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Freddy van den Elzen is

Waus

BIKERS
Heeswijk-Dinther en Loosbroek

INTENSE
FEEL GOOD-LOOK AMAZING
Bernheze

HB FOODS
Heesch

Doorgedraaid en opgenomen...

FOLDERS DEZE WEEK

VORSTENBOSCH – Dat hij een beetje mesjogge kan zijn weet iedereen die tonproater Freddy van den Elzen
een beetje kent ook wel. Dat hij het afgelopen week luid en duidelijk verkondigde en riep: “Ik ben Waus”,
was in dit geval echter onderdeel van zijn nieuwste typetje en buut. Van Den Elzen organiseerde een try-out
voor een klein, selectief gezelschap van vrienden, bekenden en mensen uit het ‘wereldje’ samen met collega’s
Rob Scheepers en Rob Bouwman, die ook een nieuwe buut opvoerden.
schreef die buut twaalf jaar geleden al, maar destijds werd het
niks, dus ging het de vriezer in”,
meldde hij voor aanvang. Om te
vervolgen: “Ik heb het natuurlijk herschreven en opgepoetst.”
Freddy startte zijn buut met de
mededeling: “Ik ben Waus en zo
gek op honden dat er gedacht
wordt dat ik hondsdol ben.”

Try-out voor
voorronde van
Brabantse
Kampioenschappen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

FREDDY VAN DEN ELZEN

Het publiek gaf feedback en de
redactie van DeMooiBernhezeKrant was erbij.
Om te horen wat er goed is of
beter kan, zodat er nog aan geschaafd kan worden voor deelname aan de voorronde van
de Brabantse Kampioenschappen en alvorens ‘het land’ in te
gaan, organiseerde tonproater
Freddy van den Elzen afgelopen
week een try-out en lanceerde
zijn nieuwste creatie in besloten gezelschap. Collega’s Rob
Scheepers en Rob Bouwman uit

Helmond, deden hetzelfde met
uiteraard elk hun eigen buut.
Rob Bouwman kroop de ton in
als gevangene Ken de Bukkuh;
een uitermate vervelende naam
in een dergelijk instituut.
Direct na zijn in recordtijd gesproken en in nauwelijks verstaanbaar plat Helmonds dialect
gebrachte buut, werd geëvalueerd met iedereen. Bouwman erkende het voorgaande en kroop
niet meer in, maar aan de ton
voor het horen van de buut van
Rob Scheepers. Hoewel ook uit

Helmond had deze meer rust,
was verstaanbaar en als Joop
van de Kringloop had deze van
meet af aan meer de lachers op
zijn hand met mooie woordspelingen en grappen, waarbij hij
niet schroomde de zaal erbij te
betrekken.
De leste in rij was dan ‘onze’
Freddy, die zonder hond, maar
mét hondenriem binnengewandeld kwam. Hij zette zich neer
als de doorgedraaide, en intussen in een inrichting opgenomen
hondentrainer, Martin Waus. “Ik

Wat volgde was vooral een verhaal over honden en zijn liefde
voor die dieren en de moeilijkheidsgraad om er een te kiezen.
“Een katholieke hond werd het
niet want hoewel die lief zijn voor
kinderen ruiken die altijd aan het
kruis”, meldde ‘Waus’. Hoewel
zijn aankleding goed was en met
verve gebracht, werd ook Freddy
niet gespaard in verbeterpunten.
Die nam hij intussen wel Waus
in ontvangst. “Het heeft me hele
grote moeite gekost om in dit typetje te kruipen. Het is nog niet
‘eigen’ ”, vertelde hij eerlijk en
vervolgde: “Ik neem de kritiek
ter harte en ga mijn best doen
om dat wat beter kan, ook te
doen”, om te verzuchten: “Maar
soms vind ik dat best lastig.”

Resultaten Bernhezer Burgerpanel:

Sinterklaas
Zie pagina 12

Een tuinkamer van glas creëren?
Bezoek onze buitenshowroom
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Zie pagina 17

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

Zoektocht naar het onbekende
pag. 5

Vijf jaar ontmoetingsgroep
pag. 11

Mooi en aan het werk
pag. 26
Krant deze week
niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170
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ETEN, DRINKEN EN UITGAAN

COLOFON
DeMooiBernhezeKrant

HELEMAAL IN KERSTSFEER

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Fantastische Culinaire Kerstworkshop
voor de echte kookliefhebbers:

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

Heesch | dinsdag 27 november | 18.00 tot 22.00 uur | € 58,-.
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Maak je eigen kerststuk, wij zorgen
voor alle materialen:
Heeswĳk | maandag
17 december
20.00 tot 22.00 uur | € 35,-.
Heesch | woensdag
12 + 19 december
20.00 tot 22.00 uur | € 62,-.
Heesch | vrĳdag 14 december
14.00 tot 16.00 uur | € 35,-.
Heesch | donderdag
20 december
14.00 tot 16.00 uur | € 35,Origineel, en leuk om te
doen kerstdecoratie van glas:
Nistelrode | kerstbal van glas
zaterdag | 8 december
9.30 tot 11.30 uur | € 22,-.
Nistelrode | kerstboom van glas |
dinsdag 11 december | 19.30 tot
21.30 | € 34,-.

Woensdag 21 november 2018

Zet hem in je agenda:

Reünie jongerensoos De Meule

HEESCH – Het is alweer bijna tien jaar geleden dat de laatste reünie
van jongerensoos De Meule heeft plaatsgevonden. Nu wordt er wederom een reünie georganiseerd en wel op 16 februari in CC De
Pas. Het idee om er weer eentje te organiseren is afkomstig van Jan
Raaimakers, Maria Ceelen, Chrisjan Ploegmakers, Wout Oliemeulen en Wilco Schrijvers, die oude tijden willen laten herleven met de
mensen en de muziek van toen.
Jongerensoos
Velen zullen zich De Meule nog
wel herinneren. De jongerensoos was bekend in heel Noordoost-Brabant. Ooit begon het
in de molen aan de Gildestraat

gendarische optredens van Herman Brood tot The Gathering en
van De Dijk tot Raymond van
het Groenewoud. Naast muziek
werd er ook gesport. De Meule
had een eigen voetbalteam en

Met legendarische optredens van Herman
Brood tot The Gathering en van De Dijk tot
Raymond van het Groenewoud
nadat het gebouw gereduceerd
was tot een romp zonder wieken
en molenstenen. Na de definitieve sloop van de molen verhuisde
De Meule naar de locatie aan
de Irenestraat en later naast de
brandweer in de oude jongensschool. In 1991 ging De Meule samen met soos Oltwello en
werd Zaal 3.
Meulepop
Vanaf 1981 werd in de wei van
Ceelen achter De Meule jaarlijks
het succesvolle muziekfestival
Meulepop gehouden. Met le-

SPECIAAL VOOR
BASISSCHOOLJEUGD: KERSTINSTUIF
Gezellig knutselen, koekjes bakken, kerststuk maken en
nog veel meer...

er werd volleybal en rugby gespeeld.
Reünie
Al die jaren werd De Meule
gerund door veel vrijwilligers.
Daarom zijn alle vrijwilligers en
bezoekers van toen van harte
welkom op de reünie. De definitieve invulling van deze avond
volgt nog. Zorg dat je erbij bent!
Voor meer informatie zie de
Facebookpagina Reünie De
Meule en de website die binnenkort de lucht in gaat.

Op zoek naar een
kadootje voor
Sinterklaas?
Bij Chill ligt de winkel ligt vol superleuke
dingen, ook maken wij leuke pakketjes.

In Heesch en in Heeswĳk | zaterdag 15 december
10.00 tot 16.00 uur | € 3,-.

Verschillende chocoladeletters.
Mogelijkheid met eigen logo,
als relatiegeschenk of personeelscadeautje.

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Donderdag 13 december: meditatieavond door Betsie van
der Heijden. Van 19.30 tot circa 20.30 uur. De kosten zijn
€ 10,-, contant te betalen aan de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Activiteiten met een cultureel,
zingevend of educatief karakter
Vrijdag 14 december: Dag met Familieopstellingen door
Juno Welter. Van 10.00 tot 17.30 uur. De kosten zijn
€ 90,- voor het inbrengen van een probleem en € 25,- voor
een representant. Info en aanmelden bij Margareth Bloemen via 0413-351075 of margarethbloemen@home.nl.
Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

!
ACTIE

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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36ste Zwetsavond van
De Juinders heel geslaagd

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

HEESWIJK-DINTHER - In De Toren was afgelopen zaterdag de start van het carnaval. De Juinders presenteerden hier hun 36ste Zwetsavond. De avond werd geopend door dialectmuziekgroep Cohda Krek
onder leiding van Hans Lakwijk.

Iedereen is te vervangen
Ik slik de brok in mijn keel weg en besef het ineens. Over een paar
jaar zal dit helemaal voorbij zijn. Dan gaat Robert met pensioen.
Dan gaat hij gewoon met zijn gezin op vakantie naar Australië
zonder al die voor hem onbekende families. Dan herenigt hij
niets meer, maar gaat hij lekker aan het zwembad liggen als hij
daar zin in heeft. Geen tranen meer, geen brok in mijn keel, geen
sentimenteel gedoe. Dan is het voorbij. Want ‘All You Need is Love’
zonder Robert ten Brink kan niet. Want Robert ten Brink is de enige
persoon die ik ken die onsterfelijk is.

‘Dan wordt hij of zij en de hele cameraploeg
zonder pardon met pek en veren
van het erf afgegooid’
Peter met ‘Relatiesfeer met Peer’

Foto’s: Edwin Hendriks

Han van Schayk als Onze Lieve Heer

Han van Schayk had de eer om
als eerste de zaal op te warmen
met zijn hemelse reis als Onze
Lieve Heer. Met een paar leuke
anekdotes lukte dat prima.

jou toch aan helpen?” “Ja”, zei
hij “dat oog is wel gelukt maar
die luiheid kan ik maar niet kwijtraken.”

Peter van Daal, die als tweede in
de ton ging staan, had de zaal
op zijn hand. Als ‘Relatiesfeer
met Peer’ zette hij een geweldige
buut neer. Dit was tonpraat van
de bovenste plank. Zo vroeg hij
aan Jeroen van de Broek of hij
was afgekeurd. “Nee”, zei Jeroen
“maar ik zit al tien jaar thuis, ik
heb last van een lui oog.” “Maar
daar hoefde toch niet voor thuis
te zitten Jeroen, daar kunnen ze

DIT WAS TONPRAAT
VAN DE BOVENSTE
PLANK

die twee wel. Ze hadden een muzikale wereldreis gemaakt met
hun eigen huisband De Juinders.
Zo kwamen ze ook in Nashville
aan, maar daar hadden de muzikanten de muziek per ongeluk
‘omgedraaid’ en tja dan kom je,
zoals het gaat in countrymuziek,
weer uit gevangenis, je vrouw
komt weer bij je terug en je hond
komt weer tot leven!

Toen was het de beurt aan Rob
de Backer en Siegbert Roefs om
als duo Theo en Tonnie de zaal
ook weer aan het lachen te krijgen en te houden en dat kunnen

Als laatste kwam René van de
Veerdonk in de ton en ook René
is uit het juiste tonpraat-hout
gesneden. Zo moest hij een behoorlijk dronken man ophalen bij
café de Zwaan. De man stapte in
en zei “Ik moet naar de Zwaan.”
De chauffeur schudde wat op en
neer met zijn auto en zei “Zo, we
zijn er.” De dronken man betaalde vervolgens € 20,- en stapte
uit.
Al met al een heel geslaagde
avond met veel publiek en muziek van de kapel van De Juinders
onder leiding van Peter Smulders.
De presentatie was in handen
van Juinder Gerrie van de Broek.
Hopelijk tot volgend jaar 9 november allemaal!
Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl

Rob en Siegbert als Theo en Tonnie

Schoonheids- en kapsalon, pedicure en manicure

NosTos

Thea en Eline van Dijk

radio

het gevoel
van toen!

www.radionostos.nl

Cadeautip!

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk
06-22066338

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapsalon
schoonheidsbehandeling
pedicure
manicure
laserontharing
permanente make-up
bruidskapsels
bruidsmake-up
visagie
HIFU anti-aging
behandelingen
• massages

Voor

Na 90 dagen

Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - 0412-454402 - www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Ik weet niet of Robert ten Brink de reden is dat ik elke keer weer
emotioneel word als families herenigd worden waarvan de helft in
een ver land woont, maar ik denk wel dat hij onmisbaar is voor het
format. Nu is het zo dat zelfs een van oorsprong Nederlandse boer
die al veertig jaar geleden naar Australië is geëmigreerd, weet
wie Robert ten Brink is, maar bij een nieuwe presentator is dat
natuurlijk helemaal niet het geval. Dan wordt hij of zij en de hele
cameraploeg zonder pardon met pek en veren van het erf afgegooid
en gaat de hele hereniging niet door. De boer sluit zich vervolgens
op in zijn huis en zijn Nederlandse familie blijft gedesillusioneerd
in de bus achter. Of ze moeten het format omgooien en hun bezoek
van tevoren aankondigen, maar dan is de hele verrassing weg en
blijft er niets over van de brok in mijn keel.
Nu is het zo dat ik vind dat iedereen recht heeft op
een rustige oude dag. Op een gegeven moment
is het ook tijd voor de jeugd om je taken over
te nemen, dat is niet meer dan normaal. Ik gun
iedereen het nog een aantal jaren te genieten van
de vrijheid zonder al te veel verplichtingen van
een werkgever. Ik gun het iedereen, behalve de
huidige presentator van ‘All You Need is Love’.
Want iedereen is te vervangen, behalve Robert
ten Brink.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.00-17.30 uur.
Buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten kunt u naar
de Regioapotheek in Bernhoven,
naast de hoofdingang van het
Ziekenhuis Bernhoven Uden.
0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN

PROEVEN
De decembermaand staat
weer voor de deur, de maand
van pepernoten, gevulde
speculaas, amandelstaaf,
kortom veel suiker en
rijk eten. Maar ook de
maand van vermoeidheid,
buikpijn en pijnklachten.
Waarom laten mensen in
de decembermaand hun
voedingspatroon toch los?
Dan mag het allemaal een
keer…?
Het is toch niet zo moeilijk om
lekker en toch ook gezonde
dingen te maken? We horen
vaak dat het wel zo is, geen
goede recepten, onbekende
producten, waar kan ik ze
kopen? Is het veel duurder?
Moet je dan alles zelf maken?
Dat valt echt wel mee, we
laten het niet alleen zien,
maar ook proeven. Wij
gaan een aantal gerechten
voorbereiden die je ook kunt
proeven, recepten leveren we
ook aan. Het zijn makkelijke
gerechten, praktisch en
gewoon in de supermarkt te
koop.
Glutenvrij, melkvrij, suikervrij
en toch lekker?
Het kan echt wel hoor…

High Care
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl
www.highcare.nl

Tijdens een lezing over
voeding gaan we je uitleggen
waarom we kiezen voor
andere producten. Waarom
dat gezonder is en minder
klachten geeft. De tarwe
daar zitten gluten in en
dit geeft vaak onbegrepen
buikklachten. Je hoeft er niet
allergisch voor te zijn om toch
klachten te krijgen. Gluten
verminderen is echt niet
moeilijk. Zo is melk moeilijk
verteerbaar. Het eiwit is
vooral de boosdoener, dus de
lactosevrije melk heeft weinig
zin, want het eiwit blijft er
gewoon inzitten. Hoe moet je
dan koken zonder die melk,
hoe kun je dat veranderen?
Heel makkelijk, met de
plantaardige varianten.
Is dat lekker? Kom proeven.
Vlees? Voor mensen is vlees
een moeilijk verteerbaar eiwit,
je hoeft niet vegetarisch te
gaan eten, maar zo af en toe
eens een vleesloos dagje doet
goed. Hoe? En wat moet je
dan eten? Ook daar hebben
we lekkere en makkelijke
recepten voor.
Deze gratis lezing is op
zaterdag 8 december en
begint om 14.00 tot ongeveer
16.00 uur.
Achter op het terrein van High
Care 3000 in Neerloon.
Graag telefonisch aanmelden
0486-416530 of via de mail
info@highcare.nl.
Ook voor het gratis spreekuur
iedere maandagmiddag om
13.00 uur graag aanmelden.

Dokter op Dinsdag
over innovaties in de
orthopedie
UDEN - De orthopedisch chirurgen zijn op dinsdag 27 november de
gastheer tijdens Dokter op Dinsdag @ Bernhoven. Zij vertellen over
allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied de orthopedie.
Orthopedie is het vakgebied dat
zich richt op het bewegingsapparaat. Dat bewegingsapparaat
bestaat uit spieren, botten, pezen, banden en gewrichten. Een
behoorlijk uitgebreid vakgebied
dus, want een mens kan met
allerlei klachten van dat bewegingsapparaat bij de orthopeed
terechtkomen. Bekend is de
nieuwe heup of nieuwe knie.
Maar ook schouderklachten,
gewrichtspijnen en rugklachten;
kortom een veelheid aan klachten kunnen de patiënt naar de
orthopeed brengen.

EEN NIEUWE
HEUP KAN VIA
DE LIES WORDEN
GEPLAATST
Orthopedie is ook een vak waarin
medisch-technische ontwikkelingen zich voortdurend voordoen.
Over die nieuwe innovaties gaat
het deze avond. Zo kan de orthopedisch chirurg tegenwoordig ervoor zorgen dat de patiënt
die een nieuwe knieprothese nodig heeft, een prothese krijgt die
op maat is gemaakt.
Gewrichtsslijtage (artrose) is de
meest voorkomende oorzaak
voor een nieuwe knie. Maar de

slijtage van het kniegewricht
verloopt bij iedere patiënt anders
en dan is een op maat gemaakte
prothese veel nauwkeuriger.
Ook het vervangen van de heup
of de schouder is een veel voorkomende klus van de orthopedisch chirurg. Tegenwoordig kan
een nieuwe heup via de lies worden geplaatst. Voor de schouder
bestaat er een normale en een
omgekeerde schouderprothese
en kan deze computergestuurd
voorbereid worden. De orthopedisch chirurg zal hier meer over
vertellen tijdens deze Dokter op
Dinsdag.
Aanmelden via
www.bernhoven.nl/formulieren/
aanmeldformulier-dokter-opdinsdag. Bellen mag ook, 0413402900. Toewijzen van plaatsen
geschiedt op volgorde van binnenkomst. Aanvang 19.30 uur.

