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Koopjesjagen op rommel- en antiek-

markten ten behoeve van kerk Loosbroek
LooSBroEK - De

rom-

melmarkt van Loosbroek
van zaterdag 9 september staat in het teken

Diamanten bruidspaar
pag. 3

van de drie G’s, namelijk
gezelligheid, gesorteerd
en goedkoop. opbrengsten komen volledig ten
goede aan het vastgoed
van de parochie.

Nieuwe stagiaire Ilse
pag. 13

“De kerk is een gezichtsbepalend, prachtig
monument voor Loosbroek”, zegt Cor Gloudemans.
V.l.n.r.: Ad Geenen, Piet Gruijthuijsen en Cor Gloudemans

Sinds dit jaar vormt de geloofsgemeenschap van Loosbroek de
nieuwe parochie Heilige Augustinus, samen met Berlicum, Middelrode, Heeswijk en Dinther. In
de praktijk verandert er weinig,
want de Loosbroekse gemeenschap moet nog steeds zelf haar
financiën op orde houden. Eigen

Er staat van alles
op de rommelmarkt, zoals
kleding, tassen,
keukenspullen,
kort gezegd alles
wat uit huizen en
schuren aan boedel vrij kan komen

acties zoals de rommel-/antiekmarkt zijn van levensbelang voor
deze gemeenschap, zo stellen
Cor Gloudemans, Ad Geenen
en Piet van Gruijthuijsen. opbrengsten worden gebruikt voor
het onderhoud van de kerk, de
pastorie, de tuin bij de kerk, het
kerkhof en werkgroepen.
Koopjesjagen
In 1989 hield de parochie voor
het eerst een rommelmarkt en
ook dit jaar wordt iedereen uitgenodigd voor de rommelmarkt
op de parkeerplaats bij Lunenburg Events & More. Volgens het
drietal belooft het weer koopjesjagen te worden, want de prijzen
van de verkochte spullen zijn
niet hoog. “Ik heb eens een verhaal gehoord over een vaas die
wij verkochten voor € 5,- terwijl
deze elders voor € 1.500,- werd
verkocht!”, durft Piet met zekerheid te zeggen.
Van alles en nog wat
Door de jaren heen is het drietal
veel gekke spullen tegengekomen. Zo kan Piet zich nog een

aparte vogelkooi herinneren.
Cor, Piet en Ad willen vooral benadrukken dat het aanbod van
de rommelmarkt enorm is. “Er
staat van alles op de rommelmarkt, zoals kleding, tassen, keukenspullen, kort gezegd alles wat
uit huizen en schuren aan boedel vrij kan komen”, vertelt Cor.
ook zijn er tweedehands fietsen
te koop die door de vrijwilligers
zelf worden opgeknapt. Verder
is er een horecagelegenheid met
onder andere koffie. Echt groot
meubilair zoals kasten en banken
staan er niet op de rommelmarkt.
“Dat is alleen maar veel gesjouw
en wordt niet gekocht”, vindt het
drietal.
Onderhoud
Dankzij inkomsten uit eigen acties heeft de parochie de afgelopen jaren veel onderhoud kunnen verrichten aan het vastgoed
van de parochie. Zo worden kerk
en pastorie qua verfwerk elke vijf
à zes jaar in orde gebracht en
zijn de tuin en het kerkhof opgewaardeerd met een nieuwe Mariakapel en asbegravingsplaats.

