschil

“Wij nemen zeer ruim de tijd voor 
onze klanten om het beste en 
eerlijkste maatadvies te kunnen 
geven. Dat is niet altijd het ad-
vies dat de zorgverzekeraar voor-
schrijft”, zegt directeur Jeroen 
van Schijndel van Van Schijndel 
Hoortechniek.

INVESTEREN
Van Schijndel heeft één ding hoog 
in het vaandel staan: de klant is 
veruit het belangrijkst. “Bij ons sta 
je niet binnen een kwartier buiten 
als je een gehoorapparaat nodig 
hebt. Wij investeren heel veel tijd 
in persoonlijk maatadvies, voor 
het beste type gehoorapparaat 
en vervolgens de afstelling en 
nazorg. We willen niet dat een 
gehoorapparaat na een maand 
in een laatje ligt omdat het niet 
goed blijkt te werken.”
 
VOORDELIGER
Wil je iemand aan een beter ge-
hoor helpen, dan moet je in de 
eerste plaats zelf heel goed kun-
nen luisteren. De hoogopgeleide 

vakspecialisten van Van Schijndel 
Hoortechniek verstaan dat als 
geen ander. Gemiddeld besteedt 
Van Schijndel, verspreid over 
meerdere afspraken, zo’n zeven 
uur(!) aan iedere nieuwe klant. 
Uitzonderlijk in deze tijden, waar-
in alles snel en goedkoop moet. 
Van Schijndel Hoortechniek doet 
aan die trend niet mee en wat 
blijkt: veel slechthorenden zijn 
uiteindelijk voordeliger uit en bo-
vendien zéér tevreden.

HULPMIDDEL
Dat laatste zorgt voor opmerke-
lijk veel mond-tot-mondreclame. 

Klanten respecteren vooral de 
eerlijke werkwijze van Van Schijn-
del, dat met zeven filialen en twee 
servicepunten in Oost Brabant, 
niet voor niets nog steeds groei-

ende is. Van Schijndel benadrukt 
dat een gehoorapparaat een 
hulpmiddel is en blijft. “Het ge-
hoor zoals het was komt niet te-
rug, maar wel kunnen we de situ-

atie zo goed mogelijk verbeteren. 
Daarvoor werken we alleen met 
kwalitatieve A-merken, precies 
afgestemd op de individuele wen-
sen en eisen van onze klanten.”

VERRASSEND
Rond slecht horen bestaat nog 
altijd schaamte, reden dat de fi-
lialen van Van Schijndel Hoor-
techniek gerieflijk zijn ingericht 
en de specialisten echt aandacht 
(en oor) hebben voor mensen die 
voor het eerst de drempel over 

stappen. De oplossingen zijn vaak 
verrassend. “Wij horen vaak ‘was 
ik daar maar eerder gekomen’. 
Een mooier compliment kunnen 
we niet krijgen.” 
Maak vrijblijvend een afspraak 
voor een eerlijk hooradvies in 
Heesch of Oss.

HEESCH/OSS - Van Schijndel Hoortechniek heeft als missie zoveel 
mogelijk slechthorenden te helpen aan een beter gehoor. De hoog-
gewaardeerde hoorspecialist, met onder meer een vestiging aan 
‘t Dorp 29 in Heesch en de Carmelietenstraat in Oss, kiest daarvoor 
een andere weg dan veruit de meeste audiciens. 

‘t Dorp 29 I Heesch I 0412-475959
Carmelietenstraat 8 I Oss I 0412-480302

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Jeroen van Schijndel

’Wij nemen zeer ruim de tijd voor onze klanten om 
het beste en eerlijkste maatadvies te kunnen geven’

‘t Vijfeiken 14 Heesch (achter de Lidl) - 06-34659852 
info@fysiopdegroot.nl - www.fysiopdegroot.nl

FysiotHerapie
bij Meersports Lagenheuvelstraat 11 Volkel 

0413 272914
www.coppenswarenhuis.nl

Kom het kerstgevoel
bij ons beleven.

Wij hebben alles in huis
om de feestdagen
 gezellig te maken

van de mooiste kerstbal
tot de 

grootste kerstboom
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Tijdens de ondernemersses-
sie gaat interviewster Louise 
Zaal samen met vijf vrouwelijke 
ondernemers in op onderne-

mersmotieven en -doelen en 
hoe zij hun ondernemerschap 
combineren met een rol als 
vrouw, echtgenote en/of moe-

der. De vrouwelijke onderne-
mers zijn: Lizzy Lamers-Green 
(De Bakkers Lamers), Mariëlle 
Heerkens (Heerkens Groente en 

Fruit), Sandra Malka-van Uden 
(Roscobouw), Annelies Aarts 
(Medispa Annelies) en Rian 
van Schijndel (Bernheze Me-
dia). Na het tafelinterview is het 
woord aan Mariëlle en Janita 
Hurkmans, die vertellen over 
hun ondernemersavontuur met 
hun nieuwe garageconcept voor 
vrouwen ‘De Dames van Hurk-
mans’.

Typisch OOvB
In de relatie tussen klant en ad-
viseur is de ‘click’ belangrijk; met 
een aantal belangrijke factoren 
zoals betrokkenheid, vertrou-
wen en expertise. Als dienstbare 
specialist wil OOvB graag weten 
waar de klant mee bezig is en 
wat ze bezig houdt. 
Ambities en uitdagingen, zake-
lijk én privé. Tijdens deze avond 
krijgen we een kijkje in de keu-

ken van vrouwen en hun onder-
nemerschap.

Het belooft een interessante 
avond te worden bij The Duke 
Golf & Countryclub in Nistel-

rode. De OOvB ondernemers-
sessie is gratis toegankelijk voor 
alle vrouwelijke ondernemers 
en vooral ook voor vrouwelijke 
partners van ondernemers. 
Aanmelden is verplicht. Voor 
meer informatie of aanmelden 
ga naar onze website: 
www.oovb.nl.

OOvB presenteert ondernemerssessie 
‘Vrouw, echtgenote, moeder & ondernemer’
DInSDAGAvOnD 21 nOvEMBER – THE DUKE GOLf & COUnTRyCLUB – nISTELRODE OnDERnEMERSSESSIE vOOR vROUWELIJKE OnDERnEMERS

HEESCH - Alle aandacht is gericht op het vrouwelijk ondernemerschap tijdens de ondernemerssessie 
die OOvB adviseurs en accountants organiseert op 21 november. De titel van deze ondernemersses-
sie: ‘vrouw, Echtgenote, Moeder & Ondernemer’. Welkom zijn alle vrouwelijke ondernemers en of 
vrouwelijke partners van ondernemers.

een kijkje in 
de keuken van 

vrouwen en hun 
ondernemerschap

compleet in 
posters en XL-prints
Jij vraagt om een poster, wij vragen hoeveel je er wilt. Posters in alle maten, per stuk 

of in grote aantallen. We maken zelfs het ontwerp als je daar behoefte aan hebt.

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

 I  www.complementreclame.nl

Optreden jeugdgroepen Fanfare St. Lambertus

Het programma start om 10.30 
uur en duurt tot 11.30 uur, in-
clusief een kleine pauze. De 
entree is gratis. Er is hard gere-
peteerd om een aantal mooie 
muziekstukken met slagwerk en 
blaasinstrumenten ten gehore te 
brengen. Het is een gevarieerd 
programma waarin muziekstuk-
ken met slagwerk en blaasinstru-
menten gespeeld zullen worden. 
Het is fijn dat de jeugdgroepen 
bij zorgcentrum Laarstede mo-
gen optreden. 

Het is voor de jeugd leuk om 
voor een groot publiek te spe-

len, dus iedereen is van harte 
welkom!

NISTELRODE - Het jeugdorkest Happy fiep, de Opstapslagwerkgroep en de Jeugdslagwerkgroep The 
Rockers van fanfare St. Lambertus nistelrode spelen zondag 12 november voor de bewoners van zorg-
centrum Laarstede. 
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nisteLroDe - Van tilburg mode & sport was afgelopen zaterdag de gastheer van het bernhezer business event 2017. Het thema was Diner 

Artistiek. De regie was in handen van een aantal enthousiaste ondernemers uit de gemeente bernheze. Hun doelstelling, ondernemers met 

elkaar te verbinden en elkaar te inspireren, is zeker geslaagd. De organisatoren zijn trots dat zij deze editie van het bernhezer business event 

mochten en konden realiseren. Ze hebben genoten van de voorbereidingen die bijna een jaar in beslag namen. 

ArtIStIEK & GrAnDIOOS
BErnHEZEr BuSInESS EvEnt 2017

De ruim 250 gasten waren aangenaam verrast toen ze 
binnenkwamen bij Van Tilburg Mode & Sport. De entree 
was aan de achterzijde van de winkel zodat ze via een 
soort van Wall of Fame - met foto’s van eerdere winnaars 
op schildersezels - naar de koffiecorner kwamen, waar de 
bezoekers een glas prosecco en drie heerlijke amuses kre-
gen, bereid door Van Gruijthuijsen Catering die de hele 
avond verzorgde. 

Hierna werd iedereen geplaceerd aan lange mooi gedek-
te tafels die op ’t Erf klaarstonden, voor een heerlijk drie-
gangendiner. Op het podium speelde Jennifer Ewbank op 

haar piano sfeervolle achtergrondmuziek. De presentator 
van de avond, Valerio Zeno kreeg met regelmaat de la-
chers op zijn hand. 

Langzaam maar zeker werd er toegewerkt naar het 
hoogtepunt van de avond; de uitreikingen van de Jonge
Ondernemers Prijs en de Bernhezer Ondernemers 
Prijs. De Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) ging naar 
Janita en Mariëlle Hurkmans van Hurkmans Auto-
bedrijven uit Heeswijk-Dinther en de Jonge Ondernemer-
sprijs (JOP) naar Gerby Maas en Jan Hulsmann van Valor 
Material Handling uit Heesch.

Na het diner werd de zaal omgebouwd tot een feest-
zaal en kon er gezellig gedanst, gekletst en genetwerkt 
worden. Als verrassing had de organisatie nog een optre-
den van Glennis Grace in petto, waarmee de dansvloer 
geopend was.
De organisatie bedankt eventpartner Rabobank Oss 
Bernheze, alle sponsoren en betrokkenen van het Bern-
hezer Business Event. 
Een speciale dank aan de familie Van Tilburg; zonder hun 
enthousiaste en gastvrije medewerking was deze fan-
tastische uitvoering van Bernhezer Business Event 2017 
Diner Artistiek niet mogelijk geweest.

BOP

jOP

sfeervol
& Stijlvol

heerlijk
diner

Foto’s: Marcel van der Steen en Arjan Oldenkamp
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl
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OP nAAr BBe 2018

BBE2017

de HALM

FOtOHOKje

OOVB AdViseUrs en ACCOUntAnts

HeerKens GrOente en FrUit

GeBr. dijKHOFF & Zn. B.V.

s.i.s. sCHOOnMAAK & HersteL

VAn BAKeL eLeKtrO

GreenMAX

VALOr MAteriAL HAndLinG

VeBA eLeKtrO

BeVers instALLAtieteCHnieK B.V.

weterinG

strijBOsCH B.V.

wedeMeijer dieLissen nOtArissen

restAUrAnt ’t BOMenPArK

HUrKMAns AUtOBedrijVen

BLOeMsierKUnst Ari-jenne

BOUwBedrijF GeBrs. VAn HerPen B.V.

VAn MUnster reCYCLers B.V.

ArjAn OLdenKAMP

Het BernHeZer BUsiness werd Mede MOGeLijK GeMAAKt dOOr de VOLGende sPOnsOren:

Gefeliciteerd
dames van 
Hurkmans  

met het behalen van  
de Bernhezer  

Ondernemers Prijs 2017!

Namens de dames van:

www.buro-tweevoud.nl

Mariëlle en Janita Hurkmans  
van Hurkmans Autobedrijven

Van harte gefeliciteerd  
met de Bernhezer 
Ondernemersprijs 

2017! 
Namens het trotse bestuur en de leden 

van Ondernemersbelang HD

Patrick en Mario van 
Bevers Installatie Techniek

Eric van 
Greenmax

Rob en Mark van VeBa Elektro

Mike van 
Shake 
‘M Cocktails 
met 
Valerio Zeno

feliciteert alle genomineerden
en met name de BOP en JOB:

Janita en Mariëlle Hurkmans
Gerby Maas en Jan Hulsmann

verrassend
& compleet
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De robottour start zaterdag 18 
november om 9.30 uur in de bi-
bliotheek in Nistelrode. Na een 
korte ontvangst zal eerst Vitaro 
bezocht worden, waar de deel-
nemers een rondleiding en een 
demonstratie krijgen. Daarna 
staat een bezoekje aan melk-
veebedrijf Hurk in Heesch op 
het programma. Daar geven de 
medewerkers van het melkvee-
bedrijf ook een rondleiding door 
het bedrijf, waarbij al hun ro-
botica, zoals de melkrobot, kal-
verdrinkautomaat en de mest-
robot, aan bod zullen komen. 
Om 12.00 uur eindigt de tour 
weer bij de bibliotheek in Nistel-
rode. 
Je kunt voor deze tour kaarten 
kopen via 
www.bibliotheekbernheze.nl.

De kaarten kosten € 7,50 per 
persoon, inclusief koffie en thee 
bij ontvangst in Nistelrode én 
het vervoer naar de bedrijven. 
Er is plek voor maximaal achttien 
personen. Bij veel aanmeldingen 
start ’s middags eventueel een 
tweede robottour.

robottour in Bernheze
BERNHEZE - In november staan de bibliotheken in Bernheze in het 
teken van nederland leest. Het thema van deze editie is Robotica. 
In deze regio werken ook veel bedrijven met robotica. Daarom or-
ganiseert bibliotheek nistelrode op zaterdag 18 november een ro-
bottour waarbij twee van deze bedrijven bezocht worden, namelijk 
robotgrasmaaier-specialist vitaro in nistelrode en innovatief boe-
renbedrijf Hurk Melkvee met uitgebreide automatisering in Heesch. 

Week van de Mediawijsheid: 
doe mee met de Generatieb@ttle!

De bibliotheken in Bernheze or-
ganiseren daarom vrijdagavond 
17 november van 19.00 tot 
20.00 uur een Generatieb@ttle, 
om generaties dichter bij elkaar 
te brengen, van elkaars vaardig-
heden te leren en daar gebruik 
van te kunnen maken. 
Wat houdt de Generatieb@ttle 
in? Vorm een team bestaande uit 
een opa/oma, een vader/moe-
der en een kind (9 tot en met 14 
jaar) uit dezelfde familie. 
Ga de strijd aan met ande-
re teams en laat zien hoe snel 

jouw team de antwoorden op de 
quizvragen kan vinden op inter-
net. In deze spannende, inter-
actieve quiz staat slim zoeken 
boven parate kennis! Het team 
dat de meeste antwoorden goed 
heeft, wint de b@ttle en natuur-
lijk een mooie prijs. 
Aanmelden voor de Genera-
tieb@ttle kan tot woensdag 15 
november bij Annika Verhallen 
via vav@nobb.nl. Bij aanmelding 
graag de naam en leeftijd van 
elk teamlid doorgeven (een team 
bestaat uit drie personen). 

Elk team dient een eigen laptop 
of tablet mee te brengen waarop 
de quizvragen kunnen worden 
opgezocht.

BERNHEZE - van 17 tot en met 24 november vindt de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid plaats, dit 
keer met het thema: ‘Generatie media, samen mediawijs’. De huidige generatie kinderen en jongeren 
groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin je slechts een smartphone nodig hebt om de we-
reld te ontdekken, snel dingen op te zoeken en om op een eenvoudige manier met elkaar in contact te 
komen. voor de ‘oudere’ generaties soms lastig te begrijpen omdat ze een andere ‘taal’ spreken of de 
mediawijze vaardigheden missen. 

De AGENDA van het Filmhuis vind je op www.de-pas.nl

FILMHUIS DE PAS: FILMQUIZ 
GEORGANISEERD DOOR FILMLIGA OSS 
IN SAMENWERKING MET CC DE PAS

Tijdens het jubileumseizoen ter 
gelegenheid van haar 50-jarig be-
staan organiseert de Filmliga Oss 
in samenwerking met CC De Pas 
een filmquiz. De filmquiz wordt 
gehouden op vrijdag 17 novem-
ber in het café van CC De Pas in 
Heesch. De aanvang is 20.15 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur.
 
Deelname is mogelijk voor groe-
pen tot maximaal vier personen. 
Indien een van de personen van 
de groep lid is van de Filmliga of 
vrijwilliger bij CC De Pas is deel-
name voor deze groep gratis, anders kost deelname € 10,- per groep. 
Kaarten koop je op de avond zelf voor aanvang van de quiz.
 
Het is vooral bedoeld als een laagdrempelige quiz, een gezellig 
avondje met familie of vrienden. Diepgaande kennis van films wordt 
niet verwacht. Een quiz voor filmliefhebbers dus niet specifiek voor 
filmkenners!
 
Er zijn een paar leuke prijsjes te winnen en de verwachting is dat de 
quiz rond 23.00 uur af is. Geïnteresseerd in films en liefhebber van 
spelletjes? Doe mee met de filmquiz!

Vrijdag 17 november
Vanaf 19.45 uur
CC De Pas Heesch De Dutch Show Company maak-

te haar start in 1999 met dinner-
shows op vaste locaties in Eind-
hoven en werkte nauw samen 
met onder andere Center Parcs. 
Later sloeg zij haar vleugels uit en 
toerde met diverse shows door 
heel Nederland en maakte elke 
avond tot een feest. Sinds zeven 
jaar verzorgt zij, in samenwerking 
met diverse busmaatschappijen, 
een groot aantal middagshows 
zoals ‘De Jantjes’ en ‘Vliegende 

Nonnen’, op diverse locaties in 
Nederland.

De Dutch Show Company be-
staat uit diverse entertainers met 
verschillende muzikale achter-
gronden, zoals musical, toneel, 
kleinkunst en theater; ieder heeft 
zijn of haar eigen specialiteit.