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

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas

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

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

www.vanschijndelhoortechniek.nl

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers

HUID
GERICHTE zORG vOOR UW

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl

vergoeding
?
Check uw
zorgpolis.

ACNE - LASER - OEDEEM - STEUNKOUSEN
NiSTELRODE | DEN bOSCh Ι DRUNEN Ι 06-22260350 - 06-22260050
WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT.
WWW.HUIDGERICHT.NL
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‘Zoektocht naar het onbekende’ gepresenteerd
Dementie veranderde hun leven

ook feitelijke informatie over
de ziekte delen. Het boek bevat
een paar informatieve artikelen
en een foldertje van de Stichting
Alzheimer Nederland. Daarnaast
beschrijft Sandy enkele medische
zaken in haar eigen woorden,
voor de leesbaarheid. Ze kreeg
daarbij medewerking van diverse deskundigen, zoals Maartens
neuroloog, Maartens psycholoog,
de klinisch geneticus, iemand van
FTD Lotgenoten, Eva’s kinderpsycholoog en een advocaat.
Goed doel
Het boek ‘Zoektocht naar het

Sandy en Eva signeren het boek

onbekende’ is nu te bestellen
via www.jong-en-dementie.nl of
verkrijgbaar bij Jumbo Van Bergen in Oss, Boekhandel Ceelen
in Heesch en tankstation Esso in
Berghem. Het boek kost € 16,99.
Sandy: “Het geld wordt besteed
aan hulp en ondersteuning voor
kinderen in gezinnen waarvan
één van de ouders dementie
heeft.
Het geld dat eerder is opgehaald
met de ‘niet te vergeten’-acties
wordt apart gehouden en gaat
naar een onderzoek met meetbare resultaten.”

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - ‘Zoektocht naar het onbekende’ gaat over Sandy en haar man Maarten van Rossum, die aan
frontotemporale dementie (vroegdementie) leed. Sandy wilde haar ervaringen voor hun dochter Eva
beschrijven, maar bedacht dat ook andere mensen daarmee geholpen konden worden, aangezien zij
zelf informatie had gemist. Op 18 november, een jaar na Maartens sterfdag, is het boek gepresenteerd.
Frontotemporale dementie begint met gedragsverandering en
niet met geheugenverlies. Maarten, die voorheen heel lief en
zachtaardig was, kon later om
niets ontzettend kwaad worden.
Dat gebeurde bij onduidelijkheid
of als iets niet goed ging.
Het duurde lang voordat men
aan dementie dacht, want Maarten was op dat moment pas 31
jaar; zelfs voor frontotemporale
dementie erg jong.
Nadat uiteindelijk de diagnose
dementie was gesteld begon voor
Sandy een nieuwe ontdekkingsreis; ondanks haar achtergrond in
de zorg moest ze leren hiermee
om te gaan en de juiste hulp voor
Maarten zien te vinden. Het werd
pijnlijk duidelijk dat er veel te wei-

nig bekend is over dementie op
jonge leeftijd.
Persoonlijk verhaal
Sandy: “Ik wilde mijn ervaringen
en informatie delen omdat ik zelf
informatie heb gemist. Als deze
diagnose eerder gesteld was hadden we eerder beter met Maarten kunnen omgaan en hadden
we meer herinneringen kunnen
vastleggen voor onze dochter.”

Ik wilde mijn
ervaringen
en informatie
delen

In haar boek beschrijft Sandy
haar ervaringen met Maarten en
hun tocht langs artsen en andere
deskundigen. Het is een heel persoonlijk verhaal geworden, waarin niet alleen gebeurtenissen rond
Maartens
gedragsverandering
beschreven worden, maar ook
mooie herinneringen aan vroeger
die het contrast daarmee laten
zien. Dat laatste werkte voor Sandy ook helend. “Door het boek te
schrijven zag ik weer de gezonde Maarten terug, de bijzondere
persoon die hij was.” En ze durfde het zelfs aan om te vertellen
over haar verwerkingsproces en
dat van Eva nadat Maarten gestorven was.
Informatie
Naast haar ervaringen wil Sandy

Sandy leest voor uit haar eigen boek

LEZERSACTIE

Via DeMooiBernhezeKrant geeft Sandy twee boeken weg.
Wil je kans maken op een gratis boek?
Stuur dan een mail voor maandag 26 november 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl.
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Themaavonden
Parochie
Heilige
Augustinus
met gratis
toegang

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
Tot het laatst
gezorgd
geschilderd
geklust
en gezongen
Nu heb je je rust gevonden, we zullen je nooit vergeten
Dank je voor alles wat je ons hebt gegeven

Christ van der Wielen
Erelid van Fanfare St. Lambertus
en Muziekkapel de Dûrzakkers
* Nistelrode, 15 mei 1938

† Veghel, 16 november 2018

Liefde geeft ‘n lach op het gezicht
CvH
Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee zij tot het
laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar
voor alles wat zij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben
wij samen afscheid genomen van mijn bijzondere vrouw,
ons mam, onze schoonmoeder en trotse oma

Corrie Nooijen - van Heertum
- Adriana Cornelia Maria Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Schijndel, 7 juli 1942

echtgenote van

echtgenoot van

Emmy van der Wielen – van Berkel
Yvonne en René
Raoul, Jesper
Maurice en Lieke
Niek, Pleun, Saar
Veerstraat 23, 5388 HW Nistelrode
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Onze parochie wil niet
alleen midden in de kerk, maar
ook midden in de samenleving
staan. Daarom worden er ook dit
jaar weer enkele thema-avonden gehouden die voor iedereen
toegankelijk zijn. De thema’s
zijn genomen uit de actualiteit,
levensverhalen of levensvragen,
steeds gezien in het perspectief
van geloof, hoop en liefde. Wees
welkom!
De eerstvolgende thema-avond
is op dinsdag 27 november om
20.00 uur in het Willibrordcentrum in Heeswijk. Dan wordt de
film Mary Magdalene gedraaid.

ORIGINELE FILM
OVER MARIA
MAGDALENA
‘Mary Magdalene’ is het originele verhaal over een van de
meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. In deze
filmbiografie zien we hoe de
jonge vrouw Maria Magdalena (Rooney Mara) probeert een
nieuwe wending te geven aan
haar leven. Zij voelt zich onderdrukt door de heersende elite
en besluit zich tegen de wil van
haar conservatieve familie in aan
te sluiten bij een groep mensen
onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth (Joaquin
Phoenix). Ze voelt zich al snel op
haar gemak bij Jezus en zijn volgelingen en speelt een belangrijke rol binnen de groep tijdens
een reis die naar Jeruzalem leidt.
De toegang is gratis.

 Vorstenbosch, 15 november 2018

De avondwake wordt gehouden op woensdag 21 november
om 20.00 uur in de St. Lambertuskerk in Nistelrode.
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 22 november om
10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden we
Christ als gezin in besloten kring naar het crematorium.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van
onze zeer gewaardeerde vrijwilligster

Corrie Nooijen
Corrie was actief als vrijwilligster bij Laverhof
op locatie Cunera/De Bongerd.
Op een betrokken en positieve manier heeft Corrie
de bewoners begeleiding geboden.
Wij zijn dankbaar voor haar vrijwillige inzet
en wensen haar familie heel veel sterkte toe.

Gerrit Nooijen
Mieke en Miranda
Mishaiverick

Hein en Kim
Dieke
Stan
Wout
Janne

Elise en Pieter
Jannie en Styn
Tom
Bram

René

Rietdijk 4
5476 VS Vorstenbosch
De begrafenis heeft op dinsdag 20 november plaatsgevonden.

Met liefde denken we elke dag weer aan,

Harrie van de Ven
Hartverwarmend waren al uw blijken van medeleven,
zoveel kaarten, bloemen, bezoekjes en lieve woorden.
Indrukwekkend was het afscheid dat we
met zovelen konden delen.
Hiervoor willen wij iedereen bedanken. Het geeft ons
kracht om verder te kunnen gaan.
Marietje van de Ven van der Aa
Kinderen en kleinkinderen
Heeswijk, november 2018

Mede namens cliënten, vrijwilligers en medewerkers
P.H. Beijers
Raad van Bestuur
Stichting Laverhof
Heeswijk/Uden/Schijndel

Kracht geven...
Met persoonlijke begeleiding
en advies zorgdragen voor
een memorabel afscheid
Dankbetuiging

Zoveel kaarten, zoveel bloemen,
Zoveel warme woorden.
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost..
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na
het overlijden van onze zoon, broer, zwager en oom

Sander van de Ven
Jo en Ria van de Ven
Marco en Isabella
Kim, Nick en Jochem
Roland en Miriam
Demi en Yara

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

toeverlaat

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl
In samenwerking met Yarden

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004
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FILMHUIS DE PAS:

ALL THE MONEY IN THE WORLD
eisen te betalen.
De enige hulp die Pauls moeder
Gail, berooid sinds haar scheiding, via hem krijgt is de medewerking van zijn werknemer Fletcher Chase.

‘All the money in the world’ vertelt het waargebeurde verhaal
van de ontvoering van de rebelse
tiener John Paul Getty lll, kleinzoon van miljardair Getty. Deze
rijke oliemagnaat weigert de grote som losgeld die de kidnappers

VOORMALIG CIA-SPION
IS EEN BEGENADIGD
ONDERHANDELAAR
Deze voormalige CIA-spion is
een begenadigd onderhandelaar,
maar zonder de gewenste financiële steun van zijn baas is het

Aanbiedingen geldig van
22 t/m 28 november

Zondag 25 november.
Aanvang 15.30 uur. € 5,2017, 132 minuten,
thriller

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

lastig praten met ontvoerders.
Het resulteert in hoog spel tussen
de kille Getty, de in onzekerheid
verkerende Gail en de Italiaanse
maffia, waarbij Chase zo goed
mogelijk probeert te laveren tussen alle betrokken partijen.

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Casselerrib

Nog meer zien?
www.de-pas.nl/agenda/film

Voor op brood of
iets dikker voor op de stamp

Lezersactie
Stuur voor aanstaande vrijdagmiddag een mailtje naar info@de-pas.nl met je naam en de titel van de film
en maak kans op 2 x 4 kaartjes; gratis en voor niks voor deze zondagmiddagfilm.

100 gr.

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

€ 1,40

Runder ribstuk

Verse worst
100 gr.

Kleurplatenactie Ceelen
groente- en fruitspeciaalzaak

€ 0,80

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Win een jaar lang gratis bananen

NISTELRODE - In samenwerking met Chiquita heeft Ceelen
groente- en fruitspeciaalzaak
een kleurplatenactie.
De kleurplatenactie van Chiquita heeft als hoofdprijs een jaar
lang gratis één kilo bananen per
week. Ceelen groente- en fruitspeciaalzaak kiest de drie mooi-

€ 1,50

100 gr.

GESNEDEN SOEPGROENTE
250 gram € 0.95
GEKOOKTE AARDAPPELPARTJES/
KRIEL 500 gram € 0.98
VERSE ANANAS per stuk € 1.75
ste kleurplaten uit en stuurt deze
op naar Chiquita. De hoofdprijs
wordt uitgekozen door Chiquita
uit alle ingezonden kleurplaten
in Nederland.
Dus kom naar de winkel en haal

de kleurplaat en de kleurtjes op.
Zorg dat je de kleurplaat mooi
ingekleurd uiterlijk zaterdag 1
december bij Ceelen groente- en
fruitspeciaalzaak weer inlevert
en dan maak je ook kans op een
prijs.

ZONDAG
25 NOVEMBER &
ZONDAG
2 DECEMBER
11.30 - 14.30 UUR

Bij aankoop van vijf zespri kiwi’s
maakt u kans op een gratis blender
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Tarwebollen
4+2 GRATIS

Worstenbroodjes
8+2 GRATIS
Weekendknaller!
Roomboter Amandelstaaf
nu

4,75

Bekroond
met 5 sterren

Geldig op vrijdag en zaterdag

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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BERNHEZE

KBO Bernheze

KBO Cultureel
geslaagd
HEESWIJK-DINTHER - Zaterdagmiddag presenteerden de
KBO’s van Heeswijk en Dinther
in de volle aula van Gymnasium
Bernrode in Heeswijk ‘KBO Cultureel’.
Op het programma stonden
Seniorenkoor Cantando, Volksdansgroep Shaloom/Lovoka, Accordeonclub Gruppo dal Segno,
Zangtrio GeRiTo, het Bernhezer
Senioren Orkest, Volksdansgroep
Kujawiak en Smartlappenkoor De
Borrelnoten. Een mooie afwisseling van zang, dans en muziek.

Samen

Nieuwe deelnemers en ‘ouwe
getrouwen’ lieten zien wat ze in
hun mars hebben.

Sintviering bij
KBO Heesch

‘IK BEN BLIJ DÈ GE
ME GEBELD HET’

HEESCH - Sint is in het land en
hij brengt ook een bezoek aan de
KBO-leden in CC De Pas op vrijdag 30 november om 14.00 uur.
De zaal gaat open om 13.30 uur.

Fietsend langs twee dames die in
de auto wilden stappen om na
afloop van KBO Cultureel naar
huis te gaan hoorden we zeggen “Ik ben blij dè ge me gebeld
het.”
Dat is tekenend voor het enthousiasme van het publiek en de
goede sfeer. Alle reden om het
volgend jaar weer te organiseren!

De Goedheiligman verwacht een
volle zaal mensen te zien met blije
gezichten die vrolijk meezingen
onder begeleiding van gast-accordeonist Hans Vesterink. Ook
aan de volgende feestdag wordt
al volop gewerkt: kerstviering
voor de leden. Noteer alvast 19
december van 13.00 tot 17.00
uur in je agenda!

Vogeltentoonstelling Vogelvreugd
NISTELRODE - Vogelvereniging Vogelvreugd uit Nistelrode
houdt op 24 en 25 november
haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in De Gildenhof.
Dit jaar is het een onderlinge
vogeltentoonstelling
waaraan
alleen maar leden van Vogelvreugd deelnemen. In totaal zijn
er 250 vogeltjes door 25 leden
van de 38 leden tellende vereniging ingeschreven. De inzenders
gaan strijden voor de felbegeerde wisselbekers, de beker voor
de algehele kampioen, de drie
beste vogels en voor de Derby
vogel. Daarnaast zijn er nog diverse klassen waarin prijzen te
behalen zijn.
Het merendeel van de ingezonden vogels bestaat uit kleurkanaries en daarnaast zijn er ook
vorm- en postuurkanaries, Europese cultuurvogels, zebravinken en diverse soorten tropische
vogels te bewonderen. Voor de
leden is de tentoonstelling altijd
een speciaal moment en de gelegenheid om het resultaat van
hun hobby, waar ze veel tijd aan
besteden, aan de bezoekers te

Handwerkverkoop Horizon een groot succes

HEESCH - In de Petrus’ Banden
Kerk werd zondag 11 november
weer de handwerkverkoop van
ziekenvereniging de Horizon
gehouden.

En voor de Horizon natuurlijk
weer een mooie financiële bijdrage om ook in 2019 weer
mooie activiteiten te kunnen organiseren.

De dames van de handwerkgroep hebben heel hard gewerkt
om op deze dag een zeer gevarieerd assortiment aan te kunnen
bieden. En met de feestdagen
in het vooruitzicht, trok het vele
bezoekers en resulteerde het in
een goede en gezellige verkoop.

Tijdens de verkoop zijn er ook
lootjes verkocht. Eén prijswinnaar mag zijn prijs nog ophalen.
Het winnende lotnummer van
deze prijs is nummer 109. De
prijswinnaar kan de prijs ophalen
bij mevrouw van der Horst, Emmahof 40 in Heesch.

Uitslag van de Zonnebloemloterij
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Bij
deze een grote dank aan iedereen die in de afgelopen maanden een lot heeft gekocht voor
de Zonnebloem.
Met dit opgehaalde bedrag kan
er weer een leuke middag verzorgd worden voor mensen met
een lichamelijke beperking.

tonen. Tevens is er een aantal vitrinekooien te bewonderen met
daarin vogeltjes in een mooie
omgeving. Hier bepalen niet de
keurmeesters maar de bezoekers
wie de mooiste vitrinekooi heeft
ingericht.

punten én gaan er met de prijzen vandoor. Zaterdagmiddag
24 november om 15.00 uur zal
de voorzitter van Vogelvreugd,
Jan Danen, de tentoonstelling
openen en de prijswinnaars bekendmaken.

Donderdagavond 22 november
worden de vogels door de leden
ingebracht en de volgende dag
worden ze door een viertal keurmeesters beoordeeld. De vogels
die de standaardeisen van een
bepaalde soort en kleur het beste benaderen, krijgen de hoogste

De vogeltentoonstelling vindt
plaats in De Gildenhof aan Hoge
Akkers 1.
De openingstijden zijn zaterdag 24 november van 15.00 tot
19.00 uur en zondag 25 november van 10.00 tot 16.00 uur. De
entree is gratis.

Wil je weten of je prijs hebt? Kijk
dan op www.zonnebloem.nl/
loterij.
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Haarmode van Herpen
ontvangt onderscheiding

Vakfotograaf Alette van der
Heijden ontvangt de Goud
Award voor ‘PERSONALITY’
Prestigieuze onderscheiding toegekend door jury
HEESWIJK-DINTHER - Vakfotograaf Alette van der Heijden is de winnaar van de MPN
thema wedstrijd 2018. Deze themawedstrijd wordt uitgereikt door Master Photographers Network (MPN), die haar leden jaarlijks de kans biedt hun werk door een ledenen een vakjury te laten beoordelen. Het thema van deze keer was ‘PERSONALITY’.

Jaap Klinken overhandigt de onderscheiding aan Mark van Herpen

HEESCH - Jaap Klinken had donderdag
15 november als nachtburgemeester van
Heesch de eer namens MKB Nederland
Haarmode van Herpen te mogen verrassen met een onderscheiding vanwege
hun betrokkenheid, verdiensten en ondernemerschap.

Het was een heel hartelijke ontvangst met
een lekker bakje koffie en het team van
Haarmode van Herpen was erg blij met
de onderscheiding en het kado dat meteen een plaats kreeg in de mooie zaak!