CURSUS BLINDTYPEN
voor kinderen uit
groep 7 en 8

AAn heT WerK
Zie pagina 12

Heesch:
Het Hooghuis
Heeswijk-Dinther:
BS ‘t Palet en de Mozaïek
Nistelrode:
BS ‘t Maxend en de Beekgraaf
Start: EIND SEPTEMBER
www.iedereenkantypen.nl
of 06-53830572

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

De binnenkant van de kerk is in
2015 volledig gerestaureerd en
gemoderniseerd. Dat bij de tijd
houden vinden Cor, Piet en Ad
belangrijk, want de kerk moet
volgens hen ook een belangrijke functie voor de Loosbroekse
gemeenschap houden, ook als
religie minder belangrijk wordt.
De rommelmark wordt mogelijk
gemaakt door de vele vrijwilligers
die de parochie een warm hart
toedragen. “Zo’n 150 vrijwilligers helpen mee”, zegt Cor trots.
De rommelmarkt vindt plaats op
zaterdag 9 september van 10.00
tot 14.30 uur op de parkeerplaats van Lunenburg Events &
More. De entree bedraagt € 2,en jeugd die op de basisschool zit
hoeft geen entree te betalen.
Tweedehands fietsen zijn ook het
hele jaar door te koop via Martin roefs, 0413-229487, Dorpsstraat 94 in Loosbroek.
Het hele jaar door haalt Piet van
Gruijthuijsen spullen op voor de
rommelmarkt. Spullen aanbieden? Dat kan via 06-49035470.

Open Monumentendag
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Sportverenigingen
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• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten
Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Zie pagina 19

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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DeMooiBernhezeKrant

Wat is er nieuw dit seizoen?

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

BERNHEZE - Buiten het reguliere aanbod biedt de Eĳnderic
weer een groot aantal nieuwe cursussen en workshops:

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop
Tamlyn van Lanen
Milène Putters
Acquisitie:
rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
Joyce van Griensven
Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der Steen
Yvonne rosenhart
Advertorial
Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

In de categorie Lichaam &
Geest biedt zĳ ontspanning
met ‘Zhineng Qigong’. Ook
nieuw zĳn de korte cursussen
‘Personal Power Plus’ en ‘Van
stress en chaos op je werk naar
plezier en passie’.
Er valt altĳd nog wat te leren op
de computer. Nieuw dit jaar zĳn
de korte cursussen: ‘Beveiliging
van je computer’, ‘Externe
opslag’, ‘Googelen’ en ‘Het
Ofﬁce pakket’.
Ook op het gebied Creatief &
Kunst staan er leuke nieuwtjes
op het programma: ‘Creatief
met glas’, ‘Tack-fusing’,
‘Kerstversiering van glas’,
‘Handlettering’, ‘Handletteren
op steigerhout’, ‘Voetenbankje
van restmateriaal’, ‘Eierschaal
van touw maken’, ‘Keukenschort
beschilderen’, ‘Schilderen in
jouw stĳl’ en ‘Schilderen op
gevoel’.
Ieder seizoen een passend
bloemstuk maken kan nu in
vier lessen; woensdag 27
september begin je met een
prachtig herfststuk, in
december wordt er natuurlĳk

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

Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

een kerststuk gemaakt,
vervolgens maak je nog een
voorjaars- en zomerbloemstuk.

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

Hoe staat het met je kennis van
de verkeersregels? Er is de
laatste jaren veel veranderd.
Volg de twee lessen
‘Opfriscursus Theorie
Autorĳbewĳs’ en je bent weer
helemaal bĳ.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

ROEVEN
AANGENAAM LEVEN, P ESCH...
EN VERTOEVEN IN HE

Bezoek met de Eĳnderic het
Paddenstoelenhuis; je gaat zelf
champignons plukken en
proeven.

Nieuw bij Bon Fromage in Heesch:

Op Culinair gebied vind je
verrassend veel inspirerende
thema’s zoals ‘Pinchos & Hapas’,
‘Streetfood’, ‘Dripcake’ of Snelle
hipster hap ‘Poké’.

Aangenaam Heesch Tripel Bier
en een
Aangenaam Heesch lunchkaasje

Leuk als
cadeautje,
relatiegeschenk
of als kerstattentie

Genoeg nieuwe uitdagingen
waarvoor je weer kunt
inschrĳven!
‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759
& bij de Bakkers Lamers
Schaepmanlaan 103 in Oss

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Elke vrijdag
pizzadag

!
ACTIE

www.bonfromage.nl

IJs- en lunchcorner chIll

Vacature:

KOK

Leerling of Zelfstandig werkend.