SOUnD Of MUSICALS – 
EEn fEEST vAn HERKEnnInG
Dit jaar gaat de Dutch Show 

Company voor het eerst de the-
aters in met THE SOUND OF 
MUSICALS. Oprichter en be-
denker van de show, Anton van 
Stekelenborg, brengt samen met 
Karin de Laat van Kuijen, Ingrid 
van Houwelingen, Remi de Laat, 
Robin McRay en Ellen van Otter-
dijk liedjes uit een diversiteit van 
musicals. Nederlandse musicals, 
Nederlandstalige musicals en 
bekende buitenlandse musicals. 
Van mooie luisterliedjes tot aan 
vrolijke meezingers uit onder an-
dere ‘Cats’, ‘The Phantom of the 
Opera’, ‘Elisabeth’, ‘The Sound of 
Music’, ‘De Jantjes’, ‘Zij gelooft in 
mij’, ‘Sonneveld’, ‘Evita’, ‘Annie’, 
‘Oliver’ en ‘Sister Act’. 
Een wervelende, interactieve 
show met sketches, dansen en 
meezingnummers. Puur enter-
tainment en een avond vol her-
kenning.

Zaterdag 25 november – aanvang 
20.15 uur. Kaartjes à € 10,- zijn 
verkrijgbaar via www.nesterle.nl.

NISTELRODE – 25 november Dutch Show Company met SOUnD Of MUSICALS.

 Dutch Show Company  
Sound of Musicals

VORSTENBOSCH - In gemeen-
schapshuis de Stuik aan de 
Schoolstraat 14 vindt op zondag 
12 november een rommelmarkt 
plaats. 

Voor de huurders van een kraam 
is de zaal open om 8.30 uur en 
voor bezoekers begint de markt 
om 10.00 uur. 
Rond 15.30 uur loopt de markt 
ten einde. De organisatie van 
deze rommelmarkt is in handen 

van EHBO Sint Lucas. Voor aan-
melden en/of voor meer infor-
matie mail naar 
ehbo.rommelmarkt@gmail.com.

rommelmarkt EHBO 
vorstenbosch

met ‘n rondleiding 
door het bedrijf

Kort nieuws
Dorcas voedselactie geannuleerd
Vorige week las je in deze krant dat er op 4 november weer een Dorcas voedselactie gehouden zou worden in 
Coop supermarkt in Heeswijk-Dinther. Door omstandigheden kon deze actie helaas niet doorgaan. Uiteraard 
hoopt men volgend jaar weer van de partij te zijn. Meer informatie over de actie: www.dorcas.nl.

BOBZ casino avond
NISTELRODE -  BOBZ CASINO avond voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zet jij je beste ‘pokerface’ 
op en speel jij je eigen slimme spel? Vrijdag 10 november van 19.30 uur tot 22.00 uur krijg je je kans!
De entree bedraagt € 1,-, consumpties kosten € 0,80. Bij binnenkomst ontvangt iedereen fiches om mee te 
kunnen spelen. De avond wordt begeleid door ‘professionele’ croupiers! De beste spelers krijgen een leuke 
prijs! We verzoeken je om je mobiele telefoon thuis te laten. Als je je telefoon toch meeneemt, omdat je bij-
voorbeeld alleen naar huis moet fietsen, kun je je telefoon bij ons in bewaring geven.
Vrijdag 10 november, aanvang 19.30 uur. Dorpshuis Nistelrode. Voor verdere informatie verwijzen wij je naar 
de website: www.bobz-online.nl. Hierop zullen ook regelmatig foto’s geplaatst worden.
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Er hadden zich 30 personen aan-
gemeld, van groepjes tot ton-
praoters, tot leden van Stichting 
Carnaval HDL. De Snevelbok-
ken, Snevelgeiten en Zandkrui-
ers mochten al hun vragen bij 
Mark en Christel neerleggen en 
dit werd goed opgepakt, zoals: 
‘Hoe laat je het beste een grap 
in een andere grap overlopen?” 

Een hele goed tip van Christel: 
“Hoe meer plezier je zelf hebt, 
hoe leuker het is om naar te luis-
teren en/of te kijken, dus zorg 
dat het zelf leuk hebt.” Met 
Mark werd er vooral gebrain-
stormd over ideeën die nog niet 
helemaal duidelijk waren, en 
werd het thema ‘Je ziet ze vlie-
gen’ - het thema 2017-2018 van 
Stichting Carnaval - nog bespro-
ken. 
Verder gaan we inhoudelijk na-
tuurlijk niet op deze avond in, 
want dan verklappen we alle 
tipjes van de sluier en zijn de op-
tredens van de pronkzitting geen 
verrassing meer. 

Het werd een bijzonder leerzame 
avond voor de artiesten in spe. 
Zij zullen alle tips in de praktijk 
brengen komende pronkzittin-
gen. Een mooie uitnodiging om 
dit te komen bekijken. Zie voor 
alle informatie over de Pronkzit-
tingen op vrijdag 2 en zaterdag 3 
februari 2018: 
www.snevelbokkenland.nl.

KRULLENDONK - Tijdens het 
11-11 bal op 11 november in 
CC De pas gaat Stichting Carna-
valsviering Heesch ‘vriend van 
Krullendonk’ lanceren. 

‘Vriend van Krullendonk’ is een 
initiatief van de sponsorcom-
missie van SCH. Als vriend van 
Krullendonk word je eigenaar 
van een unieke pin die tijdens 
het 11-11 bal wordt uitgege-
ven. Naast deze pin krijg je een 
grappige gadget, word je per-
soonlijk uitgenodigd voor alle 
SCH-evenementen en ontvang 
je een kerstkaart van de Prinsen 
en Adjudanten. Door ‘Vriend 
van Krullendonk’ te worden laat 
je zien dat je het openbaar car-
naval in Krullendonk een warm 
hart toedraagt. Aarzel niet en 

word ‘Vriend van Krullendonk’. 
Graag allemaal tot ziens tijdens 
het 11-11 bal op 11 november 
in CC De Pas!

Wordt ‘vriend van 
Krullendonk’

jeugdraad Snevelbokkenland 
zoekt enthousiaste jeugdleden

In december wordt er gestart 
met de nieuwe jeugdraad om 
leuke en spetterende optredens 
in elkaar te zetten. 
Op vrijdagavond 9 februari 2018 
tijdens ‘d’n dolle vrijdag’ worden 
deze acts ten uitvoer gebracht 

in de Snevelbokkenstal (sporthal 
De Zaert). Iedereen is van har-
te welkom om te komen kijken 
en te genieten van de nieuwe 
jeugdraad. Ook worden deze 
avond de nieuwe jeugdprins, 
jeugdprinses, adjudanten, raads-

leden en narren onthuld.
Stichting Jeugdcarnaval HDL is 
op zoek naar vijftien- tot zeven-
tienjarige enthousiaste jongens 
en meisjes die dit avontuur met 
de stichting mee willen beleven. 
Woon jij in Heeswijk-Dinther of 
Loosbroek, zit je in groep 7 of 8 
en heb jij zin om carnaval te vie-
ren? Meld je dan aan!
Aanmelden kan van vrijdag 10 
november vanaf 16.00 uur tot 
en met donderdag 16 november 
tot 21.00 uur. 
Stuur een mail naar 
jeugdraadhdl@gmail.com onder 
vermelding van je naam, adres, 
telefoonnummer, emailadres van 
een ouder/verzorger, op welke 
school en in welke groep je zit.

Voor informatie kun je contact 
opnemen met Nathalie van Zog-
gel via 0413-294419 of via bo-
venstaand e-mailadres.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Stichting Jeugdcarnaval HDL is op zoek naar enthousiaste jongens 
en meisjes voor de jeugdraad van 2018. Stichting jeugdcarnaval HDL is druk bezig met de voorbereidin-
gen voor carnaval 2018. Daar hoort ook een nieuwe jeugdraad bij. De jeugdraad beleeft elk jaar weer 
een bijzondere carnaval. Er wordt met de jeugdraad vijf gezellige dagen carnaval gevierd. Er is al een vol 
programma met onder andere het bijwonen van de carnavalsmis, de sleuteloverdracht, deelnemen aan 
verschillenden optochten en nog veel meer.

Een hele goede tip van Christel: “Hoe meer plezier je zelf hebt, hoe beter.”

tips van Mark en christel 
voor een beter optreden

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN

DE WINTER KOMT ERAAN!
LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e48,-

Kapelstraat 1
Middelrode

T: 073-6129323
www.hendriksvegers.nl

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914  
www.coppenswarenhuis.nl

Brabants grootste speelgoedhuis
wij hebben een groot assortiment

speelgoed, alle bekende merken hebben 
wij in huis.

fietsje
 

14,99fietsje

14,99fietsje

14,99fietsje

14,9914,99

Kado zak 

1.99

kwartet 3.49

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel

sint papier3 voor1,-

wij in huis.wij in huis.
rijbaan 9,99
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Tips van Mark

HEESWIJK-DINTHER - Deelnemers van de pronkzitting van stichting Carnaval HDL zijn al weer druk 
bezig met hun act. De stichting organiseerde een inspiratieavond op donderdag 2 november in CC ser-
vaes, om ze zo hun act nog beter te laten maken. Van de bekende brabanders mark van de Veerdonk en 
Christel de Laat kregen ze veel tips mee naar huis.
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VROEGE VOGELS 

OPGELET!

IEDERE ZONDAG ALLE FILMS  

VOOR 12:00 UUR VOOR MAAR 

€5,50 P.P.*
*EXCL. 3D TOESLAG. DEZE ACTIE LOOPT T/M KERST!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek...: 15:15

Dikkertje Dap: 
15:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 15:15

Misfit: 
15:00  

Thor: Ragnarok 3D: 
17:15  

Weg van Jou: 
20:15  

American Assassin: 
17:15

Home Again: 
20:15

Jigsaw: 
20:00

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017

Thor: Ragnarok: 
19:45 

Murder on the Orient Express: 19:45

American Assassin: 
20:00

Weg van Jou: 
20:00

VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017   

Kapitein Onderbroek...: 16:00

Sinterklaas & Het Gouden..: 16:00

Misfit: 
16:15

Thor: Ragnarok 3D: 
18:45 

Thor: Ragnarok: 
21:30

Weg van Jou: 
21:45  

American Assassin: 
19:00

Home Again: 
19:00

Jigsaw: 
21:45

Murder on the Orient Express: 16:00 18:45  21:30

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 

Kapitein Onderbroek 3D...: 

Kapitein Onderbroek...: 13:30 

Dikkertje Dap: 
15:45

Sinterklaas & Het Gouden..: 13:30 15:30

Misfit: 
15:45  

Dummie de Mummie...: 13:15

Bella Donna’s: 
21:45

De LEGO Ninjago Film: 13:15 

Thor: Ragnarok: 
21:30 

Thor: Ragnarok 3D: 
15:30 18:45 

Weg van Jou: 
19:00 

American Assassin: 
21:30

Jigsaw: 
19:00

Murder on the Orient Express: 18:45 21:30 

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek...: 11:00 13:15

Dikkertje Dap: 
11:00 15:30

Sinterklaas & Het Gouden..: 11:15 13:15 15:30

Misfit: 
16:00  

Dummie de Mummie...: 11:15 13:30

De LEGO Ninjago Film: 13:30

Thor: Ragnarok: 
19:30 

Weg van Jou: 
19:45 

Bella Donna’s: 
19:45

Murder on the Orient Express: 15:45 19:30   

MAANDAG 13 NOVEMBER 2017

TThor: Ragnarok 3D: 
19:45 

Murder on the Orient Express: 19:45

American Assassin: 
20:00

Home Again: 
20:00

DINSDAG 14 NOVEMBER 2017

Jigsaw: 
20:15

Weg van Jou: 
20:15 

Murder on the Orient Express: 20:15

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017

Kapitein Onderbroek...: 15:00

Dikkertje Dap: 
15:15

Sinterklaas & Het Gouden..: 15:15

Misfit: 
15:00 17:30

Bella Donna’s: 
17:30   

Thor: Ragnarok: 
20:15

Weg van Jou: 
20:15  

American Assassin: 
17:30 20:00

Home Again: 
17:45

Murder on the Orient Express: 20:00 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Spektakel in Hollywoodsferen
‘Dikke’ wagens, roDe loper, bijzonDere gasten en galakleDing

Het maken van de speelfilm ‘De 
Ondergrondse Vergeet Niet’ was 
een droom van Henny van der 
Burgt die al decennia lang aan-
gesloten is bij filmclub Shot ’71 
uit Berlicum. Met steun van een 
groep enthousiaste film- en the-
atermakers werd als Stichting Re-
gio Film Producties met het idee 
aan de slag gegaan. 

De afgelopen twee en een half 
jaar waren tientallen mensen da-
gelijks in de weer met het hele ge-
beuren. Het resultaat is niet alleen 
een oorlogsfilm, maar ook een 
bijzondere documentaire waarin 

ouderen uit de regio vertellen wat 
zij als kind in de oorlog meemaak-
ten. 

Het aantal uren dat bij elkaar 
opgeteld en individueel gesto-

ken werd in het hele gebeuren is 
ongekend. “Bloed, zweet en tra-
nen”, bevestigt voorzitter Regio 
Film Producties Ton Lunenburg uit 
Heeswijk-Dinther om enthousiast 
te vervolgen: “We moesten onder 

andere de juiste kleding, voertui-
gen en attributen verzamelen en 
op zoek naar gepaste filmlocaties. 
De tijd en moeite die we gestoken 
hebben om de film in een zo au-
thentiek mogelijke setting te draai-

en is het waard geweest. Ook de 
door Hans den Turck speciaal ge-
componeerde muziek geeft heel 
veel meerwaarde aan het eindpro-
duct. Het resultaat is uiteindelijk 
nog beter dan verwacht.” 

Lunenburg, alle andere vrijwilli-
gers, crew, tekstspelers, figuran-
ten; iedereen is intussen de dagen 
aan het afstrepen. Niet tot de pre-
mière, maar tot de viewing enke-
le dagen ervoor. “Dat is de spe-
ciale voorpremière. Burgemeester 
Pommer van Sint-Michielsgestel 
is er dan ook. Hij speelt namelijk 
de burgemeester van het destijds 
nog zelfstandige Den Dungen”, 
doet Lunenburg een boekje open. 
Met het oog op het lespakket dat 
momenteel ontwikkeld wordt zijn 
overigens ook alle basis- en mid-
delbare scholen in de regio uitge-
nodigd. 

Zaterdag 18 november volgt de 
echte première. Zoals ook in het 
voortraject alles tot in de finesses 
werd uitgewerkt, wordt ook de 
lancering van de film en de do-

cumentaire geen kleinigheidje 
maar een spektakel in Hol-

lywoodsferen. “We rollen 
vanaf 19.30 uur de rode 
loper uit en de hoofd-
rolspelers worden in 
een limousine voorge-
reden en met tromge-
roffel binnengehaald. 

Binnen zorgen we voor 
de juiste aankleding met 

attributen die gebruikt zijn 
bij het tot stand komen van de 

film”, zegt Lunenburg. 

Het hele gebeuren is verdeeld in 
twee gedeeltes. “We beginnen 
met ‘De Schakel’ waarna een 
korte pauze volgt. Hierin is ook 
nog een bijzonder moment op-
genomen. En dan is het tijd voor 
de film”, weet Lunenburg. Hij is, 
net als alle betrokkenen, intensief 
betrokken geweest bij het hele 
gebeuren. Bang om vanaf 20 no-
vember tijd over te hebben is hij 
niet: “We gaan kijken of de film 
en documentaire elders vertoond 
kunnen worden, er worden dvd’s 
van gemaakt, en een professional 
gaat een ‘making of’ maken. Er 
is dus nog wel het een en ander 
te doen en trouwens, ik verveel 
me sowieso nooit.” Voor info of 
kaartjes zie: www.durpsherd.nl.

HEESWIJK-DINTHER/BERLICUM - tientallen vrijwilligers zijn de afgelopen jaren zo’n beetje dag en nacht bezig geweest met het realiseren van 
de speelfilm ‘De ondergrondse Vergeet niet’ en documentaire ‘De schakel’. beide gaan op zaterdag 18 november om 20.15 uur in première 
in Den Durpsherd in berlicum. een gebeuren dat om 19.30 uur aanvangt, compleet met limousines, rode loper en alles wat je daar verder bij 
kunt bedenken. er zijn nog kaartjes voor het bijwonen ervan op zaterdag, maar ook zondag om 14.30 uur en 20.15 uur is iedereen welkom. 

Opnames zo authentiek mogelijk Voorzitter en cameraman Ton Lunenburg Tekst en foto’s: Wendy van Lijssel

Het resultaat is uiteindelijk 
nog beter dan verwacht
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MET EEN

FILM 
CADEAU!**

RODE WIJNEN
Duc de Termes rouge, La Finestra Montepulciano, 
Canepa Classico Carmenere, Jumbo biologische 
rode huiswijn, Jumbo Selectie van het Huis merlot, 
Castillo de Albai Rioja of Swartland Contours 
cabernet sauvignon/merlot  
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

1000

Geen 18, 
geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

VERSE PASTA OF 
PASTASAUS
2 verpakkingen  
à 250-500 gram

JUMBO ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299

PICKWICK 
ÉÉNKOPSTHEE
Green, rooibos of spices  
2 doosjes à 20 stuks

2 VOOR

250

DOUWE EGBERTS 
KOFFIE
Bonen, snelfiltermaling of pads  
2 verpakkingen à 500 gram  
of à 54 stuks 
M.u.v. Aroma variaties en biologisch

2 VOOR

899

BOCKBIEREN
Alle soorten  
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

LAY’S OF 
CHEETOS CHIPS
Mix, Grills, Mama Mia's,  
Pomtips of alle varianten Cheetos
3 zakken à 110-125 gram

3 VOOR

309

RIBLAPPEN
Per 500 gram

449
Kiloprijs 8,98

HONIG MIXEN, 
SOEP OF PASTA
Alle soorten 2 verpakkingen 
M.u.v. Honig Mexicaans

2e
HALVE
PRIJS*

Geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 5 december 2017
*  2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
** Kijk voor de actievoorwaarden op Jumbo.com/filmactie

Geen 18, 
geen alcohol

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

MET EEN

FILM 
CADEAU!**

RODE WIJNEN
Duc de Termes rouge, La Finestra Montepulciano, 
Canepa Classico Carmenere, Jumbo biologische 
rode huiswijn, Jumbo Selectie van het Huis merlot, 
Castillo de Albai Rioja of Swartland Contours 
cabernet sauvignon/merlot  
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

1000

Geen 18, 
geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

VERSE PASTA OF 
PASTASAUS
2 verpakkingen  
à 250-500 gram

JUMBO ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299

PICKWICK 
ÉÉNKOPSTHEE
Green, rooibos of spices  
2 doosjes à 20 stuks

2 VOOR

250

DOUWE EGBERTS 
KOFFIE
Bonen, snelfiltermaling of pads  
2 verpakkingen à 500 gram  
of à 54 stuks 
M.u.v. Aroma variaties en biologisch

2 VOOR

899

BOCKBIEREN
Alle soorten  
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

LAY’S OF  
CHEETOS CHIPS
Mix, Grills, Mama Mia's,  
Pomtips of alle varianten Cheetos
3 zakken à 110-125 gram

3 VOOR

309

RIBLAPPEN
Per 500 gram

449
Kiloprijs 8,98

HONIG MIXEN, 
SOEP OF PASTA
Alle soorten 2 verpakkingen 
M.u.v. Honig Mexicaans

2e
HALVE
PRIJS*

Geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 5 december 2017
*  2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
** Kijk voor de actievoorwaarden op Jumbo.com/filmactie

Geen 18, 
geen alcohol

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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10 november 2017
Mantelzorgwaardering
Verwenavond

11 november 2017
Mantelzorgwaardering
Workshop ‘ontspullen’

22 november 2017
Informatieavond herinrichting 
centrum Heesch,
CC De Pas Heesch
19.30 uur

23 november 2017
Informatieavond Laar 
Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
19.30 uur

28 november 2017
EnergieWeverij
Abdij van Berne, 
Heeswijk-Dinther
19.00 uur

8 december
Informatiemarkt 
Dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas
14.00-16.00 uur

vanaf 1 januari 2018 hebben 
inwoners en bedrijven van Bern-
heze voortaan voor de lokale 
belastingen nog maar met één 
organisatie te maken: BSOB (Be-
lastingsamenwerking Oost-Bra-
bant). Dat heeft de gemeente-
raad van Bernheze besloten op 
2 november 2017. 