Alette van der Heijden

MPN is een netwerk van professionele fotografen, dat als doel heeft het niveau van
creatieve vakfotografie op een hoog peil
te houden. Tijdens het najaarscongres van
4 en 5 november werd de foto van Alette
als beste beoordeeld.
‘IK BEN ER NATUURLIJK SUPER BLIJ MEE;
EEN BEKRONING VAN MIJN WERK’
Eerder dit jaar heeft Alette ook al brons
behaald met drie fine art portretten tijdens
een vakcongres. “Foto’s maken van mensen en deze vastleggen in een mooi portret is mijn passie. De grootste waardering

krijg ik natuurlijk van mijn klanten die super blij zijn met een mooi portret voor aan
de wand... een echt kunstwerk.”
Wil je meer werk zien van Alette fotografie? Ga dan naar www.alettefotografie.nl
of volg haar op Instagram en Facebook;
daar vind je het meest recente werk.
Hoog-Beugt 9
5473 KN Heeswijk-Dinther
06-18433037
info@alettefotografie.nl
www.alettefotografie.nl
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Lokaal FNV Maasland heeft weer jubilarissen gehuldigd

BERNHEZE - Tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 10 november in Heesch hebben 31 leden van het FNV, die al 50, 60 en zelfs 70 jaar lid zijn, hun jubileum gevierd. Er
was één vrouw bij, tussen verder alleen maar mannen!
Na de welkomstwoorden van de voorzitter en de inleiding, waarin de rol van Lokaal FNV Maasland binnen de vereniging uiteen werd gezet, kreeg de bestuurder het woord voor
de actualiteit. Hierna begon de huldiging. Uit handen van bestuurslid Theo van der Werf kregen de jubilarissen hun speld uitgereikt. De meneer die maar liefst 70 jaar lid is, kreeg
daarbij ook nog eens een oorkonde. Na een korte pauze met een drankje werd de groepsfoto gemaakt en aansluitend hebben de jubilarissen kunnen genieten van een lekker
buffet. Bij het afscheid hebben zij ook nog een extra cadeautje in de vorm van een pakket met artikelen uit de Wereldwinkel ontvangen.

11

Woensdag 21 november 2018

‘Verjaardagen moeten er soms voor wijken’

De ontmoetingsgroep van CC Servaes met Tiny (linksachter), Joke (middenachter) en Ellen (derde rechtsachter)

Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Edwin Hendriks

HEESWIJK-DINTHER – De ontmoetingsgroep van CC Servaes bestaat vijf jaar. De organisatie, leden en
vrijwilligers van de club vierden het houten jubileum afgelopen donderdag onder het genot van een kop
koffie en een stuk gebak.
“De muren van mijn huis praten
niet terug. Ik moet er dus zelf op
uit om nieuwe mensen te ontmoeten. Gelukkig was ik vijf jaar
geleden aanwezig bij een presentatie over deze groep en mocht
ik aansluiten.” Mien Verkuijlen
uit Heeswijk-Dinther, lid vanaf
dag één, deelt haar verhaal. Onder de toehoorders bevinden zich
de twaalf andere leden. Niemand
verroert zich. “Zijn jullie stil vanwege het gebak? Of komt dit
door het verhaal van Mien?”,

reageert Ellen Laurenssen, begeleider bij zorgorganisatie Laverhof. Ellen weet hoe graag Mien
iedere donderdag tussen 13.30
en 16.30 uur haar tijd doorbrengt
met de aanwezigen. “Verjaardagen moeten er soms voor wijken.”
Het zegt wat over dit gezelschap,
een club die de afgelopen jaren
steeds hechter is geworden. Ellen: “Ik sta hier met een gevoel
van trots. In het begin was het

loond voor haar inzet. Ze ontving
net als vrijwilligers Tiny van der
Zanden en Joke van den Broek
een bloemetje. De leden ontvingen een VVV-bon van Laverhof,
te besteden naar eigen wensen.

en letten we op elkaar”, vertelt
Tonny. Dat uit zich ook in de vervoersservice – ophalen en thuisbrengen – voor mensen die dit
nodig hebben (totaalkosten voor
vervoer én middag is € 4,-).

Die wensen vormen het uitgangspunt van de bijeenkomsten, benadrukt coördinator
Tonny van der Ven. Het nieuws
bespreken, bloemstukjes maken
in de aanloop naar Sinterklaas,
een lezing bijwonen of wandelen
in de moestuin: genoeg te doen.
Zeker die laatstgenoemde doet
het goed: de tuin herinnert aan
vroeger en brengt zo gesprekken
op gang. “Maar het gaat er natuurlijk om dat je rekening houdt
met de beperkingen van iedereen. De drempel om zomaar een
potje te biljarten is hoog wanneer
je slecht ziet. Hier weten we dat

Tonny is ervan overtuigd dat het
initiatief bijdraagt aan het terugdringen van een sociaal isolement. “Ouderen wonen langer
thuis en mantelzorg is niet altijd
aanwezig. Zo kunnen mensen
blijven meedoen in de samenleving.” De middagen spelen zich
overigens niet alleen af binnen
de muren van CC Servaes. “We
bezochten eens een museum met
oude werktuigen bij een lid aan
huis.
Ook besloten we afgelopen zomer om bij onze leden langs te
gaan, zodat ze de hitte niet hoefden te trotseren.”

IN CONTACT BLIJVEN
EN DE MANTELZORG
VERLICHTEN
nog de vraag of er behoefte is
aan zo’n samenkomen. Inmiddels
beantwoord ik die vraag met een
volmondig ‘ja’. In contact blijven
én de mantelzorg verlichten, daar
doen we het voor. Bedankt voor
jullie inzet en op naar het volgende jubileum.” Ook Ellen werd be-

V.l.n.r: Tiny, Ellen en Joke 
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Resultaten Bernhezer Burgerpanel:

Sinterklaas

Eens in de zoveel weken kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor onze gemeente of in het algemeen belangrijk zijn. Inwonerspanel TipMooiBernheze is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Alle resultaten zijn te vinden op www.tipmooibernheze.nl.
SINTERKLAAS
De leden van het burgerpanel zijn onlangs bevraagd over Sinterklaas en Kerst.
371 mensen vulden deze vragenlijst in. Hierbij de uitslagen van de vragen over Sinterklaas. De antwoorden over Kerst volgen in de uitgave van 12 december.
VIER JE SINTERKLAAS?
Het overgrote deel van de respondenten 78% viert Sinterklaas. 19% viert geen Sinterklaas meer omdat er geen kleine (klein) kinderen meer zijn.
SINTERKLAAS KAN NIET GEVIERD WORDEN ZONDER ‘ZWARTE PIET’
De meeste respondenten (84%) zijn het hier (zeer) mee eens. De redenen hiervoor zijn
volgens de respondenten dat het traditie is en deze voorgezet moet worden, Sinterklaas
niet gevierd kan worden zonder Zwarte Piet en dat het een kinderfeest is.
Men vindt het ook een voordeel dat ze niet herkenbaar zijn als ze geschminkt zijn.
9% van de respondenten is het hier (zeer) niet mee eens en de redenen hiervoor zijn
dat alle rassen er mogen zijn en dat Zwarte Piet prima is, maar niet persé pikzwart hoeft
te zijn.

MAAK JE GEBRUIK VAN DE EXTRA KOOPAVONDEN IN DE MAAND
DECEMBER VOOR SINTERKLAAS EN KERST?
De respondenten die ja en nee antwoorden zijn nagenoeg gelijk. De ja’s komen uit de
groep die het makkelijk vindt om na 18.00 uur boodschappen te doen omdat ze er
overdag of op zaterdag niet altijd tijd voor hebben. De respondenten die ‘nee’ invulden
hebben tijd genoeg, zitten in de kleine kinderen of zijn gepensioneerd, dus hebben
overdag tijd genoeg.
De respondenten die ‘weet niet’ hebben aangevinkt geven aan dat er bijna geen extra
koopavonden zijn, of dat men er alleen gebruik van maakt als nog niet alles op tijd
gekocht is.
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16%
Persoonlijk geen problemen met zwarte pieten maar als mensen dat wel tegen de
borst stoot geen probleem om aanpassingen te doen. Maar de traditie moet wel in
ere gehouden worden.
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Een zwarte piet is voor mij niet meer van deze tijd. Sinterklaas kan ook prima
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Vorstenbosch

Weet je waar ik nou boos van word? Dat de chocopepernoten met PURE
chocolade er om heen, bij ons thuis altijd het eerste op zijn en dat je die niet
los kunt kopen! The struggle is real...

Nee, pas vanaf

het moment dat
Sinterklaas in

het land komt

Niet standaar, al wel gegeten. De intentie is, om ze pas in huis te halen met
Sinterklaas.
Nog even wachten

Nee, ik moet ze
nog kopen

Absurd dat er in september al pepernoten te koop zijn
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Prentenboekentip van de bibliotheek:

Het huis van Sinterklaas/Naomi
Sinterklaas/Naomi Tieman met
illustraties van Marieke Nelissen

Sint op Kasteel Heeswijk

In november vaart Sinterklaas met de grote Pieten naar Nederland. Maar
wat gebeurt er met de kinderpietjes van alle Pieten, de Pieten die nog te
klein zijn om mee te varen op de stoomboot? Die blijven in Spanje achter
en passen op het huis van Sinterklaas! En dat doen ze op geheel eigen wijze... Ze strooien met snoepgoed, verven de muren, apenkooien door het
hele huis en vallen ’s avonds laat uitgeput in slaap. Op 6 december kijken
ze uit naar de terugkomst van de stoomboot. Maar wat zal Sinterklaas
zeggen als hij ontdekt hoe het huis eruit ziet?
Het verhaal is geschreven op rijm en er zitten fragmenten van bekende sinterklaasliedjes in verwerkt.
De illustraties zijn uitbundig en vrolijk. De Pieten hebben alle mogelijke huidskleuren.
Een leuk Sinterklaasverhaal waar jong en oud van zullen genieten.

Informatieavonden Elde College
voor groep 7 en groep 8
SCHIJNDEL - Leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders zijn op dinsdagavond 27 november welkom op
de informatieavond van het Elde College. Ouders krijgen voorlichting over het voortgezet onderwijs en
de verschillende brugklastypen en voor de leerlingen van groep 7 en 8 zijn er workshops waarbij zij op
een leuke manier kennismaken met het Elde College en het voorgezet onderwijs.
De avond start om 18.30 uur,
eindigt uiterlijk om 21.00 uur en
vindt plaats op het Elde College
in Schijndel. Geïnteresseerden
worden verzocht zich aan te
melden via www.eldecollege.nl/
infoavond.
Voor de leerlingen uit groep 8
die de smaak te pakken hebben,
heeft het Elde College ook Minilessen op de agenda staan die

plaatsvinden op woensdagmiddag 12 december en 6 februari.
Tijdens een middagprogramma
wonen kinderen lessen bij. Vooraf kan gekozen worden voor
lessen bij het VMBO of VWO/
HAVO. Aanmelden en meer informatie via
www.eldecollege.nl/minilessen.
Leerlingen die mogelijkerwijs
tweetalig VWO willen gaan

doen, zijn welkom tijdens Cool
Campus, ook op woensdagmiddag 12 december en op 6 februari. Aan de hand van uitdagende
workshops die een link hebben
met de Angelsaksische cultuur,
maken de groep 8 leerlingen
kennis met het tweetalig VWO.
Meer informatie en aanmelden
op www.eldecollege.nl/
coolcampus.

HEESWIJK-DINTHER - De Pieten hebben nog veel te doen voor pakjesavond. Cadeautjes inpakken, gedichten maken, liedjes oefenen,
pepernoten bakken. De Kidz-DJ draait zijn leukste Sint-hits, samen
maken ze er een dolle boel van en daarom zoekt Sint dus een rustig
plekje op het kasteel. Weet jij waar? Speur je mee?
Het pakjesfestijn wordt nog leuker! Wie op 24 of 25 november
het kasteel bezoekt ontvangt
een digitale foto als aandenken!
Sluit je bezoek aan Sint op het
kasteel gezellig af met een pietenpannenkoek en maak gebruik van de aanbieding van de
Koekenbakkers (vouchers zijn

verkrijgbaar op het kasteel in het
sinterklaasweekend).
De entree in de voorverkoop is
€ 6,- voor alle bezoekers vanaf 2
jaar. Reserveer alvast via
www.kasteelheeswijk.com (vol is
vol). Meer informatie vind je op
www.kasteelheeswijk.com.
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Naaiclub ONS welzijn
ONS welzijn is gestart met een naaiclub; gezellig
en laagdrempelig. Deze is op de woensdagochtenden in het Talentcentrum aan de De La Sallestraat
3 in Heesch.
Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Sanne van Susteren
06-57098584
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Tijdens deze ochtenden komen alle aspecten van
het naaien aan bod: het tekenen en knippen van
patronen, het werken met een naaimachine en natuurlijk ook het repareren van ritsen en dergelijke.

Er is een ervaren coupeuse aanwezig
om te helpen waar nodig
Iedereen is welkom, zelfs als je helemaal geen ervaring hebt. Er is een ervaren coupeuse aanwezig om
te helpen waar nodig.
Wie geen ervaring heeft, begint met eenvoudige
patronen om de naaimachine te leren kennen. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau werken.
Meedoen is gratis.
Bij voldoende aanmeldingen start er binnenkort
ook een groep op de dinsdag. Mocht je interesse
hebben om deel te nemen, dan kun je je aanmelden bij Ank Meertens van ONS welzijn,
ank.meertens@ons-welzijn.nl.
Giften, denk aan oude maar nog goede naaimachines, lappen stof, scharen, garen, naalden et cetera, worden in dank afgenomen. Dus als je nog
naaispullen hebt waar je niks mee doet; we kunnen
alles gebruiken. Alvast bedankt!
Op de foto zie je een van de eerste resultaten.
Ook zoiets maken? Meld je aan!

Autismecafé
VEGHEL/BERNHEZE - Een maand na een goed bezochte openingsavond gaan de deuren
van het Autismecafé Meierijstad weer open. Op donderdag 26 november vanaf 19.30
uur zijn mensen met autisme met hun vrienden en familie en ouders van kinderen met
autisme weer van harte welkom in het Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel.
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben bezoekers meegedacht over de invulling van
het Autismecafé in de toekomst en toen

NAAR BEHOEFTE
AANSLUITEN BIJ
VERSCHILLENDE TAFELS
zijn verschillende suggesties naar voren
gekomen. In dit tweede café zullen er

Mevrouw Kops neemt de collectebus over van haar overleden
buurvrouw. Mevrouw Van Oss
had voor de Hersenstichting in
haar
appartementencomplex

Het Autismecafé Meierijstad is voor mensen uit Meijerijstad, Boekel, Landerd, Uden
en Bernheze.
Wie meer informatie wil, kan kijken op de
Facebookpagina @Autismecafé Meierijstad.

23ste Dorcas Voedselactie
weer een succes
HEESWIJK-DINTHER - In COOP supermarkt werd zaterdag 10 november weer de jaarlijkse voedselactie gehouden. Deze keer was het resultaat 38 dozen; een prachtig resultaat! Op dit moment worden uit alle ingezamelde goederen voedselpakketten samengesteld door vrijwilligers in diverse sorteercentra. Al deze voedselpakketten zullen nog
voor Kerstmis hun bestemming bereiken.
Dorcas
Dorcas legt zich niet neer bij armoede in
Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen
met lokale partnerorganisaties aan het
vergroten van de zelfredzaamheid van de
allerarmsten. Ze is actief op het gebied van

Collecteer mee voor de
Hersenstichting
HEESCH - Je kunt je nog steeds
opgeven, zoals mevrouw Kops
vorige week heeft gedaan. Zij
woont samen met haar man in
het appartementencomplex De
Heesche Poort in ‘t Dorp.

weer enkele verschillende tafels zijn waar
men naar behoefte aan kan sluiten, maar
ook is er de mogelijkheid om spelletjes te
spelen of ergens rustig te gaan zitten.

vanaf 2012 gecollecteerd. In
deze periode hebben de bewoners van De Heesche Poort ruim
€ 350,- bijgedragen aan het onderzoek naar nieuwe medicijnen
tegen allerlei soorten hersenaandoeningen.

Voor de Nederlanders met deze
aandoeningen zet de Hersenstichting zich in. Zet jij je in Heesch
in als collectant voor de Hersenstichting? De Hersenstichting is
dankbaar voor de inzet van alle
vrijwilligers.

Daarbij moet je denken aan de
mensen die een beroerte, een
hersentumor of de ziekte van
Parkinson of Alzheimer krijgen.

Wil jij je, zoals mevrouw Kops
deed, ook aanmelden? Bel dan
de collectecoördinator in Heesch,
0412-852464.

ontwikkelingshulp, sociale zorg en rampenmanagement én komt in actie voor de
allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht
en politieke overtuiging.
Zie ook www.dorcas.nl.
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Maak kennis met nieuwe
centrum Nistelrode

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

Vooraankondiging inloopavond 12 december 2018
Samen met een aantal ondernemers en de dorpsraad werken wij hard aan een vernieuwd
centrum voor Nistelrode.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

AGENDA
26 november 2018
Raadscommissie Bestuur
en Strategie
19.30 uur
Gemeentehuis
27 november 2018
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken
19.30 uur
Gemeentehuis
28 november 2018
Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken
19.30 uur
Gemeentehuis
Tot 26 november
Aanmelden snoeihout buiten
de bebouwde kom
Tot 3 december
Aanmelden sportkampioenen

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant
van een perceel liggen en vaak gebruikt worden als groenstrook. De
grond is eigendom van de gemeente. U kunt bij de gemeente een
aanvraag indienen om deze grond te kopen.
Verkoopprijzen
Bent u eigenaar van een woning
en grenst uw perceel aan een
reststrook van de gemeente?
Dan kunt u uw kavel uitbreiden
en deze strook tegen een verlaagde prijs kopen. De verkoopprijs tijdens de projectperiode is
€ 95,- per m2 voor grond naast
of achter de woning. Voor grond
aan de voorkant van een perceel
is de verkoopprijs € 50,- per m2.
De reststrook moet wel kleiner
zijn dan 125 m². Is de strook
groter, dan stellen we de prijs
vast na een taxatie.
Gemeente inventariseert
gebruik reststroken
De gemeente is al een tijdje
bezig om alle reststroken in de
gemeente in kaart te brengen.
Dat is al gebeurd in Nistelrode,
Loosbroek en Heeswijk-Dinther.
Het project start nu in Heesch.
Woont u in Heesch en heeft u

een strook grond in gebruik of
wilt u een reststrook van de gemeente kopen, dan komen we
graag met u in contact om de
mogelijkheden te bespreken.
Meer informatie
Het bedrijf Intersolum voert de
inventarisatie voor de gemeente
uit. Als u meer wilt weten over
de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Paul Steggink, telefoon 06-46 95 41 27 of
Marieke Brock, 06-31 62 27 45.
U kunt ook een mail sturen met
uw vraag naar
gemeente@bernheze.org ter attentie van Paul Steggink of Marieke Brock.
Meer informatie, over bijvoorbeeld de criteria, vindt u op
www.bernheze.org (zoekterm:
reststrook). Daar vindt u ook een
aanvraagformulier voor de aankoop van een reststrook.