Gevarieerde baan in een fijn team met
restaurant, buffetten, kookworkshops

Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965

Reacties naar info@leygraaf.nl www.leygraaf.nl Meerstraat 45a Heeswijk-Dinther
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• 2 maal per week
Zwemschool
• A,B,C diploma
• 2 maal per week
binnen een jaar
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m

Donderdag 14 september Kruidenlezing door Willemijn Verkampen
Zij is al bijna tien jaar kruidenvrouw bij VELT Gemert, waar
ze rondleidingen en workshops
geeft. ook thuis in haar grote
kruidentuin en op locatie geeft
ze kruidenworkshops, lezingen
en wilde kruidenwandelingen.
Ze is een van de schrijvers van
het VELT-Kruiden, kwalen en recepten boek, een praktisch boek
over kruiden en hoe je ze moet
gebruiken. Mocht je interesse

• altijd dezelfde
• kleine lesgroepen
zwemdocent
s
e

Z we

Begin van het nieuwe seizoen
2017/2018
De yogalessen gaan weer van
start en zullen gegeven worden
door Gerry rooijakkers en Lea
van den Berg. De eerste lessen
door Lea zijn op maandag 11
september van 18.45 tot 19.45
uur en van 20.15 tot 21.15 uur.
De eerste lessen door Gerry vinden plaats op dinsdag 12 september van 18.00 tot 19.00 uur
en van 20.30 tot 21.30 uur. Info
en aanmelden: Lea 0413-342656
en Gerry 0413-366032.

Z we

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:

sc

m

• kleine lesgroepen
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Specialiteiten:Specialiteiten:

Zwem
Zwemschool
’t Geb
’t Geburgt

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

• A,B,C diploma
binnen een jaar

• A,B,C diploma
binnen een jaar

Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

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

Tino,
Govert, Cokkie
Heidi, Tino,Heidi,
Govert,
Cokkie

Heidi, Tino, Gover

Aa-brugstraat 4

Aa-brugstraat
4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Bestel gemakkelijk
op
5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel.
0413-294363
info@tgeburgt.nl
- www.tgeburgt.nl
kipsalonbernheze.com
Tel. 0413-294363

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG H
Tel. 0413-294363 - info@tgeburg

Heidi,
0413 - 22
96 77Tino, Govert, Cokkie

info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl
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Column
Albert van Creij en Jo van CreijMarieke Moorman

Burgemeester Bernheze

Cleerdin zestig jaar getrouwd

naturalisatie
Met enige regelmaat vinden in ons gemeentehuis
naturalisatieceremonies plaats. Ik ontvang dan mensen die
niet in Nederland zijn geboren, maar die er wel voor kiezen om
Nederlands staatsburger te worden.
Het zijn altijd vrolijke bijeenkomsten, veelal in aanwezigheid van
familie en vrienden. Vaak is er lang uitgekeken naar dit moment
van officieel Nederlander worden. Ik herinner me de jonge vrouw
uit Maleisië, die door liefde gedreven, in Bernheze terecht kwam
en nu dus Nederlandse is. Of het Poolse gezin dat, na een periode
van tijdelijk werken, er nu voor kiest zich permanent hier te
vestigen.
Soms is de aanleiding voor de keus voor het Nederlanderschap
verdrietiger: Afghaanse, Angolese of Iraakse mensen die
gevlucht zijn voor oorlog, geweld en dictatoriale regimes. Hier
vinden en waarderen ze dan de vrijheid, die wij Nederlanders
inmiddels zo vanzelfsprekend vinden.
Tijdens de naturalisatieceremonie spreken we de verklaring van
verbondenheid uit: ‘Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde
van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten
respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met
zich meebrengt getrouw te vervullen.’