Wat verandert er voor u?
BSOB verstuurt vanaf 2018 één 
gecombineerd aanslagbiljet voor 
de waterschaps- en gemeente-
lijke belastingen naar onze in-

woners en bedrijven. Via het 
digitale loket op www.bs-ob.nl 
kan iedereen zijn waterschaps- 
of gemeentelijke belastingzaken 
regelen. Bijvoorbeeld betalingen 
bekijken, automatische incasso 
regelen, kwijtschelding aanvra-
gen of het WOZ-taxatieverslag 
inzien. We handelen wel de lo-
pende incasso’s af.

Wat verandert er niet?
BSOB is een uitvoerende organisa-
tie en bepaalt niet de hoogte van 
de belastingtarieven, de veror-

deningen en de kwijtscheldings-
normen. Daar blijft de gemeen-
te zelf verantwoordelijk voor. De 
belastingopbrengsten gaan uiter-
aard ook naar de gemeente zelf.

Waarom sluit gemeente Bernheze
aan bij BSOB?
Voor de gemeente Bernheze 
en de andere deelnemende ge-
meenten levert de samenwerking 
voordelen op. Er is één organi-
satie voor inwoners en bedrijven 
waar ze terecht kunnen met vra-
gen op het gebied van gemeen-

telijke belastingen, waterschaps-
belastingen en de WOZ. Ook is 
het voeren van één administratie 
en het werken met één belas-
tingsysteem efficiënter. 

De Belastingsamenwerking Oost-
Brabant bestaat op 1 januari 
2018 uit waterschap Aa en Maas 
en de gemeenten Asten, Bernhe-
ze, Boekel, Deurne, Gemert-Ba-
kel, Laarbeek, Landerd, Oss, So-
meren en Uden. 

Tot 22 januari 2018 komen we in alle dorpskernen op vaste dagen 
langs om het gevallen blad op te ruimen. In het buitengebied maken 
we aan het einde van het jaar een ronde om bladhopen op te halen. 

Bent u benieuwd naar de herin-
richting van Laar in nistelrode? 
U bent van harte welkom op 
onze informatieavond op 23 no-
vember 2017 om 19.30 uur in 
Cultureel Centrum nesterlé. 

We geven dan een korte pre-
sentatie over onze plannen en u 
kunt hierop reageren. We nemen 
uw mening en ideeën graag mee 
in de verdere uitwerking. 

Stand van zaken
Het gedeelte van Laar tussen 
Heuvelstraat en Parkstraat krijgt 
een nieuwe inrichting. Op 19 
september 2017 hebben we het 
schetsontwerp, dat samen met 
aanwonenden en ondernemers 
is gemaakt, aan u gepresenteerd. 
Naar aanleiding van deze eer-
ste avond hebben we een ver-
keerskundig bureau om advies 
gevraagd. Zij zijn aanwezig, om 
hun bevindingen te presenteren.

Tot 1 december 2017 kunt u de 
(jeugd)sportkampioenen aan-
melden voor de huldiging op 
28 januari 2018. Ook kunt u 
een ‘sportvrouw, -man of -ploeg 
en een sportvrijwilliger van het 
jaar’ nomineren. 

Het formulier voor aanmelding 
vindt u op www.bernheze.org 
(zoekterm: sportkampioenen). 

Daar staat alle informatie over 
het aanmelden, de criteria en de 
aanmeldformulieren. De formu-
lieren moeten vóór 1 december 
a.s. zijn ingediend. Sporters die 
na die datum nog kampioen 
worden kunt u natuurlijk daarna 
nog aanmelden.
Meer informatie: Laura van Her-
pen, telefoon 14 0412, e-mail 
l.van.herpen@bernheze.org.

Bernheze kiest voor Belastingsamenwerking Oost-Brabant 

Gemeente ruimt bladeren op Herinrichting Laar nistelrode
Informatieavond 23 november 2017

Sportkampioenen jeugd 2017 

Bernhezer kerken openen 
hun deuren

GEMEEntEBErIcHtEn

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

AGendA

Willeke Rijkers (D66) nieuw lid 
gemeenteraad Bernheze 

Tijdens de raadsvergadering op 
2 november 2017 is mevrouw 
W.B.J. (Willeke) Rijkers geïn-
stalleerd als raadslid. Zij volgt 
Erik van Santvoort op die ont-
slag heeft genomen als raadslid. 

Willeke Rijkers kwam voor 
opvolging in aanmerking en 
is door de voorzitter van het 
centraal stembureau benoemd 
als raadslid. Vervolgens heeft 
de gemeenteraad, na het on-
derzoek van de geloofsbrief, 

besloten Willeke Rijkers toe te 
laten tot de raad en heeft zij de 
verklaring en belofte afgelegd. 

GEMEEntErAAD
Het doel van de dag is om alle 
Brabanders te betrekken bij de 
toekomst van hun kerken. De 
provincie Noord-Brabant is een 
van de betrokkenen bij dit ini-
tiatief. De kerken in Bernheze 

werken ook mee aan de Open 
Kerkendag. 

Meer informatie over openings-
tijden en het programma vindt u 
volgende week in deze krant.

Bebouwde kom Heesch maandag en dinsdag

Bebouwde kom nistelrode woensdag en donderdag

Bebouwde kom Loosbroek donderdag

Bebouwde kom vorstenbosch donderdag

Bebouwde kom Heeswijk-Dinter donderdag en vrijdag

Buitengebied Bernheze 18 t/m 22 december

In week 52 komen we geen blad opruimen. 

Op 22 november 2017 organise-
ren we een informatieavond. We 
presenteren dan onze plannen 

voor de herinrichting. Na de toe-
lichting is er ruimte voor vragen 
en opmerkingen. 

U bent welkom in Cultureel 
Centrum de Pas, De Misse 4 in 
Heesch (zaal Travee B). U kunt 
vanaf 19.15 uur binnenlopen. De 
avond begint om 19.30 uur met 
een woordje van wethouder Rien 
Wijdeven en is om 20.30 uur af-
gelopen. 

Op zondag 26 november 2017 is de Brabantse Open Kerkendag, die 
wordt gecombineerd met een Open Monumentendag Special. Het 
streven is dat 600 kerken in de provincie noord-Brabant - protes-
tants en katholiek - die dag hun deuren openen.

Herinrichting centrum Heesch
Informatieavond 22 november 2017
De gemeente bernheze is bezig met de plannen voor de herinrich-
ting van ’t Dorp in Heesch. Het gaat om het gedeelte tussen de 
Pastoor scheepensstraat en de rotonde ’t Kruispunt. We doen dat in 
samenspraak met iedereen die zich daarbij betrokken voelt. 

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu
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Algemene plaatselijke 
verordening (Apv)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
-  T.V. Vorstenbosch ’82, Tipweg 

10, 5476 VA Vorstenbosch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 10 
november 2017. 

-  Vorstenbossche Boys, Binnen-
veld 57, 5476 LZ Vorstenbosch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:34B, lid 4 APV melding 
gedaan van een activiteit op 26 
november 2017.

Van deze mogelijkheid mag 
de inrichting maximaal 6 keer 
per jaar gebruikmaken. Tijdens 
de activiteit gelden er ruimere 
schenktijden dan normaal. Voor 
de exacte normen verwijzen wij u 
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van 
de APV, die te vinden is op 
www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 1 novem-
ber 2017 besloten een stand-
plaatsvergunning te verlenen aan 
Latin Food 4 You, Vatenstraat 11, 

5388 KL Nistelrode voor het ver-
kopen van warme Surinaamse/
Argentijnse belegde broodjes aan 
Hoogstraat tegenover De Misse 
(achter de bomen) in Heesch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  De Veluwe Hunt voor het or-

ganiseren van een slipjacht op 
26 november en 3 december 
2017 van 12.00 tot 17.00 uur 
in het buitengebied van Hees-
wijk-Dinther. De beschikkingen 
zijn verzonden op 2 november 
2017.

-  Stichting Intocht Sinterklaas 
voor het organiseren van de 
intocht van Sinterklaas op 19 
november 2017 van 12.30 tot 
14.00 uur in Heesch. Mozart-
laan (een gedeelte), Hoog-
straat, Grenadiersstraat en 
’t Dorp (tot oude raadhuis), 
5384 MB Heesch zijn tijdelijk 
afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 6 november 2017.

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

Wet ruimtelijke ordening 

vastgesteld wijzigingsplan 
Graafsebaan ong. Heesch 
(achter Lindenlaan 9)
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening de ter-inzage-legging 
bekend van het vastgestelde 
wijzigingsplan Graafsebaan ong. 
Heesch (achter Lindenlaan 9), te 
raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.1721.WP-
Graafsebaanong-vg01.
Inhoud: Het wijzigingsplan maakt
de bouw van vier woningen op 
het perceel Graafsebaan ong. in 
Heesch mogelijk.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het wij-
zigingsplan 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 algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heeswijk-Dinther
-  Kasteel 4

Handelen met gevolgen be-
schermde monumenten, onder-
houdsvervanging lei-
bedekking van middeleeuwse 
deel van daken hoofdbouw (kas-
teel) van Kasteel Heeswijk en 
restaureren stucplafond, wand-
bespanningen, betimmeringen 
en schoorsteenmantel van Witte 
Kamer van Kasteel Heeswijk
Datum ontvangst: 30-10-2017

-  Zandkant 7a
Tijdelijk plaatsen 2 containers
Datum ontvangst: 03-11-2017

nistelrode
-  Langstraat sectie I nr. 248-275-

276-277-684
Plaatsen houten palen ter on-
dersteuning planten
Datum ontvangst: 31-10-2017

Heesch
-  Meerweg ong., sectie D 3403

Oprichten woonhuis en aan-
leggen in-/uitrit
Datum ontvangst: 31-10-2017

-  Beemdstraat 4
Bouwen erker
Datum ontvangst: 06-11-2017

vorstenbosch
-  Derptweg 11a

Bouwen opslagloods
Datum ontvangst: 02-11-2017

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.
Heesch
-  Langven 14

Plaatsen 2 dakkapellen
Verzenddatum: 31-10-2017

-  Mgr. V.d Hurklaan 20
Oprichten 2 woningen 
(twee-onder-een-kap)
Verzenddatum: 02-11-2017

-  Meerkensloop 35
Bouwen woonhuis
Verzenddatum: 31-10-2017

-  Nistelrodeseweg 30
Legaliseren en uitbreiden 
schuilstal en bouwen veld-
schuur
Verzenddatum: 31-10-2017

nistelrode
-  Loo 13

Veranderen voorgevel en 
vervangen dak woning
Verzenddatum: 31-10-2017

vorstenbosch
-  Schoolstraat 14

Aanpassen constructie

Verzenddatum: 01-11-2017
Heeswijk-Dinther
-  Het Geerke 9

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening voor realisatie 
bed & breakfast
Verzenddatum: 03-11-2017

-  Veldstraat 44
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 02-11-2017

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:
Heeswijk-Dinther
-  Fokkershoek 1

Intrekken omgevingsvergun-
ning (m.b.t. revisievergunning 
d.d. 12-12-2006).
Verzenddatum: 02-11-2017

Loosbroek
-  Dintherseweg 40 en 42

Beperkte milieutoets en hande-
len met gevolgen beschermde 
natuurgebieden
Verzenddatum: 07-11-2017

Procedures 1a en 3b zijn van toe-
passing. 

Handhavingsbesluit
Het volgende handhavings-
besluit is genomen. 
Heeswijk-Dinther
-  Hazelbergsestraat 2b 

Besluit last onder dwangsom
Verzenddatum: 1 november 
2017

Procedures 4a en 7a 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 zienswij-
ze indien 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.

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

Informatieavond 
Voor leerlingen en ouders groep 7/8

21 november 2017
28 november 2017

Maak kennis met het voortgezet onderwijs, 
onze school en alle brugklastypen

De informatieavond vindt plaats op onze hoofdlocatie in Schijndel. 
Meer informatie en aanmelden voor één van deze avonden via www.eldecollege.nl/infoavond

Elde College
(tweetalig) vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

Ik ben

‘Meer tijd en aandacht’
Susan van Gerwen (25) uit Heeswijk-Dinther is docent nederlands aan 
het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. 

“na het Zwijsen College in veghel heb ik aan de fontys Hogeschool 
de opleiding Kind en Educatie (pabo) gevolgd. na een jaar ervaring 
opgedaan te hebben als leerkracht in het basisonderwijs, heb ik 
bewust gekozen voor het mbo. vervolgens heb ik mijn pedagogisch 
Didactisch Getuigschrift voor het mbo gehaald. Het is belangrijk om 
de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verhogen door opleidingen 
beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Geen pleisters plakken of 
onderscheid maken, maar tijd en aandacht voor iedereen, zodat iedere 
leerling een even grote kans heeft op een mooie toekomst. niemand 
buitensluiten. Dit kan door de leerlingen daadwerkelijk te begeleiden 
en persoonlijke aandacht te geven. Iedereen, ongeacht zijn of haar 
achtergrond, verdient gelijke kansen en beter onderwijs is de beste 
manier om dit te bereiken. Het is belangrijk dat je een leven lang kunt 
leren, dat er mogelijkheden zijn om bij of om te scholen. voor mij 
genoeg om partij te kiezen; ik ben D66.”

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com

Zelfstandig en Zorgzaam
SP afdeling Bernheze ziet de 
verkiezingen op 21 maart 2018 
voor de nieuwe gemeenteraad 
met vertrouwen tegemoet. De 
afgelopen acht jaar heeft de SP, 
in financieel moeilijke tijden, ver-
antwoording genomen voor het 
bestuur in Bernheze. Ondanks 
de financiële crisis bleef Bernheze 
investeren in de leefbaarheid van 
Heeswijk-Dinther, Nistelrode, 
Loosbroek, Heesch en Vorsten-

bosch. Nu staan we in 2018 voor 
nieuwe verkiezingen. SP heeft 
haar programma klaar om vast te 
stellen door de ledenraad. 

We hebben twee belangrijke 
kernwaarden voor de periode 
2018-2022. Dat is: Zelfstandig 
en Zorgzaam. Bernheze blijft een 
zelfstandige gemeente na 2018. 
We nemen onze eigen besluiten 
en hoeven onze oren niet te laten 
hangen naar Oss of Den Bosch. 

Ten tweede, zorgzaam voor de 
mensen die onze zorg nodig 
hebben. Denk aan onze opa’s en 
oma’s, de mensen met een be-
perking, mensen die ziek zijn of 
inwoners die niet kunnen wer-
ken. Zij worden keihard gestraft 
door het nieuwe kabinet Rutte 3,
echt triest. In Bernheze gaan 
we wel goed voor deze mensen 
zorgen. Dat kan alleen met een 
sterke SP in de gemeenteraad. 
Mogen we op u rekenen?

SP: Zelfstandig en zorgzaam verder in 2018

Op woensdag 8 november stelt de algemene ledenraad (ALR) van Sp Bern-
heze het verkiezingsprogramma 2018-2022 vast. Het voorlopige programma 
is ter voorbereiding aan de Sp leden aangeboden. Op 8 november kunnen zij 
zich uitspreken. De programma-commissie van de Sp heeft er veel werk aan 
besteed. Het is een sterk programma. De kenwoorden zijn: Zelfstandig en 
Zorgzaam. 

Cor van Erp, fractievoorzitter SP Bernheze

In het Driestroomhuis krijgen 
kinderen, die door verschillende 
soorten van problematiek niet 
meer thuis kunnen wonen, een 
plaats. Hier worden zij in ge-
zinsverband liefdevol opgevan-
gen en kunnen zij in principe tot 
hun achttiende jaar blijven. Het 
is geweldig dat er mensen zijn 
die van deze vorm van opvang 
hun ‘werk’ gemaakt hebben. En 
vergis u niet in het takenpakket, 
want naast de zorg in huis is dat 
ook vervoer naar de sportvereni-
ging, meegaan naar de recht-
bank et cetera. 
Deze vorm van opvang is goed-
koper dan opvang in een groep. 
Als een kind vanuit een groep 
hier komt, is dit ‘afschalen’ van 
de zorg. Precies wat wij voor 

ogen hadden bij de transitie. En 
er zijn helaas kinderen genoeg 
die zo’n plaats heel goed kunnen 
gebruiken. 
Wat schetst dan ook mijn verba-
zing als ik hoor dat er plaats zou 
zijn voor nog één of twee kin-
deren, maar dat dit nu niet kan 
omdat het zorgbudget op is. Dat 
is voor de VVD-Bernheze niet ac-
ceptabel. Betere én goedkopere 
zorg kan niet verleend worden, 
omdat het zorgbudget dat aan 
het begin van het jaar per aanbie-
der wordt toegekend onvoldoen-
de is. Het budget gaat namelijk 
niet met het kind mee. Daar be-
grijpen wij helemaal niets van.