De uitvoering is voor enkele projecten al gestart en een deel start
begin volgend jaar. Graag nodigen wij alle inwoners uit voor een
inloopavond. U kunt dan komen
kijken naar de uitgewerkte plannen voor de herinrichting van
het Laar, de snelfietsroute en de

diverse woningbouwprojecten.
U bent op woensdag 12 december vanaf 17.30 tot 19.30 uur
van harte welkom in zaal Het
Tramstation in Nistelrode.
Volgende week leest u meer over
de plannen voor deze avond.

MKB onderzoekt ondernemersklimaat in gemeenten
MKB Nederland doet ook dit jaar onderzoek naar de gemeente met
het beste ondernemersklimaat. De resultaten van het onderzoek zijn
een stimulans voor gemeenten om zich nog meer in te spannen voor
ondernemers.
Heeft u, als ondernemer, goed
contact met de gemeente? Wat
gaat er goed en wat kan beter?
Laat MKB Nederland weten hoe
MKB-vriendelijk het beleid van
Bernheze is.
Ruimte voor ondernemers
De gemeente Bernheze wil haar
ondernemers graag voldoende
ruimte geven en ondersteunen
met ondernemersvriendelijk beleid. Zij zijn immers van groot
belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en de
leefbaarheid van onze kernen.

Daarom wil Bernheze beleid
voeren waardoor ondernemers
de ruimte krijgen om te ondernemen. Met de resultaten van
het onderzoek kan de gemeente
Bernheze haar dienstverlening
aanpassen. Daar profiteert u als
ondernemer direct van.
Alle ondernemers in de gemeente hebben een brief ontvangen
met daarin een uitnodiging om
de enquête digitaal in te vullen.
Dat kan nog tot 26 november.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar
en worden gehouden in het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid
om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 26 november 2018
- Begraafplaats ’t Loo,
Nistelrode

- Deelname aan experiment
centraal tellen tijdens verkiezingen in 2019
- Controleprotocol voor de
accountantscontrole van de
jaarrekening 2018
- Derde tussentijdse rapportage
2018 gemeente Bernheze
- Belastingvoorstel 2019
Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken op 27
november 2018
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo en Participatiewet

- Vaststellen Erfgoedverordening Bernheze 2019
- Vaststellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke
gebouwen
- Vaststellen meerjarenonderhoudsplan technische
installaties sportparken
- Vaststellen meerjarenonderhoudsplan sportvelden
- Derde tussentijdse rapportage
2018 gemeente Bernheze

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 28 november 2018
- Vaststellen parapluplan TOV
- Verkeersmaatregelen
Lendersgat & Derptweg
Vorstenbosch
- Vaststellen meerjarenonderhoudsplan kunstwerken in de
openbare ruimte
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nistelrodeseweg
69, Heesch
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Koffiestraat 15,
Heeswijk-Dinther

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)

vergunning verleend. De vergunning is verzonden op 12 november 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

- Vaststellen bestemmingsplan
Grolderseweg 5, Heesch
- Derde tussentijdse rapportage
2018 gemeente Bernheze
- Opiniërende bespreking
ontwerpbestemmingsplan
Vrijkomende Agrarische
Bebouwing Bernheze 2018
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org. Met vragen over de gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht
bij de griffie, telefoon 14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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.

Exploitatievergunning
De burgemeester heeft voor het
exploiteren van het horecabedrijf Cafetaria Conny’s Corner,
Kerkstraat 34, 5384 KC Heesch

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV

Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Buurtvereniging ‘Samen De
Hoef 1’ voor het organiseren
van Opmaat naar kerst op 18
december 2018 van 19.00
tot 21.00 uur op een grasveld
naast de jeu-de-boulesbaan
aan Langven, 5384 PT Heesch.

GEMEENTEBERICHTEN
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De toestemming is verzonden
op 16 november 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Besluit ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende persoon woont niet
meer op het adres waar hij volgens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staat ingeschreven.
Dit blijkt uit het adresonderzoek
van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om zijn persoonsgegevens niet
meer bij te houden en hem uit te
schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- R. Boiko, geboren 22-08-1993
Besluitdatum: 08-10-2018
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, telefoon 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan ‘Abdijstraat ong, Heeswijk-Dinther’
Burgemeester en wethouders
maken, op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Abdijstraat ong,
Heeswijk-Dinther’ met IDN-code
NL.IMRO.1721.BPAbdijHeilstrHwD-OW01.
Het bestemmingsplan maakt de
bouw van twee woningen (twee
onder een kap) mogelijk aan de
Abdijstraat naast 38 in Heeswijk-Dinther.

Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22
november 2018 gedurende zes
weken op afspraak ter inzage in
het gemeentehuis aan De Misse
6 in Heesch. Het plan is digitaal
raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op ID:
NL.IMRO.1721.BPAbdijHeilstrHwD-OW01.
Zienswijze: Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt
u richten aan de gemeenteraad
van Bernheze, Postbus 19, 5384
ZG Heesch. Als u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt
u een afspraak maken met de
heer C. van Nuland van de gemeente Bernheze.

Wet milieubeheer
Milieueffectrapportage,
kennisgeving ex. art. 7.8b
Burgemeester en wethouders
van Bernheze maken als bevoegd
gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5
onder a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.
Op 13 april 2018 heeft Van
Doorn vleeskuikens VOF meegedeeld dat hij voornemens is om
een pluimveestal op te richten
en uit te breiden met gespeende
biggen aan Rukven 11, 5473 VS
Heeswijk-Dinther. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportagebeoordeling
ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2,
lid 4 van de Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders
van Bernheze hebben besloten
dat door Van Doorn vleeskuikens
VOF géén milieueffectrapport
behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing
wordt genomen op een aanvraag

om een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.
Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze
leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden
waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Inzage: Het besluit en de overige
stukken liggen vanaf 21 november 2018 gedurende zes weken
op afspraak ter inzage bij de gemeente Bernheze.
Bezwaar/beroep: Het besluit
dient te worden aangemerkt als
een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet
vatbaar voor bezwaar en beroep
van derden. Dit kan in het kader
van de vergunningverlening in
het kader van de Wabo aan de
orde worden gesteld. Bezwaar
kan alleen worden ingediend
door de initiatiefnemer.
Eventuele bedenkingen van derden kunnen later worden ingebracht in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure.
Dit is een voorbereidingsbesluit
op de vergunningverlening voor
de activiteit milieu.
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Pluimvee de Mol B.V. heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een pluimveebedrijf op het
adres Achterdonksestraat 11,
5472 PS Loosbroek.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
Besluit maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders

hebben besloten om met betrekking tot de inrichting Pluimveebedrijf de Mol B.V. op het adres
Achterdonksestraat 11, 5472 PS
Loosbroek maatwerkvoorschriften op te stellen.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Vorstenbosch
- Kruising Kapelstraat/
Hondstraat
Kappen 3 eiken (realisatie
bestemmingsplan Bergakkers)
Ontvangstdatum: 13-11-2018
Heesch
- Loosbroeksestraat 6
Herbouw woning
Datum ontvangst: 11-11-2018
- Kruishoekstraat 13
Uitbreiden wasplaatsgebouw
met een opslag
Datum ontvangst: 15-11-2018
Vorstenbosch
- Nistelrodesedijk 21 en 23
Verbouw bedrijfsgebouw en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m.
huisvesten arbeidsmigranten
Datum ontvangst: 13-11-2018
Nistelrode
- Loosbroekseweg 60
Bouw binnenbak (rijhal)
Datum ontvangst: 14-11-2018
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Vinkel
- Vinkelsestraat 54
Herbouw woning
Verzenddatum: 12-11-2018
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Heeswijk-Dinther
- Laverdonk 3
Plaatsen tuinkas
Verzenddatum: 12-11-2018
- Meerstraat 34
Verbouw woning
Verzenddatum: 15-11-2018
- De Morgenstond 27
Uitbreiden garage/berging
Verzenddatum: 15-11-2018
- Rodenburgseweg ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 13-11-2018
Nistelrode
- Weverstraat 16
Oprichten bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 12-11-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van
deze aanvragen vindt plaats via
publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heesch
- Leekenstraat 6
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 13-11-2018
Door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant afgegeven
ontwerpbeschikkingen
Heeswijk-Dinther
- Heeswijkseweg 7
Voorschrift inzake LAP 3
Verzenddatum: 02-11-2018
- De Morgenstond 4
Voorschrift inzake LAP 3
Verzenddatum: 13-11-2018
Met vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Brabant Noord.

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

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

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

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 besluit beroep
indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Het beroep
heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.

bezwaar- of beroepschrift, de
voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend
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PvdA-afdelingen
Oss, Uden, Landerd en
Bernheze bundelen hun
krachten

Waar maken we ons zorgen over?
Cor van Erp, SP Ruimtelijke Zaken
De begroting 2019 voor Bernheze is in orde. Alle kosten kunnen betaald
worden. Het serviceniveau blijft onverminderd hoog. Maar waar dienen
we ons zorgen over maken? Er is één politieke partij die zich druk maakt
om een kostenstijging van € 1,19 per maand. De SP houdt niet van dit
soort geneuzel. De SP maakt zich eerder zorgen om het grotere werk. Bedrijventerrein Heesch-West. Daar staat het verwachte verlies inmiddels op
€ 44.300.000,-. Dat is even iets anders dan € 1,19!

Gaan samen als de nieuwe afdeling PvdA-Maashorst
MAASHORST – De leden van de vier lokale PvdA-afdelingen van
Oss, Uden Landerd en Bernheze hebben goedkeuring gegeven aan
het vormen van een nieuwe, regionale afdeling genaamd PvdA
Maashorst. De voormalig Udense wethouder Gerrit Overmans is
gekozen tot voorzitter van het nieuwe afdelingsbestuur.
Met het samengaan geven de
huidige vier afdelingen de sociaal-democratie in de regio nieuw
elan. De nieuwe afdeling wil
vooral vaker het linkse geluid
buiten de raadszaal laten horen

PVDA MEER
ZICHTBAAR IN
DE REGIO
en gaat op zoek naar nieuw talent. Gerrit Overmans: “Ik merk
dat er nog echt belangstelling
is voor linkse politiek, ook onder jongeren. Dat willen we
meer aandacht geven, mensen
intensiever bij de partij betrek-

ken. Verder willen we dat de
PvdA weer meer zichtbaar is in
de regio. Tenslotte overstijgen
steeds meer politieke vragen de
gemeentegrens; daar past deze
grotere afdeling goed bij.”

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

jaar regelen wij

Adviesburo
Jan van Gerwen
UW
ZIEKENVERVOER
Adviesburo Jan MET
van Gerwen
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
B.V.

B.V.

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

...waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven. Een kroeg,
een juffrouw op de fiets… Ja, Wim Sonneveld wist het in 1974 mooi te verwoorden.
Ik, geboren en getogen op de
Veluwe, voel mij thuis in Heeswijk-Dinther waar de oude historie, de dorpsstraat en een groene omgeving terug gaan komen
met de juffrouw op de fiets en
waar de voetganger dominant is!
Hoe mooi klinkt dat, HeeswijkDinther, samen van Provinciale
weg naar dorpsstraat. Maar is
het ook veilig?
In de eerdere presentaties door
de werkgroep Traverse HD heeft

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreventie
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
on- staal- en houtconstructies

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

worden naar Nuland (Rijksweg)
of Heesch (Cereslaan) om de snelweg op te gaan. De zeggenschap
over het eigen Heesch-West
grondgebied is Bernheze reeds
kwijt. Daar heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 mee
ingestemd. Zonder steun van de
SP overigens. Nu mogen we als
Bernheze vooral nog ja knikken.
Zorgwekkend.

Alina van Marsbergen, commissielid ruimtelijke zaken D66

maakt werk van jouw recht

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

dan miljoenen euro’s uitgeven is
Heesch-West nog niet. Nog geen
inkomsten door grondverkoop in
het vooruitzicht. Het wachten is
eerst op het bestemmingsplan,
met alle procedures van dien. De
afwikkeling van het toekomstige
vrachtverkeer zal niet eenvoudig zijn. Immers de rechtstreekse
aansluiting op de A59 komt er
ook niet. Verkeer moet omgeleid

Thuis heb ik nog een
ansichtkaart...

Overigens verschijnt de PvdA
over vier jaar niet ineens op de
stembiljetten van Landerd en
Bernheze.
De succesvolle progressieve samenwerking in Progressief Landerd en Progressief Bernheze
blijft gewoon bestaan.

Taxi van Lieshout
Al ruim 90

Heesch-West: Zorgenkind
Een verwacht verlies van maar
liefst € 44.300.000,-. Dan heb je
het over echte financiële zorgen.
Dat staat Bernheze, samen met
Den Bosch en Oss, te wachten.
In 2002 bij de start van HeeschWest waarschuwde de SP niet
voor niets. Maar het bedrijventerrein moest er komen. Nu zijn we
zestien jaar verder. En veel verder

D66 naast complimenten ook
haar zorgen uitgesproken. Een
sfeervolle en veilige 30 km zone.
De Dorpsstraat met veel aandacht voor leefbaarheid in de
dorpskern, meer groen en minder beton; maar wat vindt u er
eigenlijk van?
Is het wel zo veilig, fietsers op de
vrij smalle rijbaan? In de openbare ruimte nemen bomen een belangrijke plaats in, hoe behouden
we het groen? Hoe gaan wij om

met het huidige zwaar vrachtverkeer? Worden zijstraten ook betrokken in het centrumplan? Zijn
winkels en bedrijven voor eenieder goed toegankelijk? Moeten
we niet eerder nadenken over de
vierde rotondepoot?
Als D66’er voel ik mij betrokken
bij onze democratie. Praat ook u
mee? Toon uw lokale betrokkenheid en heb invloed op zaken die
ons allen aangaan. Ben erbij op
22 november in Bernrode.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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Minder, het nieuwe meer
Frank Geenen
Op deze pagina lees je wekelijks bijdragen of beschouwingen van leden van
de zeven fracties in de gemeenteraad. Coalitiepartijen vertellen met enige
trots wat zij bereikt hebben of waar ze nog op gaan inzetten. Oppositiepartijen voegen daar vaak nog de wensen aan toe waar geen meerderheid voor is
gevonden. Kenmerkend is wel dat het meestal over meer nieuwe activiteiten
gaat. Zelden is de discussie gericht op temporiseren of minder. En er is voldoende maatschappelijk belang om hier juist wel aandacht aan te besteden.
Ons verspillend gedrag met nadelige consequenties op onze
leefomgeving is groot. De toekomst van ons, maar vooral die
van onze kinderen en kleinkinderen staat zwaar onder druk.
Dit jaar was Earth Overshoot Day
al op 1 augustus. In 1970 was
deze dag nog op 29 december.
Dit is de dag waarop de mensheid wereldwijd de aardse grond-

stoffen, energie en voedingswaren van dat jaar heeft opgebruikt.
Lokaal kunnen we kiezen voor
minder verspillend en vervuilend
gedrag, minder energie verbruiken, minder afval produceren,
minder ongezond eten, minder
intensieve veehouderij, minder
vervuilend verkeer en wat minder grote huizen.
Wij lossen de wereldproblemen

als kleine gemeente in een klein
land natuurlijk niet op. Maar we
kunnen wel het goede voorbeeld
geven en echte grote stappen
zetten en de meerwaarde van
minderen laten zien. Minder verspilling kan tot lastenverlichting
leiden en dat zou ook mooi zijn.
De burger zal daar ook blij van
worden.
Reageren? Ja graag,
reactie@progressiefBernheze.nl

Plan de campagne 2019
Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze
De begroting voor 2019 en het bestuursprogramma 2018-2022 zijn
unaniem vastgesteld. We sluiten 2018 naar verwachting af met een
kleine min op de balans. Door bijvoorbeeld de keuze voor een andere
korrel in de kunstgrasvelden valt het allemaal wat duurder uit. Gelukkig zijn we als gemeente in de positie om na een goede afweging
zo’n keuze te maken.
We kijken vooruit. Komend jaar
wordt er fors extra uitgegeven
aan onderhoud van bomen en
openbaar groen en bijvoorbeeld
ook van wegen en bermen. We
vinden als CDA dat dit structureel
beter moet. De herinrichting van
de traverse in Heeswijk-Dinther
start en in Nistelrode pakken we
het Laar aan.
Voor met name Loosbroek en
Vorstenbosch moeten de woningbouwplannen verder uitgewerkt worden en daarmee
geconcretiseerd. In de andere
dorpen zijn de bestemmings-
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Steuntje in de
rug voor woning
in eigen dorp
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke
Partij Blanco
Het is voor jongeren moeilijk om een betaalbare woning te kopen in hun eigen
dorp. Vandaar dat Politieke Partij Blanco
met het voorstel kwam om de starterslening, die een paar jaar geleden is afgeschaft, nieuw leven in te blazen. Dat kan
nét het verschil zijn tussen een betaalbare
of een onbetaalbare woning.
Toen het Rijk en de provincie
stopten met het meebetalen aan
startersleningen trok ook de gemeente Bernheze er de stekker
uit. Dit tot ongenoegen van Politieke Partij Blanco; er was immers
geen enkel alternatief om de jongeren toch dat extra steuntje in
de rug te geven.
In ons verkiezingsprogramma
namen we daarom vorig jaar
ook op dat we de starterslening
weer in willen voeren. Ons voorstel kreeg begin deze maand
voldoende steun van de andere
partijen. De opdracht ligt nu bij
het college van burgemeester en
wethouders om dit plan concreet

verder uit te werken.
Dus als u binnenkort in de krant
een foto ziet van een breed lachende wethouder die goed
nieuws te vertellen heeft voor
de starters die een woning willen
kopen in hun eigen dorp, bedenk
dan nog eens goed van welke
partij dit goede plan kwam.
Politieke Partij Blanco komt regelmatig met ideeën en suggesties
om het leven in onze gemeente
te verbeteren. Heb jij ook nog
goede ideeën die je kwijt wilt?
Sluit je bij ons aan en denk mee.
Reageer via info@ppblanco.nl of
via 06-11311713.

plannen al deels vastgesteld.
Maar de sleutel is wel: er moet
ook gebouwd worden!
Zorg voor elkaar blijft een aandachtspunt. Met maatwerk, een
stuk preventie en een uitgestoken hand komen we er wel. Eenzaamheid speelt ook hier een rol,
we hebben de oplossing hiervoor niet ‘zo op de plank’ liggen.
Alleen samen kunnen we dit tegengaan.
De ondersteuning en aanpak
van vrijkomende agrarische bebouwing wordt verder uitgerold.