Jo en Albert

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHEr - Albert van Creij (85) en Jo van Creij-Cleerdin (84) uit Heeswijk-Dinther waren
afgelopen zondag precies zestig jaar getrouwd en hebben dit groots gevierd. Op 3 september 1957
stapten zij spreekwoordelijk in het huwelijksbootje.
Albert is geboren en getogen in
Vinkel. Jo zag het levenslicht in
Loosbroek, maar groeide grotendeels op in Heeswijk. In de
danstent op de kermis in Berlicum hebben Albert en Jo elkaar
leren kennen. Zij waren toen allebei twintig jaar.

Ik vind dat uitspreken een mooi moment. Het geeft aan dat het
Nederlanderschap niet vrijblijvend is. Dat er rechten, maar ook
plichten aan verbonden zijn. Om er een paar te noemen: het
recht van vrije meningsuiting, het kiesrecht, recht op privacy,
belastingplicht, plicht tot scholing en plicht om je kinderen op te
voeden.
Krachtiger nog dan deze tekst, is
de verbondenheid die tijdens zo’n
naturalisatieceremonie aan tafel ontstaat.
De Turkse vrouw zit naast een Brit en
het kleine jongetje uit Azerbeidzjan,
steelt de harten van Somalische
vrouwen. De verschillen zijn
zichtbaar en hoorbaar, maar het zijn
allemaal inwoners van Bernheze.
Dat is wat ons bindt.

Vijf jaar later trouwden Albert en
Jo en gingen zij samenwonen in
de Lariestraat in Heeswijk. Het
bruidspaar kreeg samen vijf kinderen, namelijk José, Antwan,
Jan, Ad en Hennie.
José woont in Vinkel, Jan in Berlicum en Antwan woont vlakbij
Utrecht. Ad, die geestelijk gehandicapt was, en Hennie zijn
allebei overleden toen zij in de
dertig waren. Albert en Jo hebben acht kleinkinderen en één
achterkleinkind. Het tweede
achterkleinkind ‘is in de maak’,
zoals Albert het verwoordt.
Albert heeft veertig jaar gewerkt
bij Koudijs, een veevoerbedrijf in
Den Bosch. op de brommer ging
hij naar zijn werk. Pas na zijn vijftigste haalde Albert zijn rijbewijs.
Jo heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Ze schonk koffie in bij het
oude verpleeghuis Ter Weer in
Heeswijk-Dinther en was vrijwilliger bij Vereniging ouders Geestelijk Gehandicapten (VoGG).
op de maandagen werkte ze als
poetster bij Asperia, waarna de
dag werd afgesloten met friet,
frikadellen en kroketten.

In de Lariestraat genoten Albert
en Jo van een flink stuk grond,
waardoor zij veel dieren konden
houden. In de tuin liepen onder
andere geiten, pony’s, konijnen, kalkoenen en pauwen. De
kalkoenen smaakten volgens

en Jo in een appartement in de
Hoofdstraat, waar zij volledig
zelfstandig leven. Veel dieren
zijn er niet bij, want in het appartement hebben Albert en Jo
alleen vissen. Het diamanten
bruidspaar doet mee aan de ac-

In de Lariestraat genoten Albert en Jo van een ﬂink
stuk grond, waardoor zij veel dieren konden houden
Jo goed met Kerst. Albert en Jo
hadden ook een koe met een
kalf, die ooit eens ontsnapt waren omdat het hek openstond.
De politie kwam toen melding
maken dat de koe en het kalf
midden op de weg stonden!
Tegenwoordig

wonen

Albert

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

tiviteiten die georganiseerd worden door de Katholieke Bond
van ouderen (KBo).
Albert vindt het leuk om te wandelen. Jo brengt veel tijd door
met haar broer en vier zussen,
Albert heeft zijn twee broers en
twee zussen verloren.