Reageren:
www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Driestroomhuis

Ik hoorde over dit huis van een mede-
werkster van Jeugdbescherming Brabant. 
Ik maakte een afspraak en werd gastvrij 
ontvangen in het Driestroomhuis. De be-
vlogen mensen die dit huis runnen zijn 
begonnen als pleegouder en van daaruit is 
uiteindelijk het gezinshuis ontstaan. 

Arianne van de Gein, burgerlid commissie 
Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze

Hebben jij en je teamgenoot 
zin in een gezellige keezavond 
met leuke prijzen? Schrijf je dan 
snel in als koppel door te mai-
len naar info@sem-events.nl. Je 
ontvangt een bevestigingsmail 
met betalingslink voor het in-
schrijfgeld dat € 10,- per kop-

pel bedraagt. Op 10 november 
(zaal open 19.00 uur) wordt er 
om 19.30 gestart in vijf ronden. 
Mocht je op het laatste moment 
nog besluiten om mee te spelen 
dan kun je je om 19.00 uur aan-
melden bij de spelleider van die 
avond. Veel spelplezier!

Keezavond in cc Servaes
HEESWIJK-DINTHER - Aanstaande vrijdag is er voor de keezliefheb-
bers opnieuw een keezavond georganiseerd in CC Servaes. De orga-
nisatie is in handen van SEM events.
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Onder het toeziend oog van de 
meest ervaren wilgenknotters 
klom ook ik vastberaden in een 
boom om zo heel de ochtend met 
de zon in de rug een wilg onder 
handen te nemen. Onderhoud 
van natuur is een kostbare opga-
ve en ontzettend belangrijk voor 
de schoonheid van onze leefom-
geving. Dat een groep vrijwilli-
gers zich daar voor inzet is ont-
zettend bewonderenswaardig. 
Het laat zien dat er waardering is 

voor natuur, waar we zoveel van 
hebben in onze gemeente. 

Ook wij als partij waarderen na-
tuur en landschap. De komende 
jaren willen wij investeren in onze 
natuurgebieden. Dit betekent er-
voor zorgen dat we samen met 
onze partnergemeenten een 
gezamelijke aanpak maken om 
zo effectief te werken aan onze 
natuur. We maken werk van alle 
bomen in onze gemeente door 

voldoende te investeren in on-
derhoud. Hierdoor blijft het groe-
ne karakter van onze gemeente 
behouden. Door meer in te zet-
ten op ecologisch bermbeheer 
vergroten we de biodiversiteit. 
Dat betekent een groter aantal 
soorten planten en insecten, wat 
ontzettend belangrijk is voor het 
milieu. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Een groenrijke gemeente

Afgelopen zaterdag was het natuurwerkdag. Ook in Bernheze ging een groep 
vrijwilligers op pad om de natuur van onze gemeente te onderhouden. Op 
het prachtige landgoed Zwanenburg stortte een groep vrijwilligers zich op 
een aantal knotwilgen.

Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze

De begroting van de gemeente is 
op orde en er is ruimte ontstaan. 
We merken dat het economisch 
gezien weer wat beter gaat, er 
wordt volop geïnvesteerd. Voor 
investeringen is geld nodig en 

een manier om dat te krijgen is 
de OZB te verhogen. Jaarlijks 
wordt dit gedaan door een infla-
tiecorrectie en een algemene ver-
hoging voor investeringen.
Lokaal vindt de verhoging van 

de OZB voor 2018 met 2% niet 
nodig, immers de inwoners van 
Bernheze zijn de afgelopen jaren 
al genoeg belast met een flinke 
verhoging van de OZB. Wij ma-
ken ons er sterk voor!

Lokaal: Voor de inwoners
Bas van der Heijden, Lokaal

Afgelopen donderdag hebben we tijdens de gemeenteraadsvergadering de 
algemene beschouwingen gehouden. 

Het actuele nieuws

Vergaderen op locatie: 
Heeswijk-Dinther
Op dinsdagavond 21 november 
om 19.00 uur gaat de fractie van 
CDA Bernheze weer op locatie 
vergaderen. Deze keer in het 
Willibrordcentrum. Dit moment 
willen we ook benutten om in 
gesprek te kunnen gaan met de 
inwoners van Heeswijk-Dinther. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn om 
uw informatie te delen met CDA 
Bernheze of heeft u vragen aan 
ons? Meld u dan aan via de con-
tactpagina op www.cda.nl/bern-
heze of bel naar een van onze 
fractieleden. 

CDA Bernheze via Facebook
Om het laatste nieuws snel bij u 
te krijgen is Facebook een on-

misbaar medium. U ziet in één 
oogopslag beeld, titel en korte 
inhoud. U beslist zelf of u meer 
wilt weten van het onderwerp, 
of dat u deze informatie toerei-
kend vindt.
Op de hoogte blijven? Volg ons! 

Laatste nieuws cda.nl/bernheze
Nieuwsgierig naar de mensen 
die zich de komende jaren gaan 
inzetten voor CDA Bernheze? 
Benieuwd naar het verkiezings-
programma? Dan is het zeker de 
moeite waard om de komende 
maanden de website te bezoe-
ken. Op dit moment wordt er 
volop gewerkt aan het samen-
stellen van het verkiezingspro-
gramma met de input vanuit de 
dorpen. Vervolgens wordt dit 

voorgelegd aan de leden en na 
overleg wordt het verkiezings-
programma dan vastgesteld. 
Kort daarna is het volledige ver-
kiezingsprogramma terug te vin-
den op de website.

CDA Bernheze brengt u graag volledig en snel op de hoogte van het 
laatste nieuws. In dit artikel wat actualiteiten op een rijtje. 

Lidy van der Valk, commissielid CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Al in 2015 kwamen wij met een 
voorstel om het subsidiebeleid te 
actualiseren. Dat voorstel werd 
aangenomen en wij zaten dus 
al geruime tijd te wachten op de 
nieuwe beleidslijn. Op basis van 
onderzoek zou gekeken moe-
ten worden of de subsidies nog 
wel op de juiste plaats terecht 
komen. Misschien heeft de een 
wat meer nodig en kan de ander 
met minder toe. Helaas is er nog 
steeds geen nieuw beleid opge-
steld, maar wordt er wel hap-
snap een aantal bezuinigingen 
doorgevoerd. 

De coalitiepartijen CDA, Lokaal, 
SP en D66 zouden volgens hun 
programma geen bezuinigin-

gen doorvoeren die jeugdleden 
van verenigingen raken. Maar 
de realiteit is een andere. Na de 
eerdere korting op de muziekver-
enigingen moeten nu de sport-
verenigingen eraan geloven. 
Politieke Partij Blanco vindt dat 
de jeugd gemakkelijk lid moet 
kunnen worden van een sport-
club. Een forse korting op de 
subsidie druist daar dwars tege-
nin, zeker als er niet eerst onder-
zoek geweest is naar de finan-
ciële (on)mogelijkheden van de 
verschillende clubs. Kom eerst 
eens met een goed beleid voor-
dat je lukraak gaat snijden.
Reageren? 
Dat kan via 06-11311713 of 
info@ppblanco.nl

Blanco: Fikse bezuiniging 
op de jeugdsport

Terwijl de economie weer opbloeit en ook 
de gemeente weer meer te besteden heeft, 
krijgen de sportverenigingen met een fik-
se korting op de subsidie per jeugdlid te 
maken. In 2018 gaan ze er ruim 7% op 
achteruit, volgens een voorstel van verant-
woordelijk wethouder Wijdeven. Politie-
ke Partij Blanco vindt dit niet te verteren, 
vooral ook niet omdat er al lang geen goed 
beleid meer is. 

Marko Konings, Blanco

IJs- en lunchcorner chIll
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Op zoek naar een 
kadootje voor
Sinterklaas?

Bij Chill ligt de winkel ligt vol superleuke 
dingen, ook maken wij leuke pakketjes.

Loop gerust eens binnen of er iets voor 
je bij staat. Zo niet dan kan het altijd 

Cadeautip!
Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,0010,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk
06-22066338

Video Design Lunenburg
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Tekst?

wintertijd - steeds weer wennen Zie oplossing pagina 34

wie
is deze Bernhezenaar?

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

Oplossing
vorige week:

Bas van der Heijden 
uit Nistelrode

Winnaar:
Inge van Santvoort
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

7-11-2017 woordzoekermaken.nl
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Voetbalclubs Europa
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

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

AJAX BENFICA BOLOGNA
BOURNEMOUTH ESPANYOL FEYENOORD
HOFFENHEIM PALERMO SOUTHAMPTON

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Zoek: AJAX, BEnfICA, BOLOGnA, pALERMO,
BOURnEMOUTH, ESpAnyOL, fEyEnOORD
HOffEnHEIM, SOUTHAMpTOn

WOOrDZOEKEr

MooiBernhezertjes
tE Huur

OPSLAGunIt.Eu 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 
24m2 voor € 90,- p.m. 
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang. 
Voor meer info 06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

tE KOOP

nIEuWE DESSO-
tAPIjttEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

PAArDEnvLEES 
o.a. biefstuk-lappen-
hachee-braad. 
BOErEnvInKEn 
3 halen, 2 betalen.
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss 
www.slagerijvandinther.nl.

KIPSALOn BErnHEZE
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten.
Elke woensdag van
14.00 tot 18.30 uur.
bestellen hoeft niet!
0413-229677
Jan v.d. Boomstraat 9
Heeswijk-Dinther.

GEvrAAGD

AnSIcHtKAArtEn vAn 
HEESWIjK-DIntHEr En 
LOOSBrOEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

LEGE cArtrIDGES 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode en 
steun hiermee het goede doel 
Hulphond Nederland.

BIDPrEntjES
H. Leeijen. John. F. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

OuDE/KAPOttE 
cOMPutErS En LAPtOPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

LAnDBOuWMAcHInES: 
o.a ploegen, tractor, frees, 
schudder, hark, maaier, 
mesttank, kieper, weidebloter, 
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts, 
06-19076959.

AAnGEBODEn

PEDIcurE nIStELrODE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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.

WWW.rADIOnOStOS.nL

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

uW LEvEnSvErHAAL/
GEBEurtEnIS/rEIS OP 
PAPIEr? 
Levensverhalen, verhalen over 
ingrijpende zaken en afsluiten 
periode, evt. met foto’s: 
Martha Daams: 
marthadaams@gmail.com. 
Ook (web)teksten bedrijven.

PrOBLEMEn MEt uW 
HOnD?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, etc? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

cOLOrEntA 
KLEurAnALySE 
En MAKE-uP ADvIES
Biedt u de mogelijkheid om een 
workshop te volgen, waarbij u 
ingeleid wordt in de wereld van 
kleur. Deze workshop kan tot 
10 personen gevolgd worden.
Wilt u een leerzame en gezellige 
dag, bel dan voor meer 
informatie;
Colorenta Hannie Heesakkers 
06-51110053.

PErSOnEEL

ZOEK jIj EEn BAAn 
WAArIn jE ZELF jE urEn 
KAn InDELEn?
Kom dan snel werken in ons 
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie 
Logic-Call 073-5286700.

WILt u EEn ZOEKErtjE PLAAtSEn?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

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

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

le
n

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit en interesseert

Zaterdag 11 november 
zijn wij de gehele dag gesloten 

vanwege ons 

12½ jarig bestaan, 
om het samen met de mensen te vieren  
die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode - tel. 0412 - 611004

www.vanliempdtuinenpark.nl
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Albert Heijn Heesch bestaat 25 jaar

veranderingen
In die vijfentwintig jaar is er veel 
veranderd. Jasper: “Ontwikke-
lingen gaan in deze branche ra-
zendsnel. De winkel is wel tien 
keer verbouwd. Tijdens de laatste 
verbouwing hebben we een com-
pleet extra winkelpad met ex-

tra stelling ingevoegd. Die extra 
ruimte konden we maken door in 
de hele winkel nieuwe iets ondie-
pere stellingen te plaatsen. We 
hebben ook alle koelingen, koel-
meubels en vriezers vervangen 
naar de nieuwste voorschriften. 
Want je moet bijblijven.” Een an-

dere ingrijpende verandering zijn 
de verruimde openstellingstijden, 
zoals ook de zondagen. Voor Jas-
per en zijn echtgenote betekent 
dat, dat ze hun vrije dagen op 
woensdag en donderdag plan-
nen. Met hun zestien maanden 
oude dochtertje zorgen ze ervoor 

ook hun vrije tijd zo goed moge-
lijk te managen. 

vaste krachten
Twee winkelmedewerkers zijn de 
winkel al vijfentwintig jaar trouw. 
Ineke vormt twee à drie dagen 
per week een vertrouwd gezicht 
aan de kassa. Jasper: “Ineke is 
het boegbeeld van de winkel. 
Ze kent iedereen en iedereen 
kent haar. Klanten maken graag 
een praatje met haar. Ze is een 
ontzettend betrokken duizend-
poot.” En dan is er Helmy, ook 
al vijfentwintig jaar een vast ge-
zicht in de winkel op de afdeling 
vleeswaren. “Helmy staat vanaf 

het begin bij de vleeswaren. Ze 
heeft een enorme vakkennis en 
is heel goed in het overbrengen 
van die kennis op nieuw perso-
neel. Ze is loyaal, verantwoorde-
lijk en een perfectionist, klanten 
kunnen op haar rekenen. We zijn 
blij dat Ineke en Helmy al zo lang 
bij ons zijn.”

feest
Het vijfentwintigjarig jubileum 
wordt gevierd met een feestelijke 
actie: van maandag 6 november 
tot en met zondag 12 november 
worden onder klanten die hun 
kassabon inleveren fraaie bood-
schappenpakketten verloot.

HEESCH - Wie kent hem niet, de Albert Heijn in Heesch. vijfentwintig jaar geleden werd de voormalige 
bakkerij van Kees Boeijen verbouwd tot AH-supermarkt, en sinds vijftien jaar wordt de winkel gerund 
door de familie Hendriks. Sinds drie jaar zwaait zoon Jasper de scepter. Jasper: “Ik ben zo’n beetje met 
de winkel opgegroeid. Ik was elf jaar toen mijn ouders hier begonnen, en al op mijn dertiende kreeg ik 
mijn eerste contract om in de winkel mee te mogen helpen. Dat ben ik blijven doen; zelfs tijdens mijn 
studie Levensmiddelentechnologie in Wageningen bleef ik in de winkel werken.” 

Het is een vertrouwd beeld: de Albert Heijn aan ‘t Dorp in Heesch. 
De bekende grootgrutter bedient al vijfentwintig jaar lang heel 
veel klanten uit Heesch én omgeving.

Het aanzicht van het pand van waaruit AH Heesch al 25 jaar opereert 
 Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

Ineke en Helmy

natuurwerkdag Bernheze 

Onder het genot van een heer-
lijk zonnetje opende burgemees-
ter Marieke Moorman het werk-
seizoen, door zelf daadwerkelijk 
mee te helpen met het knotten 
van de voor het landschap zo 
karakteristieke wilgen bij Zwa-
nenburg. En dat op de dag dat 
ze exact vier jaar geleden begon 
aan haar taak als burgemeester. 
Ze memoreerde het belang van 
de inzet van vrijwilligers voor 
een leefbare samenleving. 

Coördinator van de werkgroep 
Harry van der Pas gaf aan dat 
velen in de natuur werken, ook 
professioneel. De meesten ko-
men en gaan weer als het pro-
ject af is. Bij natuurwerkers staat 

vooral het investeren in de con-
tinuïteit van de natuur voorop; 
biodiversiteit, hoe gaat het met 
de insecten, de vogels, de plan-
ten en de bomen? IVN-natuur-

werkers verrichten een uniek 
stukje werk dat onmisbaar is 
voor het landschap. Het zijn 
mensen die het hele jaar door 
opmerkzaam aanwezig zijn in 
het landschap. Ze volgen hoe de 
natuur zich ontwikkelt en nemen 
vanuit een hechte relatie met het 
landschap ook de verantwoor-
delijkheid om goede zorg voor 

het landschap te organiseren. 
Voor een mooie en duurzame 
natuur in onze eigen leefomge-
ving is het nodig dat:

- we horen en zien hoe het met 
de natuur gaat, (dat lukt niet 
via je telefoon of achter de 
iPad);

- we vervolgens niet wegkijken 
maar ons laten raken;

- onze verantwoordelijkheid ne-
men en zoeken naar de best 
mogelijke aanpak. 

Zorg voor de natuur is zo bezien 
geen hobby van een enkeling, 
maar een oproep aan iedereen 
om te investeren in de natuur en 
mee te helpen. IVN Bernheze kan 
nog vele vrijwilligers gebruiken.

HEESWIJK-DINTHER - De opening van het werkseizoen van Ivn Bernheze, werkgroep vEnEL (vrijwillig 
Educatief natuur en Landschapsbeheer) 2017-2018, ging afgelopen zaterdag van start tijdens de na-
tuurwerkdag op landgoed Zwanenburg.

Burgemeester Marieke Moorman opent het werkseizoen

Het wilgen knotten

ivn bernheze kan nog vele 
vrijwilligers gebruiken

L I E S H O U T / H E E S W I J K - 
DINTHER - Zowel het harmo-
nieorkest als de slagwerkgroep 
van muziekvereniging servaes 
hebben afgelopen weekend ge-
weldige prestaties neergezet bij 
het Jumbo muziek festival te 
Lieshout. 

Het harmonieorkest was zeer 
succesvol. Zij behaalde met 

85,65 punten een 1e prijs in de 
groep van de 2e divisie. Met 
deze prestatie was zij de totaal-
winnaar van de dag, waardoor 
zij voor de 6e keer in de geschie-
denis de ‘Albert van Zutphen 
Wisseltrofee’ mee naar Dinther 
mocht nemen. Met 83 punten 
greep de slagwerkgroep helaas 
net naast een 1e prijs in de groep 
van de 3e divisie.

Muziekvereniging 
Servaes in de prijzen

Harmonieorkest wint Albert van Zutphen Wisseltrofee
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van Schayk: ‘veel meer dan loon alleen’

Naast de verzorging van een tra-
ditionele salarisstrook kan Van 
Schayk, door de opkomst van 
e-HRM, aan elke werkgever ook 
heel goed de mogelijkheid bie-
den om zelf, in de Cloud, veel 
gegevens en mutaties aan te le-
veren. Daarbij kun je dan denken 
aan gegevens als flexibele werk-
uren of opgenomen vakantieda-
gen. 