Juist daar moet er nog veel meer
in kansen en oplossingen gedacht worden.

Meld je nu aan voor het burgerpanel
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl

Zomaar een greep uit heel veel
grote en kleine plannen, ‘plan de
campagne 2019’ en verder.
cda.nl/bernheze

Van elektromobiel tot
duurzaamheidsambitie
Rico van Duijnhoven, raadslid VVD-Bernheze
De wellicht belangrijkste periode van het politieke jaar hebben we inmiddels
achter de rug. De algemene beschouwingen zitten er weer op, het bestuursprogramma 2018-2022 en de begroting voor 2019 zijn door de gemeenteraad vastgesteld.
Afgelopen week heeft u kunnen
lezen dat ons voorstel om de geplande verhoging van de OZB
aan onze inwoners terug te geven het niet heeft gehaald. Ook
de motie om zonder afspraak op
het gemeentehuis terecht te kunnen heeft geen meerderheid gekregen. Andere voorstellen hebben het wel gehaald en daar zijn
wij blij mee.

de lokale vervoersvoorziening te
voorzien. Volgens de VVD-Bernheze een goed voorstel om de
mobiliteit binnen onze kernen te
verbeteren. Dat de raad in Bernheze eensgezind kan zijn, blijkt

Zo is er unaniem ingestemd met
een motie, naar idee van Werkgroep Seniorenbelangen HD, om
te bekijken of we een elektromobiel in kunnen zetten om in
een belangrijke behoefte binnen

ook uit de andere unaniem aangenomen moties. Zo zijn voorstellen om de verkeersveiligheid
rondom buitensportverenigingen
te verbeteren, onderzoek te doen
naar startersleningen en effectie-

IN 2030 ENERGIENEUTRAAL

ve voorlichting in te zetten voor
een hogere vaccinatiegraad allemaal unaniem aangenomen.
Tenslotte was er nog de motie
om tot een uitvoeringsagenda
voor onze duurzaamheidsambitie te komen. Zoals u misschien
weet heeft Bernheze de ambitie
om in 2030 energieneutraal te
zijn. Voor de VVD-Bernheze is
het onvoldoende duidelijk of en
hoe we deze ambitie kunnen halen. Voldoende reden om onze
steun te geven aan een voorstel
om tot meer duidelijkheid rondom dit punt te komen.
Reageren? info@vvdbernheze.nl

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

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

MOOIBERNHEZERTJES

Wie

TE KOOP

is deze Bernhezenaar?

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Jeannette van den Braak
Antoon van der Wijst
kan de staatsloten
uit Loosbroek
ophalen bij
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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NIEUWE DESSOTAPIJTTEGELS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
RIBLAPPEN
€ 6,98 PER KILO
HAMLAPPEN
€ 5,98 PER KILO
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
DIVERSE SOORTEN
HAARD- EN KACHELHOUT
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.
VOOR BIOLOGISCH
TUINIEREN: DROGE,
REUKLOZE
WORMENHUMUS
Per zak van 40 liter: € 12,-.
Vanaf 10 zakken: € 10,-.
Pallet (33 zakken): € 280,-.
Frusan 06-53511541.

AANGEBODEN
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:
0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PROBLEMEN MET UW HOND?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.

KERSTBOMEN VERS
VAN HET LAND
Vanaf € 5,-.
Vooraf uitzoeken = gratis
verpakking bij ophalen.
Vinkelse Bunderstraat 6,
Heesch/Vinkel (Zijstraat
Vinkelsestraat, doodlopend).
Verkoop zaterdag en zondag
06-27651655.

SINT EN PIET OP LOCATIE,
LEUK!
Info: 06-51286021.
De opbrengst van deze actie
wordt gedoneerd aan het
internationaal toernooi
voetbalteam HVCH JO13-1.

TWEEDEHANDS FIETSEN
VOOR ONDERHOUD KERK
LOOSBROEK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502,
mhpinxteren@gmail.com.

INTERIEURVERZORGERS
M/V VOOR PROJECT IN
NISTELRODE
Vijf ochtenden van 7.00-9.00
uur. Inlichtingen 0492-32 20 11.
Meer uren mogelijk.
P. van Lankveld Schoonmaak.

GEVRAAGD

ANSICHTKAARTEN VAN
HEESWIJK-DINTHER EN
LOOSBROEK
Dick van de Leest 06-55325484.
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.

TE HUUR
OPSLAGUNITS IN
NISTELRODE
Afmetingen vanaf 15m2 t/m
48m2. Verwarmd, geïsoleerd en
beveiligd. 7 Dagen per week
toegang.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu

TE KOOP
GEVRAAGD
LANDBOUWMACHINES
o.a. ploegen, tractors,
spitmachine, frees, schudder,
hark, maaier, mesttank, kieper,
weidebloter, weisleep,
vee-/paardentrailer, enz.
Tel. 06-19076959.

DIVERSE
Omdat ik ga verhuizen van ’n
heel groot naar ’n heel klein huis
POP-UP KRINGLOOPWINKEL
Met antiek, kunst, gereedschap,
boeken, dvd’s van filmhuisfilms,
houten poppenhuis en
siersmeedwerk. Zaterdag 24
november van 13.30 tot 16.30
uur. Stoppelveldseweg 1,
Heeswijk-Dinther.
ROMMELMARKT
Zondag 25 november 2018.
MFC de Dreef, Duivenakker 76,
Aarle-Rixtel.
Van 9.00 tot 15.00 uur.
Voor inlichtingen 06-20888818.

WIL JE EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Tot 20 woorden € 5,-. Elke 10 woorden extra € 2,50 meer.
info@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

8

Puzzle #200210

Lindsey’s
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
Passion
4 Fashion

StAPELkortingEn
1e artikel

tw

40% korting ro eede
nde
2e artikel
50% korting
3e artikel

60% korting
Geldig op alle kleding. Met uitzondering
van accessoires, tassen en schoenen.
Actie loopt van 21 november t/m 1 december
2018 en is alleen geldig in de winkel.
Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van 11.00-17.00 uur.
Julianastraat 3 - 5384 KG Heesch
0412-745058 - info@lindseyspassion4fashion.nl
Zie ook onze Facebookpagina: Lindsey’s Passion 4 Fashion

29-11 BLACK FRIDAY
Tekst?

Zie oplossing pagina 34
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Ondernemersvereniging Nistelrode: Voor het eerst een
kindervoorstelling in
Samenwerken & doorpakken
CC Nesterlé
NISTELRODE - Op 13 november stonden de koffie, thee én iets lekkers van de bakker klaar. De reputatie van de doorgaans goed verzorgde ledenvergaderingen van Ondernemersvereniging Nistelrode of
wellicht de gastspreker Gert Jacobs, zorgde deze avond voor een hoge opkomst.
De agenda was volgepland, er
was weer genoeg bij te praten.
Het openingswoord werd door
voorzitter Peter van Tilburg opgevolgd met het jaar- en kasverslag.
De actualiteiten, bijeenkomsten
en de goede contacten met andere ondernemersverenigingen in
de gemeente werden benoemd;
Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) en
ook regionaal met belanghebbenden en ondernemersverenigingen
van het Maashorstgebied passeerden de revue. Interessant en
dit geeft ook aan hoe actief het
bestuur is om goed op de hoogte
te blijven van wat er speelt.
Theo van de Heuvel informeerde
namens de PR commissie iedereen over het jaarprogramma van

volgend jaar en deed de oproep
om als lid ook andere ondernemers uit Nistelrode te vragen om
zich aan te melden bij onze vereniging. “Zo kunnen we elkaar
leren kennen en zorgen dat we elkaar kunnen helpen waar nodig.
Ons dorp heeft veel te bieden en
onder het motto ‘winkel dicht bij
huis’, zou het ook mooi zijn als er
meer ZZP-ers lid worden.”

Cosmetic Pro heeft. Ook voor
het eerst aanwezig was de bedrijfscontactfunctionaris van de
gemeente Bernheze. Marco Groenen is sinds 5 september de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris en
zet zich in om het ondernemersklimaat in Bernheze te optimaliseren. De gemeente vindt de kwaliteit van het ondernemersklimaat
duidelijk belangrijk.

Voorstellen
Gastheer Antoon Strijbosch had
een mooie presentatie voorbereid van het bedrijf waarover hij
zo gepassioneerd kan vertellen:
Strijbosch BV. Nieuwe leden stelden zich voor, waaronder Yvonne de Lorijn die in het pand van
de familie Strijbosch haar bedrijf

Gert Jakobs, oud prof wielrenner
Een inspirerend betoog met vele
herkenbare anekdotes over de
indrukwekkende profwielerloopbaan van Gert en de link met
ondernemerschap. Na zijn wielercarrière kwam er een totaal nieuwe en andere uitdaging kijken:
werk krijgen. Een positieve instelling zorgde voor een inspirerende
doorstart, waar met name leiderschap, commitment, teamspirit
en elkaar iets gunnen altijd een
rol bleven spelen.

Interesse voor lidmaatschap: www.ondernemersverenigingnistelrode.nl

Hierna kreeg iedereen de kans
om het prachtige bedrijf van de
familie Strijbosch te bezichtigen
tijdens de rondleiding; iedereen
greep dit met beide handen aan.
Na afloop werd er nog uitbundig bijgepraat met een hapje en
drankje. De avond werd uitstekend verzorgd door Partycentrum
‘t Maxend.

NISTELRODE - Jacobus Wieman speelde met zijn poppentheater de
voorstelling Elins huiskabouter. Daar waar anders de zaal gevuld is
met volwassenen zijn het nu vooral kinderen die CC Nesterlé vullen
met zenuwachtig gegiechel en geschuifel. Sommigen vinden het zo
spannend dat ze op schoot kruipen bij één van hun ouders.
De voorstelling gaat tenslotte
over huiskabouters en trollen die
gek zijn op gebakken kabouter.
De trollen kunnen echter stil gezet worden door ze in de neus te
knijpen. Bovendien zijn de trollen erg dom en makkelijk om de
tuin te leiden.

Gaandeweg
de voorstelling
ontspannen
de kinderen en gaan
ze zich
ermee bemoeien
Jacobus Wieman krijgt de kinderen moeiteloos mee zijn fantasiewereld in. Gaandeweg de
voorstelling ontspannen de kinderen en gaan ze zich ermee
bemoeien. En dat is natuurlijk de
bedoeling!
Het is een goede keuze van de
theatercommissie van CC Nesterlé om kindervoorstellingen te
gaan programmeren. Kinderen
kennis laten maken met theater

Tekst: Hans van Uden
Foto: Ad Ploegmakers

in een tijd vol beeldschermen is
natuurlijk heel mooi. Zo blijven
straks de theaters ook nog gevuld.
Met deze voorstelling is een
goed begin gemaakt van hopelijk een lange reeks waarbij
steeds meer kinderen en ouders
hun weg weten te vinden naar
CC Nesterlé.

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

Bewonersavond Traverse Heeswijk-Dinther

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

Let op
laatste w
eek!

We houden deze op 22 november 2018 om 19.30 uur in de aula van Gymnasium Bernrode aan de
Zijlstraat 1a te Heeswijk - Dinther. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt gewoon binnen lopen.

autobele

€ 499,-

Wat gaan we doen?
Nu voor
(exclusief btw)
Heeswijk-Dinther?
Of heeft
u de bewonersavond
in juli
bijgewoond? Als
bent of zich betrokken voelt bij de
Eerst een plenair deel; een
presentatie,
waarin we
deal resultaten
vanu betrokken
de eerste
herinrichting van de Traverse, dan nodigen wij u van harte uit voor de tweede bewonersavond.
Geldig voor verspreiding in november 2018
bewonersavond met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op de
Waar
en
wanneer
eerste bewonersavond een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt.
Daarna volgt een interactief deel waarin tijd wordt gemaakt voor individuele
Let wel, minimale reservering zeven dagen
Wat gaan De
we doen
reacties op de schetsontwerpen.
uitkomsten van deze avond nemen we weer
vooraf aan maandag week van verspreiding.
avond bestaat uit twee delen. Eerst een plenair deel; een presentatie, waarin we de resultaten van
mee in de plannen en hetDe
uiteindelijke
ontwerp.
Wedeverspreiden
maximaal vijf flyers per week.
de
eerste bewonersavond
met u delen. We hebben naar aanleiding van uw input op
eerste

ttering

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

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

www.g a afg raf

is ch.n l

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

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

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

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

24

Woensdag 21 november 2018

Mooie mensen, heldere woorden in
combinatie met verrassende kunst
bij Galerie De Meesters!

ACTIVITEITENAGENDA
CABARET: ROB SCHEEPERS
DO. 29
‘KOM
MAAR OP’
NOVEMBER AANVANG:
20.15 UUR

Na Brabant veroverde Rob met zijn voorstellingen ook de rest van Nederland. Hij mocht
aanschuiven bij DWDD én Jinek, deelnemen
aan Padoem Patsss, is vaste columnist van Privé en wekelijks te horen op Radio Veronica. Na
deze transformatie vertelt de cabaretier uit Sterksel op scherpe,
herkenbare en hilarische wijze over de verrassende wendingen
die het leven zomaar kan nemen. Of Rob daar helemaal klaar
voor is? ‘Kom maar op!’

MUZIEKCAFÉ: PEAKY
ZA. 1
BLINDERS ‘ROCKCOVERS’
DECEMBER AANVANG: 20.30 UUR

Vernoemd naar de hitserie Peaky Blinders (Netflix) staat deze
coverband voor stevige rock en power ballads. Nummers van
de Foo Fighters, The Offspring, Mötorhead, Muse, Blur en Volbeat vullen je avond als nooit tevoren. Eerder dit jaar waren ze
al te zien en te horen tijdens The Young Ones in de Pas vergezeld door twee andere bands. Wegens groot succes biedt de
Pas deze band nu een eigen podium. TOEGANG GRATIS.

CAFÉ: POP-KWIS
ZA. 7
AANVANG: 20.00 UUR
DECEMBER Sinds jaar en dag wordt in het café van de

Pas de jaarlijkse POP-kwis georganiseerd. Hoe staat het met
je kennis van de popmuziekgeschiedenis en wat weet je van
de hedendaagse popmuziek? De POP-kwis is een mooie gelegenheid om je kennis te testen en de strijd aan te gaan met
andere muziekliefhebbers. In teams van twee personen wordt
gestreden voor een plaatsje op de lijst van ‘de eeuwige roem’.
Aanmelden - voorzien van je naam en de naam van je team –
kan gratis via info@de-pas.nl.

FILM: I TONYA
MA. 10 EN AANVANG:
20.00 UUR
DI. 11
Tonya Harding wordt tijdens de Olympische
DECEMBER Spelen van 1994 wereldnieuws. Haar grootste

Galerie De Meesters

HEESWIJK-DINTHER - Galerie De Meesters is gevestigd in een voormalige jongensschool aan de Hoofdstraat op nummer 100b. Bernheze Kunstkring (BKK) nam het initiatief om deze kunstgalerie te gebruiken als inspirerende locatie voor woordkunstenaars, waarmee de opening van de najaarsexpositie een
feit was. Een bijzondere middag volgens de bezoekers, waarbij de ‘Kunstschatten van De Meesters een
ongedwongen ervaring is van deze tijd!’
De zin van Bernheze
Na het welkomstwoord van
Mathieu Bosch, voorzitter BKK,
werd zondagmiddag om 16.00
uur de middag geopend door
gemeentedichter Hieke Stek
met een gedicht. De middag
vol verhalen en poëzie werd afgewisseld door Rosetti van der
Heijden en Jan Willems met muziek en zang.
De woordkunstenaars Pierre Wind en Frank van Pamelen
werden vooraf gegaan door
Bernhezenaar Mia Lambermont-Wijdeven uit Heesch. Zij
las voor uit haar gedichtenbundel. Frank van Pamelen, een
echte entertainer, zorgde voor
menig lachsalvo door de galerie.

rivale Nancy Kerrigan, is vlak voor de spelen
slachtoffer van een aanslag, waarbij ze een flinke klap op haar
knieën krijgt. Al gauw blijkt dat Hardings man verantwoordelijk is voor de aanval en rijst de vraag: in hoeverre was Harding
zelf bij dit incident betrokken?

WIELERCOLLEGE:
DO. 13
JACOBS, STEVEN
DECEMBER GERT
ROOKS EN THEO GEVERS
AANVANG: 20.15 UUR

Steven Rooks behoort tot de succesvolste Nederlandse
wielrenners aller tijden. Gert Jakobs nam als meesterknecht
in de PDM-ploeg vijf keer deel aan de Tour de France, nu is
hij wieleranalist en motivatiecoach. Samen met onze eigen
Heesche ex-profwielrenner Theo Gevers geven deze kleurrijke
ex-topcoureurs een onthullend kijkje achter de schermen
van de wielerwereld. Ze vertellen in een inspirerend en soms
hilarisch programma over de successen en tegenslagen.