Grunsven & Haerkens
Van GrunsvenVan
& haerkens
Hoofdstraat
100
A, 5473 AT Heeswijk
- Dinther
Hoofdstraat 100A,
5473 AT
Heeswijk-Dinther,
0413-291980
Julianastraat 12, 5258 NB Middelrode
Julianastraat 12,
5258
NB
Middelrode,
073-7820167
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk - Dinther
Heilig HartpleinT6A,
Den
Dungen, 073-7820106
0735275
- 782BM
01 67
Middelrode
I www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

www.tipmooibernheze.nl
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GEZONDhEiD iN bALANs

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NoVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN DICHT OP DE HUID
De overgang, slechts een
verandering naar een
volgende fase van ons leven
Zoals de puberteit behoorlijk
wat kruim kan kosten, zo geldt
dat ook voor de overgang.
Ik herinner het me nog heel
goed, die gevoelens van onmacht en onzekerheid over alles. Te dik, puistjes, humeurwisselingen. De hevige drang
naar zoet (energie) die ik stilde
met een overdosis roze koeken,
waarna ik me nog ellendiger
voelde. Verschrikkelijk vond ik
het dat mijn borsten al zo vroeg
begonnen te groeien. Ook mijn

menstruatie kwam vroeg, de
reden waarom mijn groei
al snel stagneerde.
De verhoudingen
van een puber
kloppen niet helemaal. Ik dacht
vaak dat het
toch wel heel
prettig zou zijn
als je volwassen
was, dan was je van
een hoop sores af. Achteraf was dat het beeld vanuit
die puberogen, in werkelijkheid was het allemaal zo erg
niet. Uiteindelijk kwam het allemaal goed en normaliseerde
alles. Ik groeide als persoon en
kreeg steeds meer zelfvertrouwen. Mijn lengte? Die compenseer ik met hakken.

lichaam verandert, mijn taille
verdwijnt. Mijn huid wordt
slapper, de gewrichten minder soepel
dan voorheen. In
feite zijn we aan
het dweilen met
de kraan open.
Zwabberende bovenarmen,
een lossere buik,
dunnere haren, een
minder strakke kaaklijn,
rimpeltjes, verslapping van de
hals, hangende oogleden. Elke
dag lijkt er wel weer een verouderingsverschijnsel bij te
komen. En die borsten groeien
weer, terwijl ik in lengte alleen
maar krimp. Weer lijken de
verhoudingen niet te kloppen.
Weer zijn die hormonen aan
het vervelen en uitdagen. Mijn
thermostaat lijkt kapot. Slapen
was mijn hobby, maar dat is op
dit moment een crime. Hevige
menstruaties en stemmingswisselingen beheersen een
stukje mijn leven.

Ouder zijn
heeft ook
zijn charme

Nu lijkt alles zich te herhalen. In
tegenstelling tot mijn puberteit
ben ik nu niet vroeg, maar aan
de late kant. Ik zit er middenin, maar ontdek de bijbehorende sores bijna dagelijks. Mijn

Toch realiseer ik me dat dit
slechts een fase is, met momenten. Ik ben op weg naar
een nieuwe fase in mijn leven
waarnaar ik heel erg uitkijk.
boordevol plannen
En dankbaar dat mijn lijf gezond is. Ik werk er hard aan om
de tand des tijds bij te blijven.
Niet krampachtig, want ouder
zijn heeft ook zijn charme. Maar
ik wil er zeker verzorgd uit blijven zien, op een natuurlijke
manier. Verrijkt met levenslessen en vol passie zeg ik tegen
mezelf dat ik nog maar net over
de helft ben.
Ikzelf ga bepalen hoe ik die jaren invul, en als ik goed luister
naar mijn lichaam, zullen mijn
hormonen me volgen.