Natuurlijk wordt het resultaat 
daarvan gecontroleerd door 
een specialist met up-to-date 
vakkennis. Immers de (arbeids)
wetgeving en CAO’s veranderen 
voortdurend en het is belangrijk 
dat je dit goed toepast om tot 
een correcte salarisbetaling te 
komen. Zo kunnen ook even-
tuele boetes of een naheffing 
worden voorkomen. Tot slot 
worden de salarisspecificaties 
ook digitaal aan de werknemer 
verstrekt of zijn online beschik-
baar gesteld. 

Van Schayk heeft de rol van de 
salarisadministrateur in de laat-
ste jaren sterk zien veranderen. 
“De loonberekening is steeds 
meer een logisch vervolg ge-
worden van het HR-beleid van 
de ondernemer. En met de di-

gitalisering is ook de rol van de 
specialisten binnen ons kantoor 
veranderd; onze professionals 
treden steeds vaker op als ad-
viseur voor de werkgever en als 
vraagbaak voor zijn personeel”, 
zegt Kees van Schayk.

Een ondernemer heeft vaker be-
hoefte aan optimalisering van 
de HR-processen door zaken als 
recruitment, performance ma-
nagement, verzuimmanagement 
en dergelijke uit handen te ge-
ven. Praktisch valt bijvoorbeeld 
te denken aan begeleiding bij 
arbeidsconflicten, ondersteu-

ning bij de werving van nieuwe 
medewerkers of ontslagproce-
dures, het opstellen van functie-
omschrijvingen of het invoeren 
van periodieke functionerings- 
of beoordelingsgesprekken. Als 
uitbestedingspartner biedt Van 
Schayk deze diensten, de advi-
seurs beschikken over veel ex-
pertise. 

Administratie- en belastingad-
vieskantoor Van Schayk is al 25 
jaar een begrip in de regio. In de 

loop van de jaren is dit familie-
bedrijf uitgegroeid tot een team 
van specialisten, met elk hun ei-
gen vakgebied. Bij Van Schayk 
vind je de administrateur die 
tevens je jaarstukken verzorgt, 
de fiscaal deskundige die je aan-
giftes verzorgt, de personeelsad-
viseur die de loonadministratie 
voert en de vertrouwenspersoon 

die je adviseert bij beleidsbeslis-
singen en organisatievraagstuk-
ken. 

Wil je meer weten over de 
dienstverlening, tarieven of 
achtergrond van Administra-
tie- en belastingadvieskantoor 
Van Schayk? Neem vrijblijvend 
contact op om te kijken wat Van 
Schayk voor jouw bedrijf kan be-
tekenen.

VEGHEL - De salarisadministratie en HR-taken zelf uitvoeren of uitbesteden aan een externe specialist? 
“Een lastige keuze voor menig ondernemer”, vertelt Kees van Schayk van Administratie- en Belas-
tingadvieskantoor van Schayk uit veghel. “Want de praktijk is natuurlijk niet zo zwart-wit dat er simpel 
gekozen moet worden tussen alles zelf doen of volledig outsourcen. Er bestaan vele tussenvormen, 
afhankelijk van de specifieke wensen van de ondernemer.” 

‘Onze professionals treden steeds vaker 
op als adviseur voor de werkgever en als 

vraagbaak voor zijn personeel’

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

Salaris

Belasting

DE NR. 1 IN WINTERSPORT

Superdry
Ultimate Snow Service
Waterafstotende, winddichte en ademende 
dames winterjas met zakje voor skipas en 
sneeuwvanger die ook verwijderd kan worden.

Protest Elvon
Junior winterjas met waterafstotende coating, een 
vaste capuchon, sneeuwvanger en liftpashouder.

Elan
Amphibio 76 
Ti Power Shift
Veelzijdige ski, inclusief 
binding met een goede 
grip en een snel 
reactievermogen.

Atomic
Redster G7
Krachtige, 
performance ski 
inclusief XT 12 
binding voor de 
gevorderde skiër.

Brunotti Phoebe
Warme junior ski- en winterjas met getapete na-
den waardoor deze volledig wind- en waterdicht is.

Killtec Chiran
Volledig waterdichte heren winterjas van stretch 
materiaal, door de sneeuwvanger en verstelbare 
manchetten zeer geschikt voor op de piste.

Salomon X Access X100
Comfortabele heren skischoen met een 
fl ex 100 voor de ervaren skiër.

K2
Standard
Snowboardset 
met een lichtge-
wicht snowboard 
met houten kern 
en een 
betrouwbare 
Sonic binding.

279,95

Standard
Snowboardset 

329,95

250,-

99,95 99,95 159,95
Vanaf

Elan

449,95
579,95

629,-
699,95
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
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Auto & Motor NIEUWS

Maxend 5   •   5388 GH Nistelrode   •   06 12 41 02 47 www.beneluxtyres.nl

Ontzorgt als het om autobanden gaat:

•	Leveren	en	monteren	van	nieuwe	en		
gebruikte	autobanden/velgen.

•	Snel,	flexibel	en	servicegericht.

•	7	x	24	uur	telefonisch	bereikbaar.

•	Opslag	en	wassen	van	wielen,		
stikstof	en	reparatie	van	autobanden.

De koffie 

staat 

uiteraard 

voor u 

klaar!

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

Audi A1 74.000 km airco 2014 
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Ford Fiesta 1.3 airco 76.000 km 2011
Ford Focus 1.4 16v airco 2007
Ford Transit connect airco 
  132.000 km 2008
Hyundai Tucson 20i active joy 2007 
Opel Insignia 1.4 turbo station 2012

Opel Astra 1.4 turbo station 
   32.000 km 2016
Opel Agila 1.2 automaat, airco 2013
Opel Corsa 1.0 turbo 45000 km 
  airco 2015 
Renault Clio 0.9 TCe 63.000 km 
   airco navi 2013
Seat Leon ST 1.2 TSI 40.000 km 
   vol opties 2015
Seat Mii 33.000 km 2015
Volkswagen Passat station 1.9 TDI 2007
Volvo V40 momentum T3 150 pk 2013

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

www.autobedrijflangens.nl

Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

•	 Audi	Q5	3.0 TDI S-Line, Aut., Navi , 
Panoramadak PDC V + A , Camera, 20 Inch el. 
achterklep, 2012

•	 BMW	1-serie	118i  5-Drs Airco lichtmetalen 
wielen, el. ramen en spiegels, 2007

•	 Opel	Astra Station 1.7 CDTI navi, pdc.v+a, 
79.000 km, 2012

•	 Seat	Ibiza	1.4 SC Copa plus, clima, nieuw model 
73.000 km, 2012

•	 Suzuki	Swift	1.2, Comfort Easss, airco, 
stoelverwarming, 100.000 km, 2012

•	 Suzuki	Swift	1.3i, 5-drs, airco, 2008
•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, 

uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999
•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass, 

PCD V + A, 109.000 km, 2012

•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Polo 1.2 TSI, Navi, PDC Achter 5-Drs 2013
•	 VW	Touran 1.6 TDI,  AUT. Highline PDC V + A, 

Navi, Panoramadak Privacyglass 
 111.000 km,  2013
•	 VW	Tiguan	2.0 TDI AUT. Highline,  4-Motion Navi, 

Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent 
 119.000 km, 2013
•	 VW	Tiguan	2.0 TDI AUT. Highline,  4-Motion Navi, 

Panoramadak PDC V+A Parkeerassistent 93.000 
km, 2012

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

verkocht

Pas op voor laagstaande zon in het verkeer

In het najaar is er, zowel tijdens de ochtend- als de avondspits, vaak een laagstaande zon. Dat is 
behalve lastig ook gevaarlijk. Een laagstaande zon zorgt voor 20% meer ongelukken, blijkt uit cijfers 
van het Verbond van Verzekeraars. Ook kunnen er meer files ontstaan.

Een aantal praktische tips tegen verblinden en 
om schade en letsel te voorkomen!

1. Zonnebril
 Zorg ervoor dat je een zonnebril in je auto 

hebt liggen, een bril met een goede UV-be-
scherming of gepolariseerde glazen. Deze 
breken de zonnestralen en beschermen je 
ogen tegen reflecterend licht en schitterin-
gen op het wegdek. 

 Een zonnebril met oranjebruine glazen is 
ook zeer effectief. Het kleurfilter houdt blauwe kleuren tegen, waardoor het contrast verhoogd 
wordt en de lichtreflectie op het wegdek afneemt.

2. Zonneklep of zongordijn
 Maak gebruik van een verlengde zonneklep van zonwerend materiaal. Als de zon door de zijrui-

ten of de achterruit naar binnen schijnt kan een zongordijn of zonnescherm effectief zijn. Deze is 
eenvoudig via zuignappen te bevestigen. Een zongordijn mag echter niet aan de voorste zijruiten 
geplaatst worden (ter hoogte van de bestuurder en bijrijder).

3. Schone ruiten
 Vieze autoruiten belemmeren het zicht bij een laaghangende zon. Het is daarom belangrijk dat je 

je ruiten regelmatig schoonhoudt met de ruitenwissers of wast bij een benzinepomp. Zorg ook dat 
je de sproeivloeistof geregeld bijvult. Controleer ook de ruitenwissers op slijtage, zo voorkom je 
strepen op je voor- en achterruit. 

 Houd ook de binnenkant van de ruiten schoon met een glasreinigingsmiddel en een droge doek. 
Door de verwarming aan te zetten trekt de ruit stof en vuil aan.

4. Matig je snelheid
 Pas je snelheid aan zodat je meer tijd hebt om te reageren op onverwachte verkeerssituaties.

5. Dimlichten
 Zorg dat je duidelijk zichtbaar bent voor andere weggebruikers die ook last hebben van de laag-

staande zon. Voer bijvoorbeeld dimlicht.

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

De auto winterklaar maken

• Maak de rubbers van de deuren goed schoon en smeer ze in. 
Dit kan met een speciale stick of smeersel, maar talkpoeder 
kan ook al helpen.

• Vul de ruitensproeiervloeistof bij met een antivriesvariant. 
 De zomervloeistof kan bevriezen in het reservoir.

• Koop een speciale deken voor de voorruit, zodat je minder 
hoeft te krabben. Gebruik geen kranten, die kunnen vastvrie-
zen. Ramen krijg je ook ijsvrij met ruitontdooier.

• Stel een setje winterspullen samen. Denk naast ruitontdooier, 
slotontdooier (buiten de auto bewaren) en ijskrabbers ook aan 
een paar matten, een schep en een veger om wegrijden uit 
diepe sneeuw makkelijker te maken. 

• Vervang je zomerbanden door winterbanden. Zo heb je veel 
meer grip bij winterse omstandigheden.

• Of ga naar je eigen autogarage voor de wintercheck. 
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BMW Z3 roadster 6 cyl.  1999 € 6450,-

Citroën C2 1.4 VTR 2006 € 3250,-

Divirse Citroën C3 vanaf € 2750,-

Daewoo Kalos 1.4i Style 2003 € 1999,-

Fiat Panda 1.2 Panorama dak 2007 € 3499,-

Fiat Panda Airco 2004 € 3450,-

Ford STREETKA cabrio 2004 € 3499,-

Kia Picanto 110 Dkm 2004 € 2250,-

Peugeot 106 1.1 XR 2003 € 2250,-

Peugeot 206 CC 95 Dkm 2005 € 5950,-

Peugeot 307 1.6-16V 2003 € 2250,-

Peugeot 307 1.6-16V SW 2003 € 2450,-

Toyota Aygo 5drs airco zwart 2010 € 4250,-

Diverse leuke inruilers tegen zeer scherpe meeneemprijzen.

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

4 halen = 
3 betalen

Brouwersstraat 19

5473 HB Heeswijk-Dinther

0413-294124

06-33033343

info@autobedrijfminnaar.nl

werkplaats@autobedrijfminnaar.nl

www.autobedrijfminnaar.nl

Deze aktie is geldig van 1 t/m 30 november 2017

Mocht u vragen hebben, verzoek ik u contact op te nemen middels de onderstaande contactgegevens.

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

WINTER-
BANDEN

Bij ons voor zeer scherpe prijzen
e.v.t. met opslag

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

Zoggelsestraat 60, 5384 VE  Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

Deukendokter.comDeukendokter.com
Ben v.d.WijgertBen v.d.Wijgert

Deuken 

verwijderen 

vanaf 

€ 50,00

De Deukendokter_109x53_wk46.indd   1 16-11-2012   9:33:04

Ook 

oldtimers te

 huur voor 

decoratie 

Zoggelsestraat 60 - 5384 VE Heesch - 0412-453697 - 06-24459601

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

goedkope winterbanden?
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta 1.0 ..................................... 2014

Ford Fiësta Diesel .......................2014-2015

Ford KA 1.3 .................................2000-2006

Ford Focus 1.0 74 kW .......................... 2012

Ford Focus 1.6 D .............. 2006-2007-2008

Ford Focus 1.6 74kw ........................... 2004

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

Ford B-Max .......................................... 2013

Ford C-Max 1.6. D................................ 2013

Ford Grand C-MAX 1.6 ......................... 2012

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

Peugeot 107 ........................................ 2011                           

Peugeot 108 ........................................ 2014

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

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

Volkswagen Lupo ................................. 2003

Volkswagen Polo 1.4 ............................ 2007

Volkswagen Up .................................... 2012

STATIONWAGONS:

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

Ford Focus 1.6 ecoboost ...................... 2012

Ford Focus 1.6i .................................... 2005

Skoda Octavia 1.4 103kw .................... 2013

BEDRIJFSAUTO’S:

Ford Transit D ...................................... 2010

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

Welke winter-
banden moet 
ik nemen?

Neem banden in de voorge-
schreven (standaard) banden-
maat. Heb je erg brede ban-
den en grote velgen, kies dan 
voor de kleinst voorgeschre-
ven bandenmaat met bijbeho-
rende velgen. 

Bij gladheid geldt een breed 
contactvlak tussen band en 
wegdek als een nadeel. De 
keuze voor een bepaald merk 
winterband kan het beste 
plaatsvinden op grond van de 
uitgevoerde winterbanden-
test. 
Kies een band die goed scoort 
op de eigenschappen die het 
belangrijkst worden gevon-
den. Zorg voor een profiel van 
minimaal 4 mm.

bron: www.anwb.nl
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De Kia Stonic
Vanaf € 18.995,-

De nieuwe Kia Rio
Vanaf € 15.735,-

Private lease vanaf € 319,-

Private lease vanaf € 249,-

De nieuwe Kia Picanto
Vanaf € 11.725,-
Private lease vanaf € 189,-

Gem. brandstofverbruik: 4,1 – 6,0 l/100km, 24,4 – 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 130 g/km. 
Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig voor de Kia Picanto, Kia Rio en Kia Stonic met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-12-2017 en uiterste registratiedatum van 31-01-2018. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken 
bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-
aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Informeer naar 
de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontdek gelijk ook onze nieuwste 
Kia-modellen!

Parallelweg 5, Oss 
Tel. (0412) 63 40 06

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-oss.nl en doe de gratis 

Kia zorgt dit najaar voor warmte tijdens 

MijnKia Testdag

OSS - Op zaterdag 11 november 
a.s. vindt bij Kia-dealer Huiskes 
in Oss de negende editie van 
de landelijke MijnKia Testdag 
plaats. 

Op die dag kan iedereen gratis 
zijn of haar Kia op 10 vitale pun-
ten laten controleren en ontvangt 

daarbij een warme fleece deken 
als geschenk. Bovendien is er een 
speurplaat ontwikkeld, waarin de 
10 checkpunten subtiel verwerkt 
zijn. De beste speurders maken 
kans op een Kia waardecheque 
van € 50,-. “Goeie relaties hou 
je warm”, zegt Marco van Val-

kengoed van Autobedrijf Huiskes 
in Oss. Deze actie sluit naadloos 
aan bij de verschillende service- 
en klanttevredenheidsprogram-
ma’s van Kia, die zijn ontwikkeld 
onder de noemer ‘Family-like 
Care’. We willen daarmee dui-
delijk maken dat wij omgaan 

met onze klanten, 
zoals wij omgaan met 
onze familieleden.” 
Marco van Valkengoed 
is een bekende naam in 
het Osse en heeft veel er-
varing met gezellige winter- 
testdagen. Samen met Henry 

van Zwam en Antwan van der 
Pol, geeft hij versterking aan het 
team van Huiskes.

Kia-rijders kunnen zich voor de 
MijnKia Testdag aanmelden door 
een afspraak te maken via 
www.autohuiskes.nl/contact 
of bellen naar 0412-634006.

Het team van Huiskes

* Kia-rijders ontvangen 
tijdens de MijnKia 
Testdag gratis Kia 
fleece deken en 
gratis inspectie 

 van hun Kia op 
 10 punten.

* MijnKia Testdag 
vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 

 11 november van 
9.00 uur tot 16.00 
uur.

* Vooraf aanmelden 
via 0412-634006 of 

 www.autohuiskes.nl/
contact.

Controle op 10 
vitale punten en 

een warme fleece 
deken als geschenk

De beste 
speurders maken 
kans op een KIA 
waardecheque 

van € 50,-
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AAN HET WERK

Wandelen/fietsen
Wandel en/of fiets jij graag? Samen is leuker 
dan alleen! Wij hebben namelijk een heleboel 
hulpvragers die hier ook van houden, maar 
het niet alleen kunnen. Daarom zijn wij altijd 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Onze 
doelgroep varieert van jong tot oud: van 
iemand met een verstandelijke beperking tot 
iemand met een chronische ziekte. Eens per 
week of eens per maand: alle hulp is welkom!

Oss: Pokémon zoeken
Voor een gezellige, sociale jongeman (2003) 
met een verstandelijke beperking zoeken 
wij een vrijwilliger die gezellig met hem 
Pokémon wil zoeken in het bomenpark van 
Heesch. Een keer fietsen of naar het bos gaan 
doet hij ook graag. Vind je het leuk om dat 
eenmaal per twee weken met hem te doen?

Vrijwilligerswerk doe je met je hart. Als 
vrijwilliger bij Blink zorg je ervoor dat mensen 
met een beperking zo veel mogelijk mee 
kunnen doen aan de samenleving. Ook bied 
je zwaar belaste mantelzorgers verlichting, 
zodat zij even tijd hebben voor zichzelf. 
Interesse of op zoek naar een vrijwilliger? 
Neem vrijblijvend contact op voor meer 
informatie of neem eens een kijkje op onze 
website: 088-7540400 | info@blinkuit.nl 
www.blinkuit.nl

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’

zoekt vrijwilligers
Wil jij graag iets voor een ander 

betekenen?