Woordkunstenaar Pierre Wind

Pierre Wind kennen velen van
zijn bijdragen op televisie, niet
in het minst als kokoloog (chefkok). Zijn uitbundige manier van
vertellen over alles wat hem be-

FRANK VAN PAMELEN
EEN ECHTE
WOORDKUNSTENAAR
zielt met koken is opvallend en
de welbespraakte kok vertelde
over zijn vele ervaringen.
Er werden 3D koekjes geprint,
whiskey geproefd, waarbij Dennis Hurkmans kwam vertellen
over dit kunstproduct, en de lek-

Dichter Frank van Pamelen

kere hapjes maakten de middag
compleet.
De Meesters
Deze opening is een open deur
naar meer. Op 2 december
neemt Winery & Herbs bezoekers mee in de smaak van hun
mooie wijnen en streekproducten. Genietend van mooie kunst
onder het genot van een hapje
en een drankje, gemaakt van
overheerlijke streekproducten, is
optimaal genieten.
16 december komt tijdens het
thema ‘Kleur van Afrika’ de
stichting Good News Centre
Kenya uitleg geven over hun bijzondere schoolprojecten in Afrika. Tevens zal een kunstenaar uit
Nairobi (Kenia) zijn mooie kleurrijke schilderijen ten toon stellen.
www.goodnewscentrekenya.nl
Op vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 18.00 uur is galerie De Meesters geopend. Tweede Kerstdag 26 december is de
galerie geopend en Winery &
Herbs zal ook deze dag verzorgen. Een mooie gelegenheid om
een kijkje te gaan nemen.

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

Gemeentedichter Hieke Stek

Voor meer info:
www.galeriedemeesters.com
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Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 26 november 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Wat is Freddy van den Elzen?

2. Wie komt er naar Kasteel Heeswijk?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

Winnaar vorige week:
Antoinette Wijnen
Het antwoord was:
HAAIEN

3. Wie heeft er weer jubilarissen gehuldigd?

4. Welke avond is afgelopen zaterdag voor de 36ste keer gehouden?

5. Wie komt er op 25 november in de Abdijkerk optreden?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

6. Wat was het thema van de wedstrijd waar Alette goud mee won?

Workshop kaarsen beschilderen
HEESWIJK-DINTHER - In één middag leer je onder leiding van Femke Brouwer hoe je kaarsen kunt beschilderen en aan het einde van
de middag ga je naar huis met vier zelfbeschilderde adventkaarsen.
Advent is een naam die afgeleid
is van het Latijnse woord Adventus dat ‘komst’ betekent.
Om langzaam vanuit de donkere
decembermaand naar het licht
te groeien wordt iedere zondag

in de advent een kaars aangestoken, een mooi symbool als
voorbode van het Licht dat in de
wereld zal komen.
Femke Brouwer (1961) is kaarsenschilder en studeerde aan de

kunstacademie in ’s-Hertogenbosch. Zij is afgestudeerd in de
studierichting Vrije Grafiek en is
werkzaam in de boekhandel van
de Abdij van Berne.
De workshop wordt twee keer
gegeven:
Vrijdag 23 november en zaterdag 24 november.
Abdij van Berne, Abdijstraat 53.

Aanvang: 14.00 uur; de workshop duurt tot 17.00 uur.
Deelname aan de workshop kost
€ 22,50 per persoon, dit is inclusief kaarsen en verf.
Reserveren per e-mail op
activiteiten@bernemedia.com
en meer informatie vind je op
www.berneboek.com/agenda.
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AAN HET WERK
Tips sollicitatiegesprek Wat je wel en niet moet doen
WAT MOET JE WÉL DOEN TIJDENS EEN SOLLICITATIEGESPREK?
- Zet je telefoon uit. Laat ‘m
niet op trilstand staan. Als je
gebeld wordt, is dit alsnog
hoorbaar en dat is erg storend.
- Wees beleefd. Zorg dat je
netjes bent tegen iedereen.

Ook tegen de receptioniste
en eventuele andere personen
die je tegenkomt. Als je daar
komt werken, wil je geen verkeerde indruk achtergelaten
hebben.
- Stel je netjes voor. Zeg dui-

delijk je naam en geef een
stevige handdruk. Let wel op
dat je niet knijpt!
- Zorg dat je rechtop zit en probeer je schouders te ontspannen.
Dit draagt bij aan een actieve

houding.
- Praat rustig en duidelijk. Hierdoor ben je beter te verstaan
en kom je meer ontspannen
over. Zorg ook voor wat rustmomenten bij het beantwoorden van vragen. Hierdoor

hebben jouw gesprekspartners de tijd om jouw reacties
te verwerken.
- Maak oogcontact. Wissel
het oogcontact af als je een
gesprek hebt met meerdere
personen.

Dutch Industrial Safety Consultants
is op zoek naar jou!
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Taalcoach
Vluchtelingenwerk Oost-Brabant begeleidt vluchtelingen
bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
Ze zijn op zoek naar een vrijwilliger voor taalbegeleiding
gedurende het inburgeringstraject. Dit traject kan duren vanaf
drie maanden tot een jaar. De begeleiding omvat wekelijks een
ontmoeting van 1 tot 1,5 uur waarbij de taal in de praktijk
wordt geoefend.
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!

Al sinds 1994 is Disc een toonaangevend bedrijf op het gebied van
onder andere Arbo-veiligheid & Brandveiligheid.
En wij zoeken nog steeds enthousiaste mensen.
Heb je de opleiding gevolgd voor brand/veiligheidswacht...
of zou je in deze richting willen worden opgeleid,
neem dan snel contact met ons op. Wij bieden je namelijk deze opleiding,
maar ook een interessante en afwisselende baan.
Het enige wat wij vragen is:
1. Beheersing van de Nederlandse taal.
2. In bezit zijn van eigen vervoer/rijbewijs.
Dus… check onze website www.disc.eu en stuur een berichtje naar mail@disc.eu
Bellen mag natuurlijk ook via 078-6220500 en vraag dan naar Harry Lenders.

27

Woensdag 21 november 2018

‘Wij zijn op zoek naar jou!’
WAT MOET JE NIET DOEN TIJDENS EEN SOLLICITATIEGESPREK?

- Let op je lichaamstaal. Probeer een open houding te
hebben. Vermijd defensieve
lichaamstaal, zoals armen
over elkaar en gekruiste
benen. Let erop dat je dit ook
niet per ongeluk doet, als je
bijvoorbeeld een lastige vraag
krijgt. Blijf ontspannen en
professioneel.
- Sluit het gesprek netjes af.
Bedank je gesprekspartners
voor hun tijd en geef ze bij
het weggaan weer een hand.

- Kom niet te laat! Dit klinkt
misschien heel erg logisch
tussen de sollicitatiegesprek
tips, maar het is wel belangrijk. Mocht het gebeuren dat
je wel te laat bent, bied dan
je excuses aan en bedank je
gesprekspartners voor het
wachten. Geef andere mensen niet de schuld van jouw
tijdnood.

- Ga niet als eerste zitten, tenzij je gesprekspartner jou uitnodigt om plaats te nemen.
- Voorkom negatieve uitlatingen. Kraak je vorige werkgever en collega’s niet af tijdens
je sollicitatiegesprek. De
werkgever zal zich afvragen
of je dit ook over je nieuwe
baan zal gaan doen.
- Zorg dat je niet arrogant
bent. Tips geven ter verbete-

Wij zijn met spoed op zoek naar

huishoudelijke hulpen

die ons team komen versterken.
Kan jij goed zelfstandig werken?
Ben je representatief en heb je ervaring
als huishoudelijke hulp?
Wil je graag je eigen uren en dagen
kunnen inplannen?
Neem dan contact op via onze website www.hd-hh.nl
of bel naar 06-30463741.
Wij zijn werkzaam in héél Bernheze en de omliggende dorpen.
Graaf Wernerstraat 20 - Heeswijk Dinther - www.hd-hh.nl

ring mag best, maar doe dit
op een positieve manier. Laat
je niet negatief uit over het
werk van een ander, want
misschien is dit wel het werk
van je gesprekspartner. Zorg
dat je tips opbouwend zijn.
- Onderbreek de ander niet.
Laat je gesprekspartners hun
verhaal afmaken en wacht
netjes op jouw beurt met
antwoord geven.

- Begin niet met tutoyeren.
Spreek je gesprekspartners
aan met ‘u’, tenzij hij of zij
anders aangeeft.
- Kauw geen kauwgom! Een
frisse adem is belangrijk,
maar zorg dat de kauwgom
uit je mond is voor je het
gebouw betreedt. Kauwgom
kauwen komt erg ongeïnteresseerd over.
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Auto & Motor

NIEUWS

Autostoeltjes: de regels
BERNHEZE – Hier vind je de regels voor het vervoeren van kinderen in Nederland en in het buitenland.
Er zijn enkele uitzonderingen waarin een kind niet in een autostoeltje hoeft te zitten.
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
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Hoofdregel vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen
kleiner dan 1,35 meter in een
goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem moeten
zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE labels. Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast
moet zijn aan de lengte en het
gewicht van het kind. Kinderen
vanaf 1,35 m en volwassenen
moeten gebruik maken van de
veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in
de auto aanwezig zijn. Op het
kentekenbewijs staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto
heeft.
De uitzonderingen
Kinderen van 3 jaar en ouder
mogen een autogordel gebruiken in plaats van een kinderbe-

veiligingssysteem als er op de
desbetreffende zitbank al twee
kinderbeveiligingssystemen zijn
aangebracht en in gebruik zijn,
waardoor er geen plaats meer
is voor een derde zitje. Dit kind
mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de voorbank
worden vervoerd.
Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in
incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij vervoer door
een ander persoon dan de eigen
(pleeg)ouder. Namelijk wanneer
redelijkerwijs niet verwacht kan
worden dat de bestuurder een
kinderbeveiligingssysteem
bij
zich heeft.
Het kind wordt dan vervoerd op
de achterbank. Het dient hierbij
om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld
een kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip in-

cidenteel moet letterlijk worden
genomen.
Van incidenteel vervoer is geen
sprake meer als bijvoorbeeld
oma elke week de kleinkinderen
naar school brengt. Een korte
afstand is volgens het ministerie
een afstand van maximaal 50 kilometer.
Tip
Vervoert iemand anders regelmatig jouw kind dan is er geen
sprake meer van incidenteel vervoer. Zorg er voor dat deze persoon over een goedgekeurd en
passend autostoeltje beschikt.
Heb je zelf regelmatig andere
kinderen in de auto? Dan is een
extra autostoeltje het overwegen waard. Niet alleen vanwege
de boete; de veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Bron: www.anwb.nl

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK VOOR ALLE
E info@smitstc.nl

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

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

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl
Tramstraat 18 - 5388 GG Nistelrode - (0412) 61 20 76 - info@autobedrijflangens.nl

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

• Audi A4 Avant 2.0 TDI 150 PK nieuw binnen
S-Line, Bi-Xenon, el. achterklep enz., 2015
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013

• Opel Astra 2.0T, 170 PK, Executive, navi,
afneemb. trekhaak, 6 versn., cruise control,
151.000 km, 2006
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco
3-pers., 2011
• Opel Zafira 1.8 16V, half leer, sportstoelen,
trekhaak, 7-pers., airco, 180.000 km, 2008

• Mazda CX3, opties leder navi, bi-xenon, camera,
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
sky active, 50.000 km, 2016
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
• Mini Cooper, licht met. velgen, airco,
wit
dak,
verkocht
6.900 km, 2015
2003
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
spiegels, 239.000 km, 2006
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut. Navi,
• Nissan Qashqai 1.6 DIG-T, 163 PK Tekna,t 360
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
verkoch
Camera, Leder, enz.! 31.000 km, 2015
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

Een greep uit onze voorraad!

Onze service

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Citroen Berlingo 1.8 Multispace 2001 € 1999,Kia Picanto 1.0
2007
• In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Citroen C1 1.0 First 86Dkm
2012 € 5450,Mercedes C-Klasse 200CDI Avantgarde 2004
• Wielen en banden

€ 2999,-

* Goede kwaliteit

€ 3650,-

Een
uit2005voorraad
Citroen C3greep
1.4 Prestige
€ 3250,Opel Meriva 1.6 Automaat

2011

€ 4250,-

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

2005

€ 4499,-

Citroen C3 1.4 Exclusive

2005

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroen C3 1.4 Exclusive
2003
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001
Citroën
grijs met.
2004
CitroenC5
C3br.1.8
1.4 Ambiance
2004
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
C4 Picasso
panoramadak 2009
2 Citroen
CV 6 blauw
(belastingvrij)
1971
Citroën
Pic.1.8
gr. met.
2004
CitroenXara
C4 Grand
Picasso
7 pers. 2010
Citroen Xara Coupé
1999
Fiat Panda
1.2 yrv
Emotion
2004
Daihatsu
Yong
zwart
2002
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001
Ford
Street
Ka
zwart
2004
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Ford
2002
FordFocus
Ka 1.3stationcar, 16 16v
2009
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Hyundai
1.4i
2010
Ford
Ka Accent
meeneemprijs
1998
Ford Transit connect, ex btw
2004
Hyundai Atos 78 Dkm Airco
2006
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

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
23/09/09 10:12

€ 2750,-

Nissan Pixo 1.0 look

€ 4.950,€ 2500,€ 4.750,€€3.950,2950,€ 3.900,7950,€€4.950,€€4.950,6750,€ 1.500,2750,€€2.750,€ 1.999,€
3750,€ 1.999,€€3.499,4900,€ 2.750,€
€ 3750,650,€ 3.250,€ 2750,€ 7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Peugeot 206 CC 2.0-16V
2005 € 4950,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,f zwart,
verlaagd, div opties
2002 €€4499,3.800,Mazda 323
Renault
Twingo
1.2 Air
2008
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Renault
Twingo
12Dkm
2013
Mercedes
250 TD
autom.youngtimer
1996 €€6450,5.950,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Toyota
Aygo 5 drs 141Dkm
2006
€ 2900,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,Bedrijfswagens
EX Scenic
BTW lgp, g3 1999 € 1.499,Renault Megane
Renault
Twingo
grijs
metalic
2003 €€5250,2.750,Citroen Berlingo 1.6 HDi
schuifdeur 2009
Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Volkswagen
2004 €€3500,VolkswagenCaddy
KeverSDibelastingvrij
2.750,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

* 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.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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‘Blij dat ik rij’

Tips om te besparen op je autokosten
sproken. In de regel kun je dan
nog zeker 50 kilometer rijden.
Check ook waar je het goedkoopst kunt tanken en voorkom
sowieso om langs de snelweg te
tanken.
Daar is de brandstof beduidend
duurder dan bij de plaatselijke pomp. Ga het liefst naar een
zogeheten onbemande witte
pomp; daar zijn de brandstofprijzen het laagst. Verder zijn diverse
bespaar-/kortingsprogramma’s
op internet te vinden waar je best
veel mee bespaart op brandstofkosten.

BERNHEZE - Autorijden is duur.
Met deze tips kun je tientallen
euro’s per maand op je autokosten besparen.

sten. Dit soort banden zijn goed
betaalbaar en leiden tot een lager
brandstofverbruik én een lagere
CO2 uitstoot.

Zorg voor juiste bandenspanning
Een juiste bandenspanning zorgt
ervoor dat je niet teveel brandstof verbruikt. Controleer daarom een keer per maand de bandenspanning. Ben je aan nieuwe
banden toe, kies dan banden met
een lage rolweerstand. Daarmee
boek je behoorlijke verbruikswin-

Rijd de tank zoveel mogelijk leeg
Probeer de tank zoveel mogelijk
leeg te rijden. Want als je continu
met een volle tank rijdt, sjouw je
extra kilo’s mee.
De meeste auto’s geven een
waarschuwing
wanneer
de
brandstofreserve wordt aange-

Houd de portierruiten dicht
Als de portierruiten zijn geopend,
is dat een enorme verstoring van
de stroomlijn. Dat werkt een
hoog verbruik in de hand.
Houd daarom de portierruiten
zoveel mogelijk gesloten.
• Tip: zet bij warm weer de portieren tegen elkaar open voordat
je wegrijdt. Dan daalt de temperatuur in de auto al snel met enkele graden.
Haal onnodig gewicht uit de auto
Onnodig gewicht meezeulen is
een van de grootste boosdoeners
bij een hoog brandstofverbruik.

Zonder dat je er erg in hebt liggen er waarschijnlijk tientallen kilo’s aan ballast in je auto. Laat het
reservewiel wél in de auto liggen.
Dat heb je uiteraard nodig bij een
lekke band.
Zorg voor goed technisch
onderhoud
Een goed onderhouden motor
presteert optimaal en zorgt voor
een lager brandstofverbruik dan
een slecht onderhouden krachtbron. Zo kunnen een verstopt
luchtfilter, een vervuild koelsysteem, versleten bougies of een
ontsteking die niet op tijd staat,
zorgen voor een hoger verbruik.
Bijkomend voordeel van een
goed onderhouden motor is dat
de kans op pech meteen een stuk
kleiner wordt.