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

Sylk
Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther

Lingerie - Bijoux - Mammacare

0413-293913
06-27515641
info@sylk-beaut
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

eerste okselbehandeling is voor onze rekening

MENUKAART
Kinderen
Knippen tot 10 jaar
Knippen tot 13 jaar

€ 12,50
€ 16,00

Heren
Wassen en knippen

€ 19,00

Dames
Knippen
Wassen + knippen + kleuren + blowen
Wassen + knippen + kleuren + highligts + blowen
Wassen + knippen + kleuren + foliescalp + blowen
Wassen + knippen + folie heel hoofd + blowen
permanent all-in

€ 19,50
€ 54,50*
€ 62,50*
€ 67,50*
€ 79,50*
€ 74,50*

*Toeslag lang haar
*Toeslag föhnen i.p.v. blowen

€ 10,00
€ 10,00

INGEGROEIDE
TEENNAGEL?
Voorkom veel pijn en een
operatie!
Bezoek één van onze podotherapeuten.
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling,
het herstel en preventie van het ingroeien
van de nagel.

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

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

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

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

Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel
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Week van de Alfabetisering
BErNHEZE

Kort nieuws

– Soms gaan lezen, rekenen en schrijven niet vanzelf. Eenmaal volwassen kan het lastig zijn

om dit alsnog op te pakken. De drempel is hoog en de schaamte vaak groot. Toch is er een groeiende
groep volwassenen die de stap zet voor dat stukje persoonlijke ontwikkeling dat hun leven zoveel
rijker maakt. Het project ‘Leren? Gewoon doen!’ biedt die mogelijkheid. En met succes!
hem meer dan geslaagd, los nog
van wat het verder aan voordelen voor hemzelf oplevert.

Leren? Gewoon doen!
De Stichting Lezen en Schrijven organiseert van 4 tot en
met 10 september de Week
van de Alfabetisering. Tijdens
deze week vinden diverse landelijke activiteiten plaats die
laaggeletterdheid onder de
aandacht brengen. In Bernheze nam de gemeente in 2011
het initiatief tot hulp bij leren
lezen, schrijven, rekenen en
het aanleren van digitale vaardigheden. In samenwerking
met oNS welzijn en het roC
ontstond het project ‘Leren?
Gewoon doen!’. Hiermee volgen volwassenen gratis een
dagdeel per week scholing,
verzorgd door docenten van
het roC, IVIo en een aantal vrijwilligers. In totaal nemen zo’n veertig mensen deel
aan dit project, verdeeld over
drie dagdelen. De deelnemers
stellen zelf hun leerdoelen en
bepalen ook zelf wanneer ze
voldoende geleerd hebben.
En of ze nu jongvolwassen
of senioren zijn, hun leven is
rijker geworden en ze voelen
zich meer betrokken bij de
maatschappij.

Annie

ook Annie (73) is gedreven en
gemotiveerd tot op het bot.
“Ik wil per se leren,” vertelt ze
enthousiast, “want ik wil mijn
eigen boek schrijven. Mijn levensverhaal, voor mijn kinderen

René wordt
vader en wil
zijn zoontje
graag
verhaaltjes
voorlezen

René en Annie

René

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

rené (32) kampt met dyslexie
en volgt sinds een jaar de begeleiding. Hij ervaart dit als heel
positief. De wereld, waarin het
geschreven woord een steeds
grotere rol speelt (denk aan social media, websites, het onli-

Ik wil
per se
leren

bureau uit
heeswijk-Dinther
ontwerpt
vijf euromunt
Johan Cruijff

ne-gebeuren of een bioscoopfilm met ondertiteling), is niet
makkelijk als je moeite hebt met
lezen en schrijven. rené wordt in
december vader en wil zijn zoontje graag verhaaltjes voorlezen.
Dit doel gaat hij behalen en alleen al daarom is de cursus voor

HEESWIJK-DINTHER - Woensdag 20 september 2017 wordt
tijdens de twintigste open
dag van de Cruyff Foundation
de ceremoniële eerste slag
verricht van een nieuwe vijf
euro herdenkingsmunt: Het
Johan Cruijff Vijfje.
Op maandag 4 september
2017 werd tijdens de live uitzending van Voetbal Inside
op RTL7 het ontwerp van
deze munt onthuld. Het ontwerp is gemaakt door Hennie
Bouwe werkzaam bij Today is
Canday, gevestigd in Heeswijk-Dinther.