Gastheer/gastvrouw voor ONS welzijn 
(Locatie Heesch)

  
Voor het talentcentrum in Heesch zoeken wij een enthousiaste 

gastheer/gastvrouw die zelfstandig kan werken 
en affiniteit heeft met jongeren. Als gastheer/gastvrouw 
ben je het eerste aanspreekpunt voor onze doelgroepen. 
Daarnaast zorg je o.a. voor de koffie, leeghalen van de 

vaatwasser, bijvullen van het koffiezet-apparaat, geef je 
bestellingen door en maak je de ruimte klaar voor de activiteit. 

  
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op 

te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 
Ank Meertens: 06-14342803,

vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl
  

VrijwilliGerSwerk VerSterkt

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

Bezorgers 
meld je aan!
Bezorgers gezocht voor op woensdag

Bel 0412-795170 of mail naar 

bezorging@bernhezemedia.com.

Vraag naar Heidi of Rian.

Sinterklaas Heeswijk-
Dinther zoekt hulp (25+)

Ben je 25 jaar of ouder en heb je 
zin op om zondag 19 november 
een steentje bij te dragen en een 
gezellig Pietenfeest mee te ma-
ken? Meld je dan aan door een 

mail te sturen naar pietenclub-
heeswijkdinther@gmail.com. 
De Pietenclub en het Oranje Co-
mité Heeswijk-Dinther bedan-
ken je alvast!

HEESWIJK-DINTHER - Hebben jullie het al gehoord? Sinterklaas 
komt weer naar nederland. Op zondag 19 november brengt hij een 
bezoek aan Heeswijk-Dinther. Sinterklaas is nog op zoek naar men-
sen die hem willen komen helpen. Want, gezien zijn hoge leeftijd 
kan hij de intocht niet alleen af. 

10 tips voor een goede eerste 
indruk op een sollicitatiegesprek

Een eerste indruk maak je maar één keer! 
Zorg dat deze dus positief is.

1. Kom op tijd.

2. Kleed je passend.

3. Een verzorgd uiterlijk.

4. De kracht van de glimlach.

5. Een goede handdruk.

6. Maak oogcontact.

7. Toon belangstelling in de persoon (interviewer).

8. Luister actief.

9. Bereid je gesprek goed voor.

10. Wees positief.

NISTELRODE
Molenerf, Oude Torenstraat, 

Kerkveld (gedeelte ), 
 De Geerden, Loosven, 

Vlasstraat, Hoge Akkers, 
Vezelstraat en 

gedeelte Loo. 

HEESCH
Acacialaan, 
Wilgenlaan, 
Lindenlaan,     

            Beukenlaan, 
Osseweg, Nistelrodenseweg, Goorstraat, Hoefstraat, 
Langven, Kampstraat, Bosstraat, Kortven, Graafsebaan, 
Vergaertweg, Vorsselweg en Bleekloop.

 Floriastraat, Witte 
Molenweg, Gildestraat, 
Ophoviusstraat,  
Basilius van Bruggestraat, 

Mgr. Zwijsenstraat, Ptr. 
van den Elzenstraat, 

Sonniusstraat, Basilius 
van Bruggestraat, 

Leonardus van 
Veghelstraat, 

Adrianus VI 
straat, Leliestraat, 

Stuifduin, Deken van 
de Cammenweg, 

     Bergstraat.

HEESWIJK-DINTHER
Meerstraat, Abdijstraat, 
Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, 
Abt. Moorstraat, Ridder Robertstraat, Teerlingstraat, 
Pater v.d. Elzenstraat, Lariestraat en Meerstraat.

Korte Kruisdelstraat, 
Schanseweg, Liniedijk, 
Hazelbergsestraat, 
Hoge Broekstraat, 
Hekkenweg, 
Kruisstraat, 
Broekstraat, 
Krommertsweg, 
Roestenburseweg 
en Groenstraat.

NISTELRODE
Molenerf, Oude Torenstraat, 

Kerkveld (gedeelte ), 
 De Geerden, Loosven, 

Vlasstraat, Hoge Akkers, 
Vezelstraat en 

gedeelte Loo. 

Pater v.d. Elzenstraat, Lariestraat en Meerstraat.

Schanseweg, Liniedijk, 

Floriastraat, Witte 
Molenweg, Gildestraat, 
Ophoviusstraat,  
Basilius van Bruggestraat, 

Mgr. Zwijsenstraat, Ptr. 
van den Elzenstraat, 

Sonniusstraat, Basilius 
van Bruggestraat, 

Leonardus van 

Adrianus VI 
straat, Leliestraat, 

Stuifduin, Deken van 



Woensdag 8 november 2017 29
  

Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²

Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Uw huis verkopen?
DAT KAn!

plaats uw advertentie in 
DeMooiBernhezeKrant op deze 

huizenpagina. De advertentie wordt om 
de week herhaald totdat het huis verkocht 

is (maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt. 

Wij maken de advertentie 
GRATIS voor u op.

Informeer naar de voorwaarden en de 
mogelijkheden en bel 0412-795170 of 

mail naar info@demooibernhezekrant.nl

AankoopmakelaarsWalboomers & Timmershelpen graag uw droomte verwezelijken.Bel voor een afspraak:(0412) 45 54 96

 
Professionele 
begeleiding bij 
de aankoop zou 
prettig zijn...

Droomhuis gezien? Budget Woning Styling 
HEESWIJK-DINTHER - Heb je leuke meubels en accessoires, maar 
lukt het niet om de juiste sfeer in huis te krijgen? 

Ik geef je graag advies waardoor dit wel gaat lukken! Met behoud 
van je meubels en accessoires geef ik je woning een metamorfose 
zodat je heerlijk kan genieten van jouw woning. Nieuwsgierig gewor-
den? Maak een afspraak met Saskia of vraag om extra informatie via 
info@budgetwoningstyling.nl.

vijf keer Bernheze in top 10 uitreiking
rabobank clubkas campagne

€ 300.000,- voor de Rabobank 
Clubkas Campagne
Dit jaar is er een bedrag van 
€ 300.000,- beschikbaar gesteld 
voor de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Leden van Rabobank Oss 
Bernheze konden hun stem uit-
brengen op de vereniging(en) of 
stichting(en) die zij een warm hart 
toedragen. Hiervoor werd actief 
campagne gevoerd door de deel-
nemers, waardoor 13.926 leden 
– 44% van het ledenbestand - in 
totaal 68.350 stemmen hebben 
uitgebracht. Het bedrag per stem 
komt hiermee uit op € 4,39. De di-
rectie van Rabobank Oss Bernheze 
heeft het bedrag per stem afge-
rond naar € 4,50. 

Op 2 november vond in De 
Rusheuvel in Oss, tijdens de Week 
van de Coöperatie, de finaleavond 
plaats. Bijna alle deelnemende 
clubs waren aanwezig! De avond-
voorzitters voor deze avond waren 
Jochem van Gelder en Nance! Na 
een spannende regioquiz werd op 
ludieke wijze de uitslag bekend ge-
maakt. 

Top 10
1: Ziekenvereniging de Horizon 

(Heesch): 927 stemmen
2: OASE Hospice en Zorg Thuis 

(Oss): 827 stemmen
3: HVCH (Heesch): 
 733 stemmen
4: De Vinkelse Molen (Vinkel): 

538 stemmen
5: KBO (Heesch): 
 516 stemmen
6: DAW (Schaijk): 
 509 stemmen:
7: Ziekenactie het Open venster 

(Nuland): 501 
8: De Herfstzon (Berghem):
 433 stemmen
9: Voetbalvereniging Prinses 

Irene (Nistelrode): 
 425 stemmen
10: Zwembad ’t Kuipke
 (Heesch): 406 stemmen

De volledige uitslag van de 
Rabobank Clubkas Campagne 
staat op: 
www.rabobank.nl/ossbernheze.

Voor foto’s van de avond zie 
www.mooibernheze.nl

BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze organiseerde ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De 

basisgedachte van de campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een 

gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap. 603 Clubs 

hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun club aan te melden voor een bijdrage. 

De clubs zijn dankbaar voor het mooie bedrag dat zij kregen

06-20549955
info@budgetwoningstyling.nl
www.budgetwoningstyling.nl

stijlvol
wonen
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Afgelopen zaterdag werd daar 
het 42ste plechtige investituur-
kapittel van de Nobele Orde 
van de Papegay gehouden. Vele 
afvaardigingen uit heel Europa 
woonden de indrukwekkende 
plechtigheid bij.

Het doel van de Nobele Orde is 
eer te bewijzen aan personen die 
zich inspannen om het immate-
riële erfgoed van de Europese 
gilden en schutterijen in stand 

te houden. Vanwege zijn vele 
verdiensten als bestuurder in de 
kanselarij van de Orde werd Ton 
Vorstenbosch als Ere Raadslid 
benoemd. Uit handen van de 
Grootmeester Dr. Jur. Phillip-
pe E.C.S.M. LEROY ontving hij 
daarbij een fraaie oorkonde.

Erehoofdman ton ontvangt 
internationale onderscheiding
NISTELRODE - Erehoofdman Ton vorstenbosch van het gilde St. An-
tonius Abt – St. Catharina ontvangt internationale onderscheiding. 
Gelegen op de splitsing van Rijn en Waal nabij het natuurgebied de 
Gelderse poort, ligt het fraaie middeleeuwse kasteel Doornenburg.

nistelrodese gildebroeders 
eervol onderscheiden

Haar 42ste Investituur werd voor 
het eerst, op uitnodiging van het 
Gilde Gijsbrecht van Aemstel 
van Doornenburg en Honderd 
Morgen, buiten haar landsgren-
zen gehouden. Als eerste werd 
na de plechtige opening onze 
Ere-Hoofdman Ton Vorsten-
bosch, als scheidend lid van het 

bestuur van de Orde, geëerd 
met een bijzonder fraai gekal-
ligrafeerde ingelijste oorkonde. 
Dit als dank voor zijn onvoor-
waardelijke inzet tot het in stand 
houden van de sociale en cul-
turele waarden van gilden en 
schutterijen.

Christ Cuijpers mocht de gou-
den Eremedaille en Bert van der 
Loop mocht de bijzonder fraaie 
Zilveren medaille in ontvangst 

nemen. Dit, zoals ten overstaan 
van enkele honderden aanwe-
zige gilde- en schutsbroeders 
uit binnen- en buitenland werd 
medegedeeld, voor hun nimmer 
aflatende positieve inbreng voor 
het gildewezen in het algemeen 
en het gilde van Nistelrode in het 
bijzonder.

Tijdens de genoeglijk verlopende 
receptie werd de mogelijkheid 
aangegrepen de vriendschaps-
banden met de vele aanwezige 
Schuts- en Gildebroeders aan te 
halen. Met een zeer tevreden 
gevoel keerde onze gildedelega-
tie met de beide gemedailleer-
den in hun midden huiswaarts.

DOORNENBURG/NISTELRODE - Samen met de twee te decoreren gildebroeders Christ Cuijpers en Bert van 
der Loop, trokken zeven gildebroeders van het Gilde St. Antonius Abt- St. Catharina zaterdag 4 november 
naar ‘Het Kasteel’ en het ‘Schuttersgebouw’ van de Schutterij in het plaatsje Doornenburg. Daar celebreerde 
de Belgisch-nederlandse nobele Orde van De papegay, die als orde van verdienste eer bewijst aan personen 
die zich inspannen om het erfgoed van hun gilden in stand te houden, haar academische zitting.

V.l.n.r.: Bert van der Loop, Ton Vorstenbosch en Christ Cuijpers
 Foto: J. v.d.Avoort

Hierna werd de schutsboom 
gevrijd door pastoor Joost Jan-
sen, gevolgd door wethouder 
Glastra van Loon, daarna door 
Beschermvrouwe barones Her-
mance van Heeckeren van Kell 
en door de Ereleden. Er waren 
veertien gildeleden die streden 
om het koningschap en na 133 
schoten was het Tonny van der 
Cammen die de koningsvogel 
plots zonder dat het iemand ver-
wachtte naar beneden schoot. 
Tonny was in 1998 al eens ko-
ning van het gilde en weet dus 
wat het inhoudt. Na de beëdi-
ging tijdens de kroningsmis op 
zondag 5 november, waarbij 
burgemeester Marieke Moor-
man aanwezig was, is hij inge-
vendeld als koning door zijn ei-
gen zoon Raymond.

Tonny heeft ook het geluk dat hij 
volgend jaar als koning mee mag 

schieten met het Koningschieten 
tijdens het Europees Schutters 
Treffen in het Leudal bij Neer in 
Limburg. Het gilde wenst hem 
een fantastisch koningsjaar toe.

tonny van der cammen 
Koning Sint-Willebrordusgilde
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zaterdag vond bij het Heeswijkse 
Sint-Willebrordusgilde het jaarlijkse koningschieten plaats. De dag 
begon traditiegetrouw met het installeren van een nieuw lid, Ryan 
Broeren. Ryan was al vier jaar aspirant-lid van het gilde en omdat 
hij de achttienjarige leeftijd bereikt had, werd hij als volwaardig lid 
ingevendeld.

Tonny van der Cammen

BERNHEZE - De Bernhezer 
Kunstkring (BKK) nodigt Bern-
hezer kunstenaars uit om deel te 
nemen aan de pop-up expositie. 

In het weekend van 16 en 17 de-
cember organiseert de BKK een 
expositie in voormalige drukkerij 
van de Graaf aan Waardeweg 9a 
te Nistelrode. Met deze exposi-
tie geeft de BKK een podium aan 
de vele professionele - en niet 
professionele kunstenaars die de 
gemeente Bernheze rijk is. Daar-
bij valt onder andere te denken 
aan schilderkunst, keramiek, 

glaskunst, sieraden, kunstwer-
ken van hout, metaal of steen en 
video/filmkunst. 
Iedere kunstenaar uit Bernheze 
kan zich voor de expositie aan-
melden. Het maakt niet uit hoe 
oud je bent en welke discipline 
je beoefent. 
Interesse om deel te nemen? 
Kunstenaars kunnen het in-
schrijfformulier en de voorwaar-
den aanvragen door een mail 
te sturen naar henny@debkk.nl. 
Er is plaats voor maximaal 100 
kunstenaars. Heb je nog vragen? 
Stuur dan ook een mailtje naar 

eerdergenoemd mailadres of 
neem contact op met Miron van 
Soest, 06-37169572 of Henny 
Bens, 06-46445749. Heb je iets 
moois of heel bijzonders om te 
laten zien, doe dan mee en ver-
ras het publiek!

Kunstenaars gezocht voor expositie 
‘100 Kunstenaars in Bernheze’

De Brabantscan biedt een uniek 
inzicht in de meest recente cij-
fers over de gezondheid van 
alle inwoners in Noord-Brabant, 
op gemeente- of regioniveau. 
De gezondheidsinformatie van 
alle Brabanders is inzichtelijk 
gemaakt op twaalf terreinen, 
waaronder gezondheid en ziek-
ten, welbevinden en fysieke leef-
omgeving. De cijfers zijn te ver-
gelijken met andere gemeenten, 
regio’s of met heel Brabant. 

Cijfers voor goed gesprek
De scan is ontwikkeld voor ge-
meenten, de provincie en andere 
organisaties om beleidskeuzes 
te kunnen maken en het aan-
bod van activiteiten beter aan 
te laten sluiten op de huidige 
gezondheidssituatie in een ge-
meente. De kleine en grote ver-
schillen in leefbaarheid en ge-
zondheid binnen een gemeente 
worden inzichtelijk gemaakt met 
de Brabantscan. 
Tegelijk is de scan ook interes-
sant voor inwoners en onder-
nemers die iets voor hun wijk of 
dorp willen betekenen, zoals al 
wordt opgepakt met vele burge-
rinitiatieven. De scan is een mid-
del voor gemeenten, inwoners, 
organisaties en ondernemers om 
in gesprek te gaan over de (ge-
zondheids)situatie. 

Investeren in gezondheid
De Brabantscan is een dash-

board voor gezondheid en zal in 
de toekomst worden uitgebreid 
met andere onderwerpen, zoals 
jeugd en kwetsbaren. Ook wor-
den er nog wijkkaartjes toege-
voegd, zodat eenvoudig te zien 
is in welke wijken het goed gaat, 
en waar er nog in de gezondheid 
geïnvesteerd moet worden. 

Gezamenlijk initiatief
De Brabantscan is een geza-
menlijk initiatief van de GGD 
West-Brabant, GGD Hart voor 
Brabant en GGD Brabant Zuid-
oost. Enerzijds is het voor ge-
meenten van toegevoegde 
waarde om zich ook te kunnen 
vergelijken met nabijgelegen 
gemeenten uit buurregio’s. An-
derzijds is het voor de provincie 
belangrijk om over iedere regio 
dezelfde gezondheidsinformatie 
te krijgen. Door de gezondheids-
informatie van de drie GGD’en 
te combineren in één provinciaal 
dashboard, is dit mogelijk. 
Benieuwd? Bezoek nu: 
www.brabantscan.nl.

Hoe gezond zijn de
inwoners van jouw
gemeente?
BERNHEZE - Hoe ervaren inwoners in jouw gemeente hun gezond-
heid? Ontvangen ze voldoende steun van anderen? Hoeveel zorgen 
maakt men zich over infectieziekten? Het antwoord op deze en vele 
andere vragen over de gezondheid van alle inwoners in noord-Bra-
bant vind je voortaan op Brabantscan.nl.

de brabantscan, 
dashboard voor 

gezondheid

vele verdiensten als 
bestuurder in de 

kanselarij van de orde

Voor hun nimmer 
aflatende positieve 
inbreng voor het 
gildewezen
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Eerlijke uitslag bij 
Prinses Irene - Bvv
NISTELRODE - prinses Irene en Bvv 
speelden op sportpark De Schellen in 
nistelrode met 2-2 gelijk. 

Onder de uitmuntende leiding van 
scheidsrechter Jordy de Goeij, was het 
zeker in de 2e helft een waar spektakel-
stuk. De Van Tilburg Mode & Sport Boys 
waren in de 1e helft de betere ploeg en 
stonden toen, door een doelpunt van 
Wibe van Rooij, op een 1-0 voorsprong. 