Pas je rijstijl aan
Als bestuurder kun je veel doen
om brandstof te besparen. Door
onderstaande punten toe te
passen kun je volgens TU Delft
tot twaalf procent besparen op
brandstof.
- Ga voorzichtig met het gaspedaal om. Rustig rijden bespaart
brandstof. De tijdwinst door
harder te gaan rijden is te verwaarlozen. Onder rustig rijden
valt ook goed anticiperen. Kijk
ver vooruit en laat tijdig het gas
los.
- Moet je stoppen voor een verkeerslicht? Schakel dan zo laat
mogelijk terug. Trek je weer op
als het goen is, schakel dan zo
snel mogelijk op. Meestal kun
je al doorschakelen bij 2.000
toeren per minuut
- Gebruik ook de hulpmiddelen
die je auto jou biedt zoals de
cruise control, de schakelindicator en de verbruiksmeter
- Zet de motor af bij kortere
stops. Zoals bij een openstaande brug, in de file et cetera.
Start je weer, doe dit dan zonder gas te geven. Sommige auto’s doen dat automatisch met
een start-stopsysteem
- Houd je aan de snelheidslimieten. Hierdoor rijd je het zuinigst
en voorkom je verkeersboetes!
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Naastenmeeting ‘Gewoon samen’ Brabanders hebben
OSS/BERNHEZE - Ben jij ook wel eens bezorgd om jouw naasten? Durf je er in jouw
goede kennis over
omgeving niet over te praten of heb je het gevoel dat anderen jou niet begrijpen?
Ik, een inwoner van Bernheze, ga sinds kort naar lotgenotengroep ‘Gewoon samen’.
antibiotica-resistentie
BRABANT - Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en blijkt dat Brabanders goed
op de hoogte zijn over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf Brabanders is dit
jaar begonnen met een antibioticakuur. 96% van de Brabanders die is begonnen met
een kuur, maakt deze ook af. Daarnaast blijken de bijna 11.000 ondervraagde Brabanders veel kennis te hebben over antibioticaresistentie. Zo weet 94% dat er bacteriën
bestaan die ongevoelig zijn voor antibiotica en weet 89% dat iedereen resistente
bacteriën bij zich kan dragen.

je verhaal te kunnen delen en dat je vragen kunt stellen hoe bijvoorbeeld anderen met dit probleem zijn omgegaan. De
ene keer zijn er tranen van verdriet, de
andere keer zijn er tranen van het lachen,
want gelukkig kunnen we dat ook nog,
ondanks alle problemen!
Deze groep is opgericht door een moeder met een verslaafde zoon. Nadat haar
zoon opgenomen is geweest, heeft ze
ook aan zichzelf kunnen werken. Daarom
is deze vrouw op 19 september een groep
gestart om ervaringen met elkaar te delen
en te leren van elkaar. Initiatiefnemer: “Je

FIJN OM JE VERHAAL TE
KUNNEN DELEN
komt erachter dat je niet de enige bent en
ook hoor je hoe anderen dit beleven en
hoe moeilijk het is om je kind, man, broer,
zus of wie dan ook los te laten. Het luchtte mij enorm op om te horen dat eigenlijk
iedereen in deze groep wel met hetzelfde
probleem en gevoel zat. Oplossen kunnen we het niet, maar het is zo fijn om

We hebben één hele belangrijke huisregel: alles wat er op zo’n avond besproken word blijft onder de aanwezigen en
ook wordt er niet gesproken over wie er
aanwezig zijn op zo’n avond. Verder mag
er alles besproken worden wat jou dwars
zit. We vinden niks vreemd of raar.
Spreekt mijn verhaal jou aan en wil jij ook
deelnemen aan zo’n avond? Schroom
dan niet om eens een keertje te komen
kijken of het wat voor je is.”
Deze bijeenkomsten zijn elke woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in ‘Ons
huis van de wijk’, Coornhertstraat 3 in
Oss. Je kunt zo binnenlopen en de avonden zijn gratis.
De avonden worden in Oss gehouden
maar zijn natuurlijk ook toegankelijk voor
mensen uit Bernheze. Iedereen is welkom; het maakt niet uit waar je vandaan
komt!

41% van de respondenten weet niet dat
antibiotica geen virussen maar bacteriën
doden. Bij een virusinfectie heeft het dan
ook geen zin om een antibioticakuur te
gebruiken. Ook is minder bekend hoe resistente bacteriën worden overgedragen
en hoe antibiotica-resistentie voorkomen
kan worden.
Met de rest van de kennis over antibioticagebruik zit het wel goed; de meeste
respondenten wisten dat je een kuur niet
mag stoppen als je je beter voelt, dat een
kuur niet werkt bij griep of verkoudheid
en dat alleen een arts kan beoordelen of
je antibiotica nodig hebt.

Wat is antibiotica-resistentie?
Als bacteriën een infectie veroorzaken,
kunnen mensen en dieren daar ziek van
worden. Soms zijn antibiotica nodig om
zo’n infectie te bestrijden. Maar bij teveel
of onjuist gebruik van antibiotica gaan
de bacteriën ‘wennen’ aan het middel en
heeft het geen effect meer. Daardoor zijn
infecties in de toekomst minder goed te
bestrijden.
Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking of genezing van een
knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden. Wil je meer weten over
antibiotica-resistentie? Ga naar
www.daarwordtiedereenbetervan.nl.
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Ode aan het orgel door
kamerkoor Pur Sang

Uitwisselingsconcert
in CC Bernrode

HEESWIJK-DINTHER - De Slagwerkgroep van Koninklijke Fanfare
St. Willibrord verzorgt zondag 25 november een uitwisselingsconcert met Slagwerkgroep Juliana uit Waalre.

HEESWIJK-DINTHER - Met het concert ‘Laudes Organi’ (Loflied aan het orgel) wil vocaal ensemble Pur
Sang uit Rosmalen een ode brengen aan de koning van de muziekinstrumenten: het orgel. Daarnaast
eert het koor de markante Oost-Europese componist Zoltán Kodály, wiens 50ste sterfdag recent werd
herdacht. Op het programma staan twee werken voor orgel en koor van zijn hand: ‘Laudes Organi’ en
‘Pange Lingua’.
Naast het imposante ‘Laudes Organi’, waarin orgel en koor langs
allerlei fantasievolle lijnen toewerken naar een majestueuze
finale, worden ook composities
van vaderlandse componisten
als Andriessen, De Klerk en Van
de Putt ten gehore gebracht, afgewisseld met werken van Reger en Rheinberger. Het minder

bekende ‘Hemelsch Vader’ van
Jaap Geraedts vormt een oase
van rust in dit afwisselende programma.
Op vrijdagavond 23 november
brengt Pur Sang onder leiding
van dirigent Bas Ramselaar en
met medewerking van organist
Arjan Veen dit concert in de kerk

Slagwerkgroep Juliana staat onder leiding van Patrick van de
Heuvel. De Koninklijke Slagwerkgroep wordt gedirigeerd
door Wim van Zutphen. Beide
groepen spelen in de eerste Divisie, dus het belooft een hoogstaand concert te worden. Zeker

als je weet dat meerdere slagwerkers op individueel niveau
nationaal kampioen zijn of zijn
geweest.
Het concert begint om 11.30 uur
en duurt tot 13.00 uur. Locatie is
de aula van CC Bernrode in de
Abdijstraat. De entree is gratis.

van de Abdij van Berne.
Aanvang 20.15 uur.
Entree € 15,- (tot 18 jaar € 7,50).
Kaarten zijn vooraf te bestellen per mail via reserveringen@
koorpursang.nl onder vermelding van het aantal kaarten.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan
de zaal.

Concert Lenny Kuhr
HEESWIJK-DINTHER - Lenny Kuhr geeft op zondag 25 november
een concert in de kerk van de Abdij van Berne. De concertreeks
draagt het thema ‘Het lied gaat door’. In dit liedprogramma staat
Lenny stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat
nooit voorbijgaat.
Het lied is daarbij de metafoor.
De mens en de zanger vergaan,
maar zoals de geest van de mens
eeuwig is, is het lied dat ook.
Het is de ziel van de mens en
zonder de ziel is er geen leven,
geen muziek. Met Reinier Voet
op gitaar en Mischa Kool op basgitaar zorgt zangeres Lenny Kuhr

voor een middag genieten van
muziek van het hoogste niveau.
Het concert begint om 14.30 uur
en de entree bedraagt € 20,-.
Wij verzoeken je om plaatsen te
reserveren via
activiteiten@bernemedia.com.
Meer informatie lees je op
www.abdijvanberne.nl.

Heesch

Binnenkort meer informatie…..
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Zonder gêne met zelfspot en een oorverdovend tempo en energie
NISTELRODE - De twee mannen van ‘Niet Schieten’ zoeken samen
met Esmee van Kampen de grens op in hun cabaretprogramma. De
twee ervaren cabaretiers Arend Edel en Maarten Hennes nodigden
Esmee van Kampen uit voor een trio. Nou, en dat hebben ze geweten!

Tekst: Hans van Uden
Foto’s: Ad Ploegmakers

Aanvankelijk lukt het hun nog
hun stoerheid en mannelijkheid
te behouden, maar als snel heeft
Esmee ze bij de ballen. In een
scene over sterilisatie zelfs bijna
letterlijk. Esmee laat niets heel
van de testosteronbommen en

vermurwt ze tot kleine gevoelige schoothondjes die haar hun
diepste geheimen vertellen en
daarmee tot haar prooi worden.
Op enig moment heeft ze de
beide mannen met haar overmaatse lijf letterlijk in de wurggreep en is er voor de mannen
geen ontkomen meer aan. Zonder enige gêne zet ze haar lijf en
leden in en zoekt ze de grens op
en soms gaat ze er een beetje
overheen maar nooit is het plat.
Esmee pakt zowel de mannen
als het publiek in, maar kan dat
natuurlijk niet zonder deze twee
ervaren rotten in het vak.
Zelfspot is het grote wapen. Alle
drie zijn ze zeer getalenteerd in
zang en performance en zo maken ze een hele mooie complete
voorstelling.
De schaterlach dendert regelmatig door de zaal, natuurlijk afgewisseld met mooie gevoelige
liedjes want dat is ook Esmee van
Kampen; gevoelig en kwetsbaar.
Dit is echter telkens van korte
duur want ze zet er onmiddellijk
zonder enige terughoudendheid
hilarische scènes tegenover.
Het publiek heeft zichtbaar genoten.

UNSEXED: sex, drugs & rock
‘n roll van de indoorspeeltuin
NISTELRODE – Op 1 december speelt cabaretduo OLDENHERMANNS de voorstelling ‘UNSEXED’ in
CC Nesterlé. Een pijnlijk herkenbaar, confronterend, troostend en (bijna altijd) sexy pleidooi voor het
grootse en meeslepende bestaan van alledag.
van de dagelijkse sleur. Ze doen
een krampachtige poging om
de façade van een mooi en gelukkig leven in stand te houden.
Maar helaas; ook zij moeten geloven aan de vuige, ongemanier-

absurde wereld om hen heen. Ze
maakten voorstellingen voor de
Winterparade (COACH) en het
Edinburgh Fringe festival (SCALA). Altijd met pijnlijk herkenbare
situaties, gestoorde sketches, ab-

Op stiletto’s, op de bakﬁets,
als vrouw, als man of kruipend
over straat
de, overspannen en eerlijke kant
die achter de zandbakrand schuil
gaat. De naakte waarheid, maar
dan wel in een designerjurkje.
Unsexed
In een onnavolgbare reeks van
scherpe, geestige, harde en ontroerende scènes rennen Lize van
Olden (34) en Anna Hermanns
(36) van zandbak naar darkroom
en van hockeyveld naar nachtclub. Op stiletto’s, op de bakfiets,
als vrouw, als man of kruipend
over straat. Maar altijd in stijl.
Vanaf de rand van de zandbak
overzien zij hun leven en gaan
ze op zoek naar de nooduitgang

Over OLDENHERMANNS
OLDENHERMANNS won als OLDENOSBORN in 2014 het Cameretten Festival. Lize van Olden
en Anna Hermanns hebben door
hun beeldende, absurde, fysieke
spel een geheel eigen stijl ontwikkeld. Het duo leerde elkaar kennen tijdens de acteursopleiding
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Lize en Anna vonden elkaar in dezelfde nuchtere
blik en fascinatie voor de soms

Spectaculaire synchroonzwemshow thema: ‘Reclame’

surde personages en wendingen.
UNSEXED is na ‘#Life’ hun tweede voorstelling.
CC Nesterlé, 1 december, aanvang 20.15 uur. Kaarten te koop
via www.nesterle.nl.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant
voetbal

Heeswijk verliest van Vianen Vooruit
BERNHEZE/SCHIJNDEL - Eens in de anderhalf jaar is er een spectaculaire show van de synchroonzwemsters van Zwem- en waterpolovereniging Neptunus ’58, dit jaar ter ere van het 60-jarig bestaan
van de club. Deze show gaat plaatsvinden op zaterdagavond 15
december en zondagmiddag 16 december in zwembad De Molen
Hey in Schijndel. Het thema van de show is ‘Reclame’. Er worden
verschillende uitvoeringen op muziek uit allerlei reclames aan het
publiek getoond. Als de muziek klinkt, herken jij dan welke reclame
daarbij hoort?
Acht van de in totaal 35 zwemsters komen uit Bernheze. Femke van de Hoeven uit Heeswijk-Dinther, uit Nistelrode Amy
en Mylene van de Berg, Danielle
en Annette Beniers en Eveline
van de Heuvel en uit Loosbroek
zwemmen Saar Ruigrok en Eva
van Zoggel mee.
Het wordt een afwisselend programma met solo’s, duetten,
groepsnummers en een combo.
Een spectaculaire demonstratie
van dans, muziek, show en acrobatiek in het water. Benieuwd
naar wat synchroonzwemmen
nu eigenlijk precies is? Zorg dan
dat je erbij bent!
Vanaf 18.30 uur op zaterdag 15

december kan het publiek naar
de tribune van het zwembad;
om 19.00 uur gaat de show van
start. Op zondag 16 december
kan het publiek vanaf 14.00 uur
naar binnen; de show begint om
14.30 uur. De show duurt ongeveer 2,5 uur en de entree is
€ 5,-. Entreebewijzen zijn in de
voorverkoop te koop bij Bruna in
Schijndel. Ook bij de zwemsters
zijn kaartjes te verkrijgen. Voor
aanvang van de show zijn entreebewijzen, indien nog voorradig, te koop in de hal van het
zwembad.
Kijk voor meer informatie op:
www.neptunus58.nl.

HEESWIJK-DINTHER - De thuisploeg begon ongeconcentreerd
aan de wedstrijd en wierp door
balverlies de mogelijkheden bij
de bezoekers in de schoot.
Na zeventien minuten kreeg
Heeswijk een vrije trap op de
helft van Vianen, maar deze
werd afgeslagen en omgezet in
een razendsnelle counter. Jeroen
Bardoel hield met een kunstige
hakomhaal de aanval in leven
waarna Mart Nuijen aan het werk
werd gezet. De aanvaller ramde
met zijn sterke linker de 0-1 in
de verre hoek. Vijf minuten later was Bogaard dichtbij de 0-2,
maar zijn inzet zeilde rakelings
over de kruising. Heeswijk zette vervolgens hoger druk en dit
leidde tot een levensgrote kans
op 1-1. Stef Adank veroverde de
bal, omspeelde de doelman en
legde terug op Wouter van Dijke maar diens schot werd van de
lijn gekopt. Even later zette Sten
van den Berg de spits weer aan
het werk, maar doelman Remco
Loeffen had een antwoord op
zijn inzet.

Foto: Hans Heesakkers

De thee bevatte deze middag
geen bijzondere krachten en
ook na rust was het een slordig
schouwspel. De bezoekers leunden op hun voorsprong en kwamen via Bardoel bijna op 0-2.
Halverwege de tweede helft
kwam Heeswijk nadrukkelijker
aan aanvallen toe. Coen van Beljouw kopte uit een voorzet van
Arjen Haast net naast en een
aangesneden vrije trap van Tom

Sleddens werd door iedereen gemist en opgepikt door Loeffen.
Vianen Vooruit maakte in de
slotfase gebruik van de ruimte
die achter de Heeswijk-defensie
viel en de uitstekende leidende
Verstappen legde de bal op de
stip na een handsbal van Haast.
Mart Nuijen tekende voor zijn
tweede doelpunt en de eindstand van 0-2.
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Nieuwe en verlenging teamsponsor Gorgo Heren 1
HEESWIJK-DINTHER – Het heren 1 waterpoloteam van Zwem- en Waterpolovereniging Gorgo heeft
voor de komende drie seizoenen in RB Bouwadvies en V&S Authentiek bouwen een prima teamsponsor
gevonden. RB Bouwadvies was al teamsponsor en heeft de sponsorperiode verlengd. V&S Authentiek
bouwen was al clubsponsor maar is vanaf dit seizoen teamsponsor geworden.
Beide sponsors zijn dus geen onbekenden voor de vereniging.
Zo heeft Robin Brugmans van
RB Bouwadvies zelf jaren in het
Heren 1 gespeeld als speler en
aanvoerder. Echter heeft hij een
aantal jaren geleden een stapje teruggedaan en is in Heren 2
gaan spelen. Roel Verstegen van
V&S Authentiek bouwen is zelf
ook speler bij Heren 3 van Gorgo. De shirts en tassen zullen het
aankomende seizoen trots gedragen worden door de spelers
van Heren 1.
Door de sponsoring van beide
bedrijven is het team Heren 1
voorzien van nieuwe tassen en
shirts. Maar ook zal de
sponsorbijdrage gebruikt gaan

badminton

HBV vult prijzenkast

Fleur, Thijmen, Bram, Meike, Sjin en Mirne

worden voor algemene doeleinden zoals het opleiden van nieuwe trainers en scheidsrechters.

Namens de hele selectie hierbij
een grote dank voor beide sponsors voor hun steun aan de club!

Nieuwe tenues voor WHV 1 en Vrouwen 1

HEESCH - Afgelopen zondag speelden badmintonners uit de regio
het derde toernooi van het seizoen bij badmintonvereniging Sparrenburg in Rosmalen. Maar liefst twaalf jeugdspelers van de Heesche Badminton Vereniging deden mee en vochten om de dagprijzen en punten voor de regionale ranglijst.
Groot succes was er onder meer
voor Meike Brugman. De Heesche dame, die op de twee vorige toernooien al uitstekende
resultaten behaalde, kwam ook
deze zondag weer sterk uit de
startblokken in het enkel-, dubbel- en gemengd dubbelspel.
In alle drie de onderdelen werd
de poulefase doorstaan en uiteindelijk ook de finale bereikt.
In het enkelspel was Meike alle
tegenstanders de baas. In het
dubbelspel moesten Meike en
haar dubbelpartner hun meerdere erkennen in de tegenstander. Bij het gemengd dubbelspel
kleurde de baan compleet HBVblauw: Meike en partner Bram
van Herpen namen het daar op

Foto: Jan Gabriëls

LOOSBROEK - Afgelopen zondag speelde het vaandelelftal van
WHV in splinternieuwe tenues, gesponsord door Lunenburg Events
& More. Ook de Vrouwen zijn door de hoofdsponsor in het nieuw
gestoken.
Lunenburg en WHV kennen een
jarenlange goede relatie. De eerste sponsoring werd door Willy
Lunenburg in gang gezet, waar-

na Francien, zijn vrouw, de sponsoring voortzette. Met de komst
van Rob als eigenaar van de uitgaansgelegenheid in Loosbroek

is een nieuw tijdperk ingegaan.
Op diverse fronten werken Lunenburg en WHV samen.
De wedstrijd tegen VCO werd
met een prachtige 8-0 overwinning afgesloten. Laat het een
start van een mooie zegereeks
zijn!

Altior begint aan de zaalcompetitie
HEESWIJK-DINTHER - Komend weekend, op zaterdag 24 november, begint de jeugd aan de zaalcompetitie en gaan de senioren op zondag van start.
Het midweekteam van Altior
gaat al op 21 november beginnen en wel om 21.00 uur met
een thuiswedstrijd in sporthal De
Zaert. Na enkele weken van hard
trainen in de zaal en verschillende oefenwedstrijden zijn hopelijk
alle teams weer klaar om er een
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spannende zaalcompetitie van te
maken, zowel bij de jeugd als bij
de senioren.
Altior 1 speelt in de hoofdklasse
en is zeker van plan om mee te
gaan doen om het kampioenschap om zo weer promotie af te
dwingen naar de topklasse. Wil

je als supporter een wedstrijd
bijwonen? kijk dan op www.altior-korfbal.nl voor het complete
wedstrijdschema van je favoriete
team. Hopelijk wordt het weer
een mooie en spannende competitie met veel supporters. Tot
dan!

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

tegen een ander Heesch duo,
bestaande uit Thijmen Schoppema en Sjin Jacobs. Deze laatste
wisten dit Heesche ‘onderonsje’
te winnen.
Daarnaast wist Thijmen het ook
in het enkel en dubbelspel, samen met partner Bram, tot een
knappe tweede plaats te schoppen. Daarmee scoort Thijmen
voor de derde keer op rij punten
voor de regionale ranglijst. Net
als Mirne Hoeks die dit toernooi,
na veel strijd, de eerste prijs in de
wacht sleepte in het damesenkelspel. Sjin Jacobs wist naast de
eerste prijs in het gemengd dubbelspel ook, samen met Fleur
van Herpen, de tweede plaats in
het damesdubbelspel te winnen.
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Nieuwe shirts Vorstenbossche Boys JO8-1

VORSTENBOSCH – Afgelopen zaterdag werden aan de speelsters en spelers van de Vorstenbossche
Boys JO8-1 officieel de nieuwe shirtjes overhandigd. Deze shirtjes zijn geschonken door vakantieboerderij De Leijgraaf en Van Zoggel Bouwbedrijf.
Vakantieboerderij De Leijgraaf is
een mooie locatie als je op zoek
bent naar een groepsaccommodatie waarbij natuur, gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in
het vaandel staan. De Leijgraaf
beschikt over groepsaccommodaties voor zowel kleine als
grote groepen. Voor dagbesteding kun je ook terecht bij De
Leijgraaf, met dagbestedingsruimte D‘n Boomgaard. Rob van
der Wijst, Jody van Kessel, Sanne Gloudemans en Eric van der
Wijst zijn hiervan de eigenaren.
Rob, Eric en Jody zijn in Vorstenbosch begonnen met voetballen
en hebben een behoorlijk hoog
niveau hierbij aangetikt. Samen
met Sanne zien we dat ze dit ook
met hun vakantieboerderij De
Leijgraaf willen bereiken en dat
ze hiermee heel goed op weg

zijn. Van Zoggel Bouwbedrijf is
opgericht door Frank van Zoggel, met meer dan 25 jaar ervaring in de bouw, als timmerman
en als uitvoerder-werkvoorbereider. Dankzij een groot netwerk
van vakmensen kan Van Zoggel
Bouwbedrijf zowel kleinere als

EEN BEHOORLIJK
HOOG NIVEAU
HIERBIJ AANGETIKT
grotere opdrachten uitvoeren.
Frank en Saskia doen samen veel
binnen de club. Saskia is jeugdtrainer en leider en Frank zien
we iedere week een wedstrijdje
kijken van een van zijn kinderen.
Daarnaast heeft Frank van Zog-

gel de club in het verleden ondersteund door een reclamebord
te sponsoren.
Na de officiële overhandiging
van de nieuwe shirtjes en de
bloemen en na het dankwoordje en het maken van de foto’s,
konden de meiden eindelijk aan
de wedstrijd beginnen en ze lieten zien wat ze allemaal kunnen.
Het werd uiteindelijk, na een 5-2
voorsprong, een fantastische en
spannende wedstrijd die eindigde in een 5-5 gelijkspel.
Frank, Saskia, Rob, Jody, Eric en
Sanne; namens de JO-1 en het
jeugdbestuur hartelijk bedankt
voor het sponsoren van de shirts.
De shirts zullen de komende jaren met trots gedragen worden!

voetbal

Prinses Irene
doet zichzelf weer tekort

TILBURG/NISTELRODE - De Tilburgers kwamen de eerste keer dat
ze in de buurt van het strafschopgebied kwamen op 1-0, via een
bekeken schuiver van Jordy van der Minne. Daarvoor had Prinses
Irene al een geweldige kans via Tim van der Heijden. Prinses Irene
kreeg in de eerste helft nog verschillende kansen, met name Jeroen
Bekkers onderscheidde zich, maar hij wilde maar niet vallen.
Waar in de eerste helft de verschillen nog klein waren, was
dat in de tweede helft totaal
anders. Prinses Irene heerste en
SC ’t Zand kon alleen maar tegenhouden en had daarbij het
geluk mee wat bij Prinses Irene
ontbrak. Meteen na rust had
Jeroen Bekkers een paar meter
voor het doel een schietkans,
maar op een of andere manier
werd het een corner. Ook in het
vervolg voldoende kansen, maar
de bal ging er maar niet in. De
beste kans was een paar minuten voor tijd nog voor Tim van
den Brand die een doorgekopte

bal van de sterk invallende Wout
Soetekouw echter niet goed
aannam. Prinses Irene nam alle
risico’s en ontsnapte in blessuretijd zelfs aan een nog grotere achterstand toen er een drie
tegen één situatie was voor het
doel van Van Venrooij. Een nog
grotere achterstand zou wel heel
onrechtvaardig zijn geweest.
Een strijdend Prinses Irene verdiende meer maar stond dus
opnieuw met lege handen bij
het laatste fluitsignaal van de
uitstekende scheidsrechter Mike
Theelen.

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

Vrouwen 1 wint zinderend duel
NISTELRODE - In de eerste helft was Prinses Irene gewoon de beste ploeg. Dit resulteerde in de 9de
minuut in de eerste treffer. Sharron maakte het cool af na een uitstekende steekpass van Elien. Tot de
38ste minuut een scrimmage voor de goal uiteindelijk afgemaakt werd door Fleur; 2-0. Kat in ‘t bakkie
tot de rust, dachten de toeschouwers langs de kant. Maar deze hoop werd al snel door Trekvogels weggehaald. Na een uitstekend genomen vrij trap werd het 2-1. Onze vrouwen wilden per se met een goed
gevoel de kleedkamer in. In de 44ste minuut besloot Sharron aan een solo te beginnen. Ze passeerde de
verdediging van Trekvogels alsof ze er niet stond en legde de bal panklaar voor Anouk, die dit buitenkansje wel wist te benutten; 3-1.
In de tweede helft ging het, zoals wel verwacht, los voor Trekvogels. Ze trok vol in de aanval
en in de 53ste minuut werd dit
voor hen beloond met de aansluitingstreffer; 3-2. Nu werd

GROTE OPLUCHTING
LANGS EN BINNEN
DE LIJNEN
het echt spannend. Trekvogels
bleef druk zetten, maar de Prinses Irene vrouwen bleven goed
overeind. Zoals wel vaker gebeurt in wedstrijden als je aanvallend gaat voetballen valt het
doelpunt aan de andere kant. In
de 72ste minuut maakte Elien
gebruik van de ruimte, passeerde de keepster rustig en plaatste

de bal in de goal. De opluchting
was groot langs en binnen de
lijnen. Hierna schakelde trainer
Sangoer over naar een verdedigende 4-4-2 formatie om deze

voorsprong te behouden. Dit
ging goed tot de 83ste minuut,
toen een afstandsschot zomaar
onderin de hoek belandde; 4-3,
tevens de eindstand.

TOP - HVCH, uitslag: 4-1

DE OPLOSSING

Foto: Ruud Schobbers
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korfbal

Avesteyn pakt drie
punten in een matig duel

Korfbalsters pakken volle winst

HEESWIJK-DINTHER - Avesteyn begon dominant en kreeg al na twee minuten de eerste kansen, dit resulteerde in een corner. Rens van Vugt won het duel in de lucht, de
bal belandde op de grond en Stan de Laat was er als de kippen bij om uit de draai de
1-0 aan te tekenen. Een typisch doelpunt van de nummer 10 van Avesteyn.

NISTELRODE - De eerste zaalcompetitiewedstrijd heeft Prinses Irene met winst
afgesloten, maar dit was zeker geen vanzelfsprekendheid.

Avesteyn kreeg mogelijkheden om al
vroeg de voorsprong uit te bouwen maar
liet dit na. Halverwege de eerste helft
kwam dan toch de 2-0. Opnieuw werd
een corner doorgekopt, dit keer door Rick
Vissers en bij de tweede paal binnengetikt
door Dries Heerkens.

In de startfase leken de oranjehemden
zelfs nog niet wakker te zijn, waardoor er
al gauw tegen een achterstand van maar
liefst vier doelpunten werd aangekeken!

korfbal

biljarten

AVESTEYN MEESTE BALBEZIT
Ondanks dat Avesteyn matig speelde en
slordig was, was de Dintherse ploeg toch
de betere partij. De 3-0 kwam nog voor
rust. Rens van Vugt was sterk aan de bal
en versierde een penalty. Rick Vissers
had twee pogingen nodig om de keeper

te verschalken, er in dat telt! 3-0 was de
ruststand.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Avesteyn
had het meeste balbezit, Herpinia kwam
er af en toe gevaarlijk uit. Avesteyn was
matig in de eindpass en kon de wedstrijd
niet definitief in het slot gooien. Daardoor
bleven de Herpenaren erin geloven, zeker
toen de 3-1 viel. Een van richting veranderd schot was de Dintherse goalie te
machtig. Herpinia werd aanvallender en
begon de laatste tien minuten aan te dringen, waardoor de ruimtes groter werden.
Dit leidde vijf minuten voor het einde tot
de beslissing. Stan de Laat hield het overzicht en bediende Dries Heerkens op de
16 meter en bracht met een hard schot de
beslissing; 4-1 was de eindstand.

voetbal

LOOSBROEK - De thuisploeg startte
voortvarend en kwam al binnen een paar
minuten op 1-0. Thijs Lunenburg legde
terug op linksback Thomas Bosch, die van
grote afstand doelman Bart Wolters verschalkte.
De geel-zwarten drukten door en kwamen
al binnen tien minuten op een riante 3-0
voorsprong. De tweede treffer kwam op
naam van Yorick van de Rakt en bij de derde
was Thomas Bosch attent bij een rebound.
De bezoekers kwamen niet onder de druk
uit en het wachten was op de volgende
treffer van Yorick van de Rakt na een assist
van Ramon Kézér. Na een schot van Van de
Rakt maakte Martijn Driessen de 5-0, deze
werd echter onterecht afgevlagd. Niet veel
later gooide aanvoerder Tim Buunen de bal

in de pot en was spits Thijs Lunenburg attent om van dichtbij de 5-0 te maken. Na
rust duurde het tot de 60ste minuut voordat het eerste gevaar kwam van de thuisploeg. Na een hard schot op de paal van
Thijs Lunenburg maakte hij niet veel later
alsnog de 6-0 hard in de korte hoek. Zoals
ook in de eerste helft het geval was vallen
bij VCO de doelpunten vaak snel achter
elkaar en dat was in de tweede helft niet
anders. Een lange pass van achteruit werd
goed ingeschat door Yorick van de Rakt,
maar die stuitte op rand 16 op de uitgekomen doelman Wolters. Thijs Lunenburg
was alert en schoot de bal in het lege doel,
7-0. Het slotakkoord was wederom voor
Lunenburg die vanaf de penaltystip de 8-0
en zijn vierde doelpunt van de wedstrijd
maakte.

handbal

Dames DOS’80/
Olympia’89 winnen opnieuw
WAALWIJK/HEESCH - Afgelopen zondagmiddag namen de handbaldames het
op in een uitwedstrijd tegen Tachos. De
Heesche formatie kwam niet in gevaar en
wist met een ruime overwinning van 1926 huiswaarts te keren.
Scherp begin
Met een enigszins gehavend team trad
DOS’80 aan tegen Tachos, de nummer zes
uit de competitie. Aan Heesche kant zijn
er enkele blessures en kort na het begin
kwam daar nog het uitvallen van Sabine
van Nistelrooij bij. Met nog maar één wisselspeler moest DOS’80 van zich af gaan
bijten. Door een uitermate scherpe start
namen de Heesche dames een voorsprong
van 0-3. Daarna ging het lange tijd gelijk
op. Tachos probeerde met alle macht om
DOS’80 op de knieën te krijgen, maar de
Heesche ploeg, onder leiding van coach
Niek Huitink, toonde veerkracht. Met de
rust was er nog één doelpunt voorsprong
voor DOS’80, 11-12.
Penaltykiller
De tweede helft werd er met name goed
verdedigd. Maar ook aanvallend wisten de
Heesche handbaldames regelmatig het net
te vinden. Tachos maakte regelmatig overtredingen die een 7-meter strafworp ople-

Lieke van den Akker

Foto: Ruud Schobbers

verden voor DOS’80. Lieke van den Akker
ontpopte zich als een ware penaltykiller.
Door het benutten van deze buitenkansen
liep de voorsprong van DOS’80 op. Tachos
was niet meer bij machte om het tij nog
te keren. DOS’80 daarentegen speelde de
wedstrijd prima uit en wist door deze zege
de koppositie te behouden. Komende zaterdag spelen de dames van DOS’80 een
thuiswedstrijd in sporthal ’t Vijfeiken, aanvang 19.00 uur. De toegang is gratis en de
tegenstander is dan Groesbeeks Glorie, de
huidige nummer twee.
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Maar toen de trein eenmaal begon te lopen denderde deze door en door en was
cm b
niet meer te1,2stoppen.
In de rust was het
al 10-7 in het voordeel van Prinses Irene

en na rust werd deze voorsprong zelfs
nog iets verder uitgebouwd tot een 19-14
eindstand.

1,4cm b

autosport

WHV walst over VCO heen

35

karten

motorsport

36

Woensdag 21 november 2018

Fotograaf:
Remco Kraan

HEESCH • HEESWIJK-DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

Evenementen

DONDERDAG 22 NOVEMBER
Koffieochtend
KBO Heeswijk-Dinther
Museumboerderij
Heeswijk-Dinther

Herfstwandeling
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Studiegroep Nagarjuna
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Workshop kaarsen
beschilderen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Eten uit eigen hof
(volgeboekt)
Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

Tentoonstelling Vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 8

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Winter/kerstmarkt
Van Lieshout Dier & Tuin
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11

Informatieavond: fiscale
eindejaartips en actualiteiten
Van Soest & Partners Accountants
Adviseurs
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Bewonersavond Traverse
Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

Open dag KW I college
‘s-Hertogenbosch
PAGINA 14
Decemberproeverij
de bakkers Lamers
PAGINA 5
Meet en greet: Bert en Ernie
Jumbo Wiegmans Heesch

Heidense achtergronden van
kerst- en carnavalsgebruiken
Heemkamer Heeswijk-Dinther

ZONDAG 25 NOVEMBER
Open deur weekend
Heeschkoi Broekhoek 20 Heesch

VRIJDAG 23 NOVEMBER
Black Friday
PAGINA 15

Tentoonstelling Vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
PAGINA 8

Workshop kaarsen
beschilderen
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Sinterklaas op het kasteel
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Inschrijving Vormsel
Parochiecentrum Heesch
Blijspel Verenigde Spelers
De Stuik Vorstenbosch
Ode aan het orgel
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
PAGINA 31
ZATERDAG 24 NOVEMBER
Open deur weekend
Heeschkoi Broekhoek 20 Heesch
Sinterklaas op het kasteel
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14
Sint en zijn Pieten
CC De Wis Loosbroek

Uitwisselingsconcert Koninklijke Fanfare St. Willibrord
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
Pietenshow
Hullie Uden
PAGINA 7
Boekuitgave ‘t Strôtje
Heemschuur Heesch
Concert Lenny Kuhr
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
Film: All the money
in the world
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 7
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

MAANDAG 26 NOVEMBER
Autismecafé
Pieter BrueghelHuis Veghel
PAGINA 16

DONDERDAG 29 NOVEMBER
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop:
Actief blijven met eten
De Eijnderic Heesch
Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
DINSDAG 27 NOVEMBER
Taijiwuxigong - Zhan Zhuan
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Informatieavond Elde college
Schijndel
PAGINA 14
Infoavond Hooghuis Zuid-West
Oss
PAGINA 14
Culinaire kerstworkshop
De Eijnderic Heesch
PAGINA 2
Creatijd
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Creatief Café
van KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Beauty Health & Living event
Medi Spa Annelies Vorstenbosch
Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Rob Scheepers
CC De Pas Heesch
Film: The Leisure Seeker
CC Nesterlé Nistelrode
Ladiesnight
Verbruggen Oss
VRIJDAG 30 NOVEMBER
Herinner je wie jij bent,
Centrum MAIA Nistelrode
Sinterklaas KBO Heesch
CC De Pas Heesch
PAGINA 8
Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch
Kidsparty The Temple Challenge
Laar 24 Nistelrode
Gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch

Inloopspreekuur Fysio Steins
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Keez-toernooi
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode

Dokter op Dinsdag
@ Bernhoven
Bernhoven Uden

Pubquiz - De Carnavalseditie
CC De Pas Heesch

Film Mary Magdalene
Willibrorduscentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOENSDAG 28 NOVEMBER
Walk&Talk
Bibliotheek Heesch
SJB Sint in de molen
Molen Windlust Vorstenbosch
Ton Bons, Helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

ZATERDAG 1 DECEMBER
Unsexed
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 27
Piet bezoekt bibliotheek
Heeswijk-Dinther
ZONDAG 2 DECEMBER
Sinterklaas in de bedstee
Museumboerderij Heeswijk-Dinther
Pietenshow
Hullie Uden
PAGINA 7
Workshop chocoladeletters
Creatief & Lekker Nistelrode

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