In de 2e helft was het andersom en 
scoorde BVV via Eerhart en Hamria. In de 
slotfase was het de ingevallen Jerin v.d 
Rakt die prachtig met het hoofd scoorde 
uit een voorzet van Koen Bollen. Uitein-
delijk een uitslag waarmee iedereen kon 
leven. 

voetbal

Korfbalsters Prinses 
Irene spelen sterke eerste helft

NISTELRODE - De korfbalsters van prin-
ses Irene speelden zondag hun eerste 
wedstrijd in de zaal. 

Prinses Irene wist in de eerste helft goed 
aan te haken, waardoor met een 6-9 
stand gerust werd. Na de rust kwam 

Prinses Irene terug tot een 9-10 tussen-
stand, maar kon daarna de korf niet meer 
vinden. Be Quick was vooral in deze fase 
de bovenliggende partij en schoot vanuit 
alle hoeken van het veld raak. De punten 
gingen mee naar Nuland met een 11-25 
einduitslag.

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

vrouwen Prinses 
Irene pakken overwinning

Het zag er in de 1e helft absoluut niet 
naar uit dat Prinses Irene, dat de gebles-
seerde keeper Kats meer dan voortreffe-
lijk vervangen zag worden door Anouk 
v.d. Ven, de drie punten in Nistelrode zou 
houden. Venray was de bovenliggende 
partij en Prinses Irene was slechts twee 
keer dreigend via de altijd fanatieke Eline 
Ploegmakers. Binnen het half uur keek 

de ploeg tegen een 0-2 achterstand aan. 
Nikki van Wijk verkleinde rond het halve 
uur de marge tot 2-1.

Waarschijnlijk heeft Martens in de rust 
duidelijk gemaakt wat er anders moest, 
want Venray kwam er niet meer aan te 
pas. Met veel inzet werden de Limburgse 
vrouwen op hun eigen helft vast gezet 
en dat resulteerde al snel in de 2-2 van 
Meggy v.d Oever. 

Prinses Irene bleef oppermachtig en de 
enkele keer dat Venray gevaarlijke dreig-
de te worden greep de verdediging on-
der leiding van aanvoerster Meggy Wij-
nen resoluut in. Sharron van Os maakte 
haar reputatie als goalgetter weer eens 
waar, door een kwartier voor tijd de 3-2 
binnen te schieten. Een prachtige over-
winning door een elftal dat echt met el-
kaar streed voor een goed resultaat. Een 
groot compliment is op zijn plaats.

NISTELRODE - Het elftal van coach Edith Martens behaalde zondag een mooie 3-2 
overwinning op directe concurrent venray en kan daardoor wat ruimer ademhalen. 
Bij rust keek het team nog tegen een achterstand aan. nikki van Wijk, Meggy v.d 
Oever en Sharron van Os scoorden.

voetbal

EXPERIENCE DAY
BIJ HOOGSTEDE HOREN

hoogstede
optiek   horen

tramstraat 23  5388 GE nistelrode    
0412 614 052      
www.HoorMij.info  info@HoorMij.info  

Kom live luisteren naar het nieuwe volledig automatische 
hoortoestel van Bernafon: ZERENA 9

24 NOVEMBER 2017*
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
Volledig automatische aanpassing 
aan iedere situatie - optimaal verstaan
• Minder inspanning in gezelschap
• Directe verbinding met 
 mobiele telefoon
• Vrijblijvend te beluisteren 
 op 24 november
• De Barista verzorgt lekkere koffi  e
• Mooie prijzen te winnen met het
 Rad van Bernafon

*bel tijdig voor een afspraak

DOCUMENTAIRE De schakel

PRESENTEERT IN DEN DURPSHERD

Z A T E R D A G
Z O N D A G

1 8  N O V E M B E R
1 9  N O V E M B E R

KORTE SPEELFILM

PREMIERE  2 0 : 1 5
1 4 : 3 0  &  2 0 : 1 5

OP=OP

De driejarige Pleun zit al anderhalf jaar in onze opvang. Al de 
helft van haar leven dus! Ze was zo ontzettend bang toen 

ze bij ons binnenkwam. Waarschijnlijk heeft ze weinig 
tot geen positief contact gehad met mensen. Daarom is 
ze naar een pleeggezin gegaan voor socialisatie. En dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen!
Haar pleegouders kunnen haar nu goed benaderen en 
aaien. Naar vreemden is ze nog wat verlegen en ze kan 

soms nog wat schrikken van onverwachte bewegingen. 
Maar ze wil nu eindelijk een eigen huisje. Dat heeft ze ook 

wel verdiend, want ze heeft flinke stappen gemaakt. Het is 
hoog tijd dat ze haar eigen personeel krijgt.

Wil jij haar over haar verlegenheid heen helpen? 
En heb jij een rustig huishouden waar ze op haar gemak kan wennen? 
Mail dan snel naar dierenasiels@hokazo.nl en dan neemt het pleeggezin con-
tact met je op!
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running team Bernheze is van start
Sponsordiner 17 januari bij Eetcafé ‘t Pumpke 

Hardlopen van parijs 
naar Rotterdam
De Roparun is een estafetteloop 
waarbij er gestart wordt in Parijs 
en de finish plaatsvindt in Rotter-
dam. Een Roparunteam bestaat uit 
maximaal acht lopers die dus ie-
der in 48 uur tijd, gemiddeld zo’n 
65 kilometer hardlopen. Oftewel 
meer dan anderhalve marathon! 
Naast de lopers bestaat een team 
uit fietsers, chauffeurs, verzorgers, 

cateraars en nog veel meer. Kort-
om, een hele organisatie. 

Geld ophalen 
voor stichting Roparun
Naast de sportieve uitdaging is 
er ook een inspanning om geld 
op te halen. Stichting Roparun 
steunt de palliatieve zorg voor 
mensen met kanker. De missie is 
helder: Leven toevoegen aan de 
dagen, waar vaak geen dagen 

meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven. 

Running Team Bernheze is naast 
de sportieve en organisatorische 
voorbereidingen ook bezig ge-
weest met het bedenken van 
passende activiteiten waarmee 
geld kan worden opgehaald. 
Twee jaar geleden waren de di-
neravonden bij het Bomenpark in 
Heesch bijzonder succesvol. Deze 

worden komend jaar dan ook 
weer herhaald. Houd DeMooi-
BernhezeKrant of de Facebook-
pagina hiervoor in de gaten.

Sponsordiner bij 
Eetcafé ‘t pumpke
Daarnaast kan er met veel en-
thousiasme medegedeeld wor-
den dat dit jaar ook bij eetca-
fé ‘t Pumpke in Nistelrode een 
sponsordiner georganiseerd gaat 
worden. Eigenaar Ron de Lorijn 
was meteen bereid om zijn me-
dewerking te verlenen, waarvoor 
nogmaals hartelijk dank. 

Het sponsordiner wordt op 
woensdag 17 januari georgani-
seerd en staat in het teken van 
ontmoeten, gezelligheid en na-
tuurlijk lekker eten. De teamle-
den van Running Team Bernheze 
staan deze avond in de bedie-

ning. Het eten wordt bereid door 
de eigen koks van het ’t Pumpke. 
De prijs van het driegangendiner 
bedraagt € 45,- per persoon in-
clusief drank. Zin in een gezelli-
ge avond waarbij je meteen een 
mooie bijdrage levert aan een 
goed doel? Stuur dan snel een 
mail naar 
roparunsponsordiner2018@gmail.com.
Geef vooral duidelijk aan met 
hoeveel personen je wilt komen. 
Hierna krijg je een mail over de 
verdere gang van zaken. 

Cadeautip feestdagen
Wil je het sponsordiner cadeau 
geven met de feestdagen? Laat 
dit dan ook weten via eerderge-
noemd mailadres, dan wordt er 
voor gezorgd dat je cadeaubon 
op tijd klaar ligt.

NISTELRODE/HEESCH – Het lijkt nog ver weg, pinksteren 2018, maar bij de teamleden van Running 
Team Bernheze staat deze datum al lang in de agenda. Met pinksteren gaan zij wederom meedoen met 
de Roparun. Een fantastische uitdaging waarvoor de voorbereidingen alweer in volle gang zijn. 

Mike (45) is een goede bekende 
voor de meeste leden. Hij is al in 
diverse functies actief geweest 
voor de vereniging. Zo was hij in 
het verleden al lid van het hoofd-
bestuur. Daarnaast is hij voorzit-
ter geweest van de evenemen-
ten- en sponsorcommissie. 

De afgelopen jaren is hij ook als 
jeugdleider actief geweest voor 
de vereniging. Als voetballer 
heeft hij in diverse elftallen ge-

speeld. Momenteel is hij nog 
steeds wekelijks op het voetbal-
veld te vinden als speler van het 
35+-team, dat erg sterk aan de 
competitie is gestart. Mike gaf 
tijdens zijn openingstoespraak 
aan met ontzettend veel en-
thousiasme van start te gaan als 
voorzitter bij deze mooie club, 
waar hij er wil zijn voor alle le-
den. 
Voor Siebert van der Pas kwam 
een einde aan een voorzitter-

schap van negen jaar. Hij laat 
een gezonde, stabiele club ach-
ter met een mooie en gezellige 
accommodatie. Gezien de vele 
jeugdspelers die momenteel ac-
tief zijn voor de vereniging, ziet 
de toekomst voor de club er po-
sitief uit. Siebert blijft met zijn 
autobedrijf hoofdsponsor van 
Vorstenbossche Boys en zal ze-
ker nog vaak langs het veld te 
vinden zijn. 

Op dezelfde avond was er nog 
een tweede bestuurswissel. Rob 
van Vugt droeg de rol van be-
stuurslid technische zaken over 
aan Lee van Kessel, die al vele 
jaren actief is als voetballer in de 
selectie van Vorstenbossche Boys. 
Het bestuur dankt Siebert en 
Rob voor de inspanningen die zij 
voor de vereniging hebben ge-
daan de afgelopen tijd. Met de 
opvolgers Mike en Lee is de club 
in goede handen!

Mike rijkers voorzitter vorstenbossche Boys

VORSTENBOSCH - Tijdens de algemene ledenvergadering van vor-
stenbossche Boys op 2 november is Mike Rijkers benoemd tot nieu-
we voorzitter van de vereniging. Hij volgt Siebert van der pas op.

Siebert van der Pas (rechts) draagt 
de voorzittershamer over aan Mike 
Rijkers (links)

Bestuurslid technische zaken Lee 
van Kessel

Avesteyn begon scherp aan de 
wedstrijd. Binnen één minuut 
was het al raak. Stan de Laat 
zorgde voor de vroege ope-
ningstreffer voor Avesteyn na 
goed doorkoppen van Dries 
Heerkens. Avesteyn was heer 
en meester en kreeg nog wat 
kansjes via Stan de Laat. Te-
gen de verhouding in kwam 
FC Uden halverwege de eerste 
helft op gelijke hoogte door een 
vrije trap van 60 meter over de 
Dintherse goalie te schieten. Na 
de 1-1 was Avesteyn even de 
weg kwijt en speelde het slordig. 
Hierdoor werden er geen ech-
te kansen meer gecreëerd in de 
eerste helft, wat dus resulteerde 
in een 1-1 ruststand.

In de tweede helft kwam FC 
Uden op een 2-1 voorsprong. 
Wederom werd de bal over de 
keeper geschoten, ditmaal van 
een meter of 40. FC Uden was 
scherper en Avesteyn was erg 
slordig in de passing. Met nog 
een kwartier op de klok ging 
Avesteyn alles op de aanval spe-
len. Dit leidde al vrij snel tot de 
gelijkmaker van Dries Heerkens 
die de bal bekeken in de hoek 
plaatste. 
In de slotminuten werd het dra-
ma voor Avesteyn compleet. Een 
afstandsschot viel erg gelukkig 
binnen doordat Glenn Buermans 
iets minder gelukkig was van-
daag. Een dag om snel te verge-
ten.

Avesteyn verliest ongelukkig 
bij Fc uden
UDEN/HEESWIJK-DINTHER - na de mooie overwinning van vori-
ge week tegen Schadewijk mocht Avesteyn afgelopen weekend zijn 
opwachting maken tegen het lager geklasseerde fC Uden.

voetbal

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Op dezelfde 
avond was er 

nog een tweede 
bestuurswissel; 
Lee van Kessel 

werd bestuurslid 
technische zaken

Running Team Bernheze - Team 181 - op de Coolsingel in 2016

Naast de lopers 
bestaat een 

team uit fi etsers, 
chauffeurs, 
verzorgers, 
cateraars, 
et cetera
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DUO TRAINING 
INCLUSIEF GRATIS 

VOEDINGSSCHEMA

Wilt u samen met uw partner, vriend(in) of familielid trainen onder 
professionele begeleiding? Maak dan snel een afspraak voor een 
geheel vrijblijvend gesprek. Samen zetten we de mogelijkheden op 
een rij en stellen een plan op, zodat wij samen kunnen werken aan 
jullie doelstelling.
Ook kunt u hier geheel gratis gebruik maken van de GOOS-FIT app, 
zodat u elk gewenst moment thuis een extra training kunt volgen. 

Voordelen:
- Kosten besparend 
- Gratis online voedingsschema op maat
- Trainingsapp voor thuistraining

06-12554949
info@goos-fit.nl
www.goos-fit.nl

In de eerste wedstrijdronde lieten 
de vijf- en zesjarigen en de ne-
gen- en tienjarigen hun geleer-
de elementen zien. Het publiek 
heeft deze dag kunnen genieten 
van onder andere koprollen en 
radslagen op mat, handstand-
overslagen over de kast met 
plankoline en salto’s gemaakt op 
de mini-trampoline.
In de jongste categorie waren 
twee van de veertien teams van 
Sine-Cura. Saar Kuijpers, Fieke 
Koenen, Lynn van Kempen, Lise 
Snelders en Rosa Kemps gingen 
na de drie toestellen met een to-
taal van 24,69 punten met een 
eerste prijs naar huis. 

In de tweede wedstrijdronde wa-
ren de zeven- en achtjarigen, de 
elfjarigen en de wat oudere turn-
sters aan de beurt. Wies Scha-
kenraad, Mirthe van Herpen, 

Fieke van Gerwen en Fenne van 
der Linden werden in poule één 
eerste. Maar ook in poule twee 
wisten de turnsters van Sine-
Cura, te weten Ilsa de Visser, 
Nova van Zutphen, Noor van de 
Burgt en Isis Nelissen, de eerste 
plaats te behalen. Het team van 
Lin van Hout, Yrsa van der Pol 
en Nova van Kempen werd bo-
vendien in deze poule derde. Bij 
de turnsters van elf jaar en ou-
der ging de eerste prijs ook naar 
Heeswijk-Dinther. Leayanne van 
Krieken, Anouk van Hasselt en 
Lotte van Krieken wisten een 
puntentotaal van 25,60 te beha-
len.

Ook ging iedereen met een mooi 
diploma en een herinneringsme-
daille naar huis. Er kan terugge-
keken worden op een zeer ge-
slaagde wedstrijd.

vier eerste prijzen voor 
turnvereniging Sine-cura  

OSS/HEESWIJK-DINTHER - Maar liefst negen teams van Sine-Cura 
namen zondag 5 november deel aan het recreatieve springtoernooi 
in Oss. Tijdens dit toernooi werd er in teams van drie tot en met vijf 
turnsters geturnd op de toestellen mini trampoline, plankoline kast 
en lange mat. 

turnenHurkmans Autobedrijven sponsort Altior

De dames van Hurkmans waren 
deze avond speciaal gekomen 
om de shirtjes te overhandigen 
aan de meiden die daar erg blij 
mee waren. 

Hurkmans Autobedrijven, al 
sinds 1969 een begrip in Hees-
wijk-Dinther, heeft momenteel 
drie vestigingen, namelijk ook 
nog in Veghel en Den Bosch en 
voor schade aan je auto, klein 
of wat groter, kun je terecht bij 

de vestiging in Nistelrode. De 
Dames van Hurkmans in Den 
Bosch is de jongste aanwinst en 
is er speciaal voor vrouwen die 
op zoek zijn naar een leuke auto. 
Ook mannen zijn daar natuurlijk 
welkom, alleen is het wel een 
plek waar in begrijpelijke en dui-
delijke taal over auto’s en toebe-
horen wordt gesproken

De Dames van Hurkmans biedt 
dus naast de dingen die je ver-

wacht van een garage, ook veel 
meer aanverwante producten 
om de belevenis net even wat 
leuker te maken. Ga gewoon 
een keer langs bij een van de 
vestigingen als je op zoek bent 
naar een nieuwe of gebruikte 
auto. 
De meiden van Altior zijn in ieder 
geval weer top gekleed en zullen 
de shirtjes overal waar ze komen 
vol trots dragen. Altior zegt dan 
ook: bedankt!

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens de trainingsavond van Altior afgelopen donderdag 2 november kregen de 
meiden van de E3 en de D2 nieuwe shirtjes van een echt familiebedrijf en wel Hurkmans Autobedrijven.

Altior D2

Altior E3

Hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff 
en vv Heeswijk samen verder

HEESWIJK-DINTHER - “Gebr. Dijkhoff & Zn. is een solide en zeer betrokken hoofdsponsor voor voet-
balvereniging Heeswijk”, zegt voorzitter peer verkuijlen. 

Het contract dat zes jaar geleden werd gesloten is verlopen. Reden om te praten over een nieuwe periode 
en daar waren de partijen snel uit. Van beide kanten is er grote tevredenheid en geen enkele reden om 
niet verder te gaan. Er is een nieuwe overeenkomst voor een periode van vijf jaar gesloten. Zondag 5 
november werd de overeenkomst in aanwezigheid van de spelers en de staf van het eerste team door de 
partijen getekend.

Foto: Hans Heesakkers

Altior begint zaalcompetitie in topklasse
HEESWIJK-DINTHER - Altior 
speelde zondag 5 november 
haar eerste wedstrijd in de zaal 
en wel in de topklasse. De pu-
pil van de week Guusje Roovers 
zag dat Altior een voorsprong 
nam tegen Swift uit velden. 

Daarna was het telkens om en 
om een doelpunt totdat Swift na 
de 4-4 een voorsprong nam en 
telkens iets verder weg liep. 

Altior had er geen antwoord op 
en ging rusten met een fikse ach-
terstand van 7-14. Werk aan de 
winkel, want de dames uit Vel-

den hadden een goed schot, dus 
dat moest eruit gehaald worden. 
In de tweede helft werd het niet 
veel beter maar Altior probeerde 
het wel en kwam iets beter in 
het spel, maar telkens had Swift 
er weer een antwoord op. 

Ze bleef maar scoren en dus 
moest Altior uiteindelijk toch 
buigen voor Swift die er met de 
overwinning vandoor ging. Uit-
slag 17-27. 

Altior 2-Swift 2               
Uitslag: 13-15.         

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  
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Guusje Roovers
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DE OPLOSSInG

Presentatie shirtsponsors Heeswijk 4

HEESWIJK-DINTHER- Het vierde seniorenteam van voetbalvereniging Heeswijk speelt in mooie nieuwe 
tenues. Drie sponsoren presenteerden zich afgelopen weekend met het vierde. voor drie seizoenen 
hebben De Toren, schildersbedrijf Hadeco en tegelzettersbedrijf van Aspert zich verbonden aan het 
vierde team. 

Bij die gelegenheid werden Jeroen van den Broek van De Toren, Harm van den Hurk van Hadeco Schilders 
en Frank van Aspert van Van Aspert Tegelwerken vanuit de vereniging toegesproken en werd veel waar-
dering gegeven voor de bijdrage van de bedrijven. Erg belangrijk voor de vereniging, maar ook mooi dat 
er betrokkenheid is vanuit de gemeenschap.

HEESCH - Slamdunk ‘97 speel-
de zaterdag 4 november thuis in 
sporthal ‘t vijfeiken tegen Ten-
derfeet. 

De Heesche ploeg ging meteen 
in de eerste minuten los door 
scores van Robbe, Elina, Bjorre 
en Rafael en bracht de stand in 
het eerste kwart op 18-6. Toch 
vond Slamdunk ‘97 dat zij hele-
maal niet goed speelde en Ten-
derfeet stond goed te verdedi-
gen. 
Natuurlijk wilde de gedreven 
ploeg uit Heesch wel heel graag 
de 100 halen... maar dat ging 
op deze manier niet gebeuren! 
Tweede kwart ging Rafael flink 
aan het scoren en Mees, Rob-
be en Bjorre schoten ook raak, 
waardoor de ruststand op 45-
16 kon worden gebracht. Der-

de kwart was Heesch goed op-
gewarmd en liep zij nog verder 
uit naar 81-20, de 100 was in 
zicht! Door topscoorder Rafael 
en scores van Tim, Mees, Pleun 
en Bjorre werd de eindstand op 
121-22 gebracht! Vanwege deze 
ruime zege heeft het team van 
Pannenkoekenhuis Heesch een 
gratis pannenkoek aangeboden 
gekregen. Deze lekkernij zal 
komende woensdag verzilverd 
worden. Dat wordt zeker smul-
len, bedankt voor deze gift!

ruime zege 
voor Slamdunk ‘97

basketbal

Toen alle rookwolken opgetrok-
ken waren en scheidsrechter De 
Wit voor het laatst floot, stond er 
4-3 op het scorebord en mocht 
het thuisteam de zege vieren. 
Wouter van Dijke (twee keer), 
Tom Sleddens en Arjen Haast 
waren de doelpuntenmakers.

Coach Marc van de Ven ziet zijn 
ploeg door deze overwinning 
weer stijgen tot in de midden-
moot van de ranglijst, waarbij 
het verrassende Rhode een feli-
citatie verdient voor het behalen 
van de eerste periodetitel.

Heeswijk wint in knotsgek 
duel van venhorst

HEESWIJK-DINTHER - Over de wedstrijd tussen Heeswijk en de 
bezoekers uit venhorst zou met gemak een volledig boek vol ge-
schreven kunnen worden, want zoveel gebeurde er deze middag op 
sportpark De Ballendonk. 

voetbal

Heeswijk maakt 1-0  Foto: Hans Heesakkers

Gezellig en geslaagd jeu de 
boules- en schiettoernooi

Met 36 deelnemers was het 
aantal deelnemende leden iets 
hoger dan vorig jaar en het werd 
evenals voorgaande edities weer 

een gezellig toernooi met afwis-
selend jeu de boulen en schieten 
met de luchtbuks.

Toon Raaijmakers van Die Lé 
bleef uiteindelijk met minimaal 
verschil de gildeleden Paul Al-
torf en Adriaan de Wit voor en 
eindigde daarmee als overall- 
winnaar. 
Voor Toon Raaijmakers geldt 
verder dat zijn naam zal worden 
bijgeschreven op de vijf jaar ge-
leden speciaal voor dit evene-
ment gemaakte plaquette.

De einduitslag ziet er als volgt 
uit:
Eerste plaats: Toon Raaijmakers     
10,75 punten.
Tweede plaats: Paul Altorf 
10,50 punten.
Derde plaats: Adriaan de Wit       
10,25 punten.

Hierna werd er nog even gezellig 
nagebuurt en kan dit evenement 
in de annalen van beide vereni-
gingen bijgeschreven worden als 
een gezellig en geslaagd toer-
nooi.

NISTELRODE - De weersverwachtingen waren onzeker, maar dat weerhield de leden van de Jeu de 
boulesclub Die Lé en het Gilde St. Anthonius Abt–St. Catharina er niet van om mee te doen met het 
jaarlijkse door beide verenigingen georganiseerde jeu de boules- en schiettoernooi. 

jeu de boules

HvcH loopt tegen eerste 
nederlaag van het seizoen aan

Beide ploegen deden eigenlijk 
in het spel niet veel voor elkaar 
onder, maar Brabantia was zeer 
effectief in de omschakeling. 
Mustafa Seddiqi voegde zich in-

tussen bij de waslijst van gebles-
seerden bij HVCH en viel met 
een hamstringblessure uit. Voor 
rust had Jordy Veld nog een paar 
momenten om voor HVCH te 
scoren, maar het was Braban-
tia dat met een 1-0 voorsprong 
naar de thee ging.
Ook na rust eenzelfde beeld met 
een Brabantia dat zeer slim ge-

bruik maakte van de geboden 
ruimte. Het voerde de stand 
op naar 3-0 en HVCH was 
deze middag niet voldoende bij 
machte om er meer van te ma-

ken. Een positieve noot voor de 
blauwwitten waren wel de goe-
de invalbeurten van de A-juni-
oren Bas van de Akker en Guus 
van de Wijgert.

EINDHOVEN/HEESCH - na een goede seizoenstart is HvCH bij Brabantia in Eindhoven tegen de eerste 
seizoensnederlaag opgelopen. Uiteindelijk werden de Heeschenaren met een wel wat geflatteerde 3-0 
nederlaag naar huis gestuurd. 

voetbal

brabantia zeer 
effectief in de 
omschakeling
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Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226
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Ovenvis in bladerdeeg 
Garnalen, zalm of kabeljauw

2 stuks

Ovenfish

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 8 t/m dinsdag 14 november 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

Frikandel
Best Bite
40 stuks

Vanreusel

Diverse varianten

Ambachtelijke 
pizza’s 

vanaf 410 gram

Gourmet

Kiphammetje
700 gram

Smikkelkip

Grillbroodjes
Ham-kaas, kaas-tomaat, kipsate
of vlamgehakt
4 stuks

Diepvriesspecialist

Dikke- of dunne

Frites
1 kilogram

Lutosa

2,99

normaal

3,79

2,79

6,99

5,49

Rijkelijk gevulde

Maaltijdloempia
of kroepia

2 stuks

Diepvriesspecialist

NIEUW
NIEUW
NIEUW

3,29

2,29

2,09

1,59

voor in de oven

15,29

9,99
super stunt

2,99

2,29

Kiphammetje
700 gram

Smikkelkip

99

49
voor in de oven

In de vijftiende minuut was het een vrije 
trap van Estria die via Per van Niftrik in 
het eigen doel verdween; 0-1. WHV was 
niet geschokt, stroopte de mouwen op en 
liet zien dat het goed kan voetballen. Het 
kwam ook terecht op 1-1 door een mooie 
vrije trap van Teun van Mil. Hierna ging 
het spel leuk op en neer met kansen voor 
beide teams. 

Iedereen dacht dat de ruststand 1–1 zou 
worden, maar weer was het een vrije trap 
van Estria die door Ivar Roefs in de eigen 
goal verdween; 1-2. Dit was ook de rust-
stand.

Na rust probeerde WHV de gelijkmaker te 
scoren, maar het was Estria die de betere 
ploeg was. WHV werkte keihard en men 
probeerde de gelijkmaker te scoren, maar 
het lukte niet. Het bleef spannend tot 
zeven minuten voor tijd toen Ivo Rossen 
met een bekeken kopbal uit wederom een 
stilstaand moment de wedstrijd besliste; 
1-3. Het verzet van WHV was gebroken 
en Estria scoorde op de counter de 1-4. 
Dit had een hardwerkend WHV niet ver-
diend. WHV liet echter duidelijk zien dat 
men wel degelijk goed kan voetballen en 
het vertoonde spel is hoopgevend voor de 
toekomst.  

WHv geeft goed partij
LOOSBROEK - WHv heeft koploper Estria goed partij gegeven in de leuke aantrekke-
lijke wedstrijd. Estria was onder leiding van speler/trainer Ivo Rossen de betere ploeg, 
maar WHv gaf goed partij.

voetbal

Slap
DOS’80/Olympia’89 wist wel met 1-0 
voor te komen, maar was daarna de weg 
kwijt. Met name in verdedigend opzicht 
was men het spoor bijster. De gasten uit 
Goirle liepen heel eenvoudig uit naar een 
11-1 voorsprong. Na een kwartier kre-
gen de Heesche dames meer grip op de 
wedstrijd en door vechtlust wisten zij wat 
terug te krabbelen. Ook aanvallend wer-
den kansen beter benut. Met rust keek 
DOS’80/Olympia’89 nog altijd tegen een 
flinke 17-9 achterstand aan. 

Tweede helft wel wakker
DOS’80/Olympia’89 kwam geconcen-
treerd uit de kleedkamer en wist de goede 
lijn van het laatste kwartier uit de eerste 
helft door te zetten. Verdedigend had het 
de zaakjes op orde en zij scoorde overtui-
gend, maar het leed van de zwakke start 
was al geleden. GHV kwam nimmer in 
de problemen en wist de punten binnen 
te halen. Jeugdspeelster Britta Schoones 
maakte haar debuut en stond uitstekend 
haar mannetje. Zij wist met een mooie 
score een plekje op het scoreformulier te 

bemachtigen. “De zwakke start heeft ons 
gewoon de das omgedaan! Driekwart 
van de wedstrijd waren we zeker niet de 
mindere. Daar moeten we iets van le-
ren”, zegt een teleurgestelde aanvoerder  
Sabine van Nistelrooij.

Dames DOS’80/Olympia’89
verliezen door slecht begin
GOIRLE/HEESCH - Zaterdagavond speelden de Heesche dames een uitwedstrijd te-
gen GHv uit Goirle. Er viel weinig eer te behalen door een belabberde start van de 
eerste helft. De opgelopen schade kon niet meer hersteld worden. 

handbal

Sabine van Nistelrooij Foto: Ruud Schobbers

De tentoonstelling werd zaterdagmiddag 
28 oktober om 15.00 uur geopend door 
een trotse voorzitter Jan Danen, die in zijn 
openingswoord aandacht besteedde aan 
de geschiedenis van kring ‘Midden Bra-
bant’ en vervolgens de inzenders en vrij-
willigers bedankte voor hun inzet met een 
mooie tentoonstelling als resultaat. 

Kringvoorzitter Wim van Weert uit Schijn-
del kreeg daarna het woord en bedankte 
de aangesloten verenigingen voor hun 
inbreng in de 70 jaar dat deze kring be-
stond, de oudste kring binnen de Neder-
lands Bond van Vogelliefhebbers. Daarna 
werd de spanning onder de massaal aan-
wezige inzenders gebroken door het be-
kend maken van de kampioenen. 

De belangrijkste uitslagen:
Winnaar Kringzuil: Vogelvreugd Nistelro-
de eerste, Vogelvreugd Dinther tweede, 
de ‘Edelzanger-Vogelvrienden combina-
tie’ uit Schijndel derde.
Hoofdgroep kampioenen: mooiste kleur-

kanarie vetstof: A.van Duynhoven, 
mooiste kleurkanarie pigment: H. Jans-
sen, mooiste postuurkanarie: J. Zwin-
kels, mooiste zebravink: Luc Piels tevens 
jeugdkampioen, mooiste tropische vogel: 
B. van Dijk, mooiste Europese cultuur: 
Jan van Lith, mooiste grasparkiet: W. van 
Lokven, mooiste agapornid: A. Pennings, 
mooiste grote parkiet: R. van Stiphout, 
mooiste duif/kwartel: P. Heesakkers.
Vijf beste vogels:
Kanaries: eerste H. Janssen, tweede B. 
Ruijs en derde A. van Duyhoven.
Tropische vogels: eerste P. Heesakkers, 
tweede R. Huijbers en derde M. Blokx.
Parkieten: eerste W. van Lokven, tweede 
J. Voets en derde C. Larons.

Onderlinge tentoonstelling vogelvreugd 
nistelrode
Algehele kampioen: B. van Dijk met een 
bandvink, 95 punten,
Drie beste vogels: J. van Lith 280 punten 
en derby en beste jeugd: Luc Piels met 
een zebravink, 94 punten.

Geslaagde vogeltentoonstelling
vogelvreugd 

NISTELRODE - De nistelrodese vogelvereniging had de eer om de laatste tentoon-
stelling van kring ‘Midden Brabant’ te mogen organiseren. Op de tentoonstelling, 
gehouden in de Gildenhof, waren 444 vogels door 42 inzenders uit de regio bijeen-
gebracht.

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

www.mooibernheze.nl

dOnderdAG 9 nOVeMBer

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Centrum MAiA: workshop 
werken met energie
Palmenweg 5 Nistelrode

raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch

Kunstlezing: nederlanders 
in Parijs
Bibliotheek Heesch

Hans dorrestijn & friends
CC Nesterlé Nistelrode

VrijdAG 10 nOVeMBer

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Centrum MAiA: reiki 3A
Palmenweg 5 Nistelrode

Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 20

Keezetoernooi
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

BOBZ Casino avond
Dorpshuis Nistelrode
PAGINA 14

Franse avond
De Stuik Vorstenbosch

ZAterdAG 11 nOVeMBer

teens together
Parochie De Goede Herder 
Heesch Nistelrode & 
Vorstenbosch

workshop skincare 
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

50-jarig jubileum 
VC tornado
Sporthal De Overbeek 
Nistelrode

11-11 Bal Krullendonk
CC De Pas Heesch
PAGINA 15

11-11 Bal stichting 
de Kreuge
Zaal Kerkzicht Loosbroek

ZOndAG 12 nOVeMBer

Gabriellic Voetreflex: 
Voetreflexworkshop
Roestenburgseweg 2 
Heeswijk–Dinther

eHBO sint Lucas: 
rommelmarkt
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 14

Optreden jeugdgroepen 
Fanfare st. Lambertus
Laarstede Nistelrode
PAGINA 11

Collecte Anja voor Ghana
Heilig Hartkerk Oss

Markt Veilig wonen
CC Bernrode Heeswijk-Dinther

workshop Chocolade 
letters
Den Hof 17 Nistelrode

Mercy john
CC De Pas Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Muzikaal cabaret
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

MAAndAG 13 nOVeMBer

Alzheimer Café
Oude Litherweg 20 Oss

Voorlichtingsavond: Pijn
CC De Pas Heesch

dinsdAG 14 nOVeMBer

Zonnebloem nistelrode: 
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur 
Fysio steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Centrum MAiA: workshop 
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing door Lama Zeupa: 
Lodjong training van de 
geest deel 2
Boeddhistisch Centrum Karma 
Eusel Ling Vorstenbosch

wOensdAG 15 nOVeMBer

Ladies night
Meer Sports Heesch
PAGINA 21

Centrum MAiA: workshop 
inwijding in de astrologie
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 6

Lezing: Hugo Borst
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Fotopresentatie 
Vroeger en nu
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 6

Cursus digistekker
Locatie volgt later
PAGINA 10

dOnderdAG 16 nOVeMBer

Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing over Hildegard 
van Bingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VrijdAG 17 nOVeMBer

Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 00

Centrum MAiA: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Keezbordtoernooi
De Stuik Vorstenbosch

Grote Filmquiz: Filmliga 
Oss ism CC de Pas
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

Publieksavond 
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

ZAterdAG 18 nOVeMBer

intocht sinterklaas
Nistelrode 

robottour in gemeente 
Bernheze
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 14

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

workshop skincare & 
Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

de Verenigde spelers: 
Ongewenst onstoffelijk
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 7

Uitslag en feestavond 
Vorstenbosch ‘Kwist
De Stuik Vorstenbosch

35ste Zwetsavond
Zaal de Toren Heeswijk-Dinther

ZOndAG 19 nOVeMBer

intocht sinterklaas
Heesch & Vorstenbosch

Optreden pianiste 
Monique van de Ven
Kapel Laverhof 
Heeswijk-Dinther

de Verenigde spelers: 
Ongewenst onstoffelijk
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 7

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAndAG 20 nOVeMBer

start: Ms Collecteweek
Bernheze

Film: noces (A wedding)
Filmhuis De Pas Heesch

dinsdAG 21 nOVeMBer

winter decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

inloopspreekuur Fysio 
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

OOvB: Ondernemerssessie
The Duke Golf & Countryclub 
Nistelrode
PAGINA 11

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Film: noces (A wedding)
Filmhuis De Pas Heesch

wOensdAG 22 nOVeMBer

winter decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

start voorverkoop: 
Pronkzittingen de rooie 
tesneuzik
‘t Tunneke Heesch

Centrum MAiA: workshop 
Orakel- & inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

informatie herinrichting 
Centrum Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 18

dOnderdAG 23 nOVeMBer

Centrum MAiA: tai Chi -
Qi Gong, introductie 
beginners
Palmenweg 5 Nistelrode

spreekuur dorpsplein
CC De Pas Heesch

samen zingen met 
wim smits
CC Servaes Heeswijk-Dinther

winter decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

eetpunt HdL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

informatieavond 
herinrichting Laar
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 18

VrijdAG 24 nOVeMBer

Centrum MAiA: Herinner 
je wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode

winter decoratieshow
‘t Sfeerhuys Bloem & Styling 
Uden (Slabroek)

de Verenigde spelers: 
Ongewenst onstoffelijk
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 7