en kleinkinderen. Ik oefen vooral
spelling en grammatica. Ik ben
een perfectionist, dus het moet
wel goéd zijn, zonder fouten.
Ik vind het geweldig, ik oefen
graag, ik lees en schrijf zoveel
mogelijk en ga hier zeker nog
even mee door! Ik kan het iedereen aanraden die moeite heeft
met lezen of schrijven. Want leren? Gewoon doén!”
Meer weten over ‘Leren? Gewoon doen!’ en alle andere taalactiviteiten? Neem dan contact
op met oNS welzijn via 0883742525.

de viJF euRomunT
weRd onTHuld
biJ voeTbal
inSide

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Munt ontwikkelde Today is Canday
ook de landelijke campagne
ter promotie van dit Johan
Cruijff Vijfje.

DIT KENNEN ZE ZELFS
IN ITALIË NIET... JE
PIZZA OP ’N STOK

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

www.debakkerslamers.nl
in Haren (bij Oss),
Maren-Kessel, Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

e
tips van d

bakkers

Maandtaartje

september:

asappel

-Sina
e
d
a
l
o
c
o
h
C
6 personen

9,

95

Lekker makkelijk voor een lunch
en ook een prima snack.
Wij maken ze met pure ingrediënten.
Paprika, ui, ananas, kaas en tomatensalsa. Een vleugje rode peper en
zonder vlees. Even in de oven!
Geniet ervan!

Pizzastok

2,25

normaal 2,95
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

ViErGENErATIES

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken:
het verplegend personeel van Bernhoven, huisarts Van der
Burgt, Buurtzorg en uitvaartzorg Van Lith voor hun steun
en alle mensen voor de vele kaarten die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante

Stiena van Deutekom-Goossens
Namens familie Goossens, Heesch

familie van
schijndel
HEESWIJK-DINTHEr/NULAND Op 9 augustus is zoon Lasse van
Schijndel geboren. Hij is de vierde generatie van Van Schijndel.
op de foto zie je overgrootvader Jos van Schijndel uit Heeswijk-Dinther en opa Twan van
Schijndel, vader roy van Schijndel en Lasse, die allen in Nuland
wonen.

Lezing islamjongeren
in Nederland
BErNHEZE - Er zijn wereldwijd twee miljard christenen en 1,4 miljard moslims; meer dan de helft van onze wereldbevolking is dus
moslim of christen. De theologische dialoog tussen beide godsdiensten is een lastige, maar maatschappelijk gezien hebben zij elkaar
natuurlijk te zoeken en te vinden.

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

Een goed
leven begint
met simpele
dingen

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

Er is tenslotte maar één aarde en
die moeten we met elkaar bewonen en beschermen. Het is dan
ook goed om steeds de dialoog
met elkaar aan te blijven gaan
en verbinding te blijven zoeken.
Jonge moslims in Nederland
staan, net als jonge christenen en
Joodse jongeren, voor de uitdaging hun geloof vorm te geven
in een samenleving die enerzijds
als seculier wordt aangeduid en
anderzijds diverse uitingen van
religies en levensbeschouwingen
kent. Tevens zijn moslimjongeren zich bewust van de grote

publieke aandacht voor de plek
van de islam en moslims in de
Nederlandse samenleving. Dit
heeft invloed op hun geloofsontwikkeling.
omdat elke christen geroepen
is om naar de ander te gaan,
om ook tot gesprek te komen
met hen die een ander geloof
hebben, wordt men, vanuit de
parochie De Goede Herder (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch), attent
gemaakt op een lezing over islamjongeren in Nederland die in

onze buurparochie H. Johannes
de Doper gehouden zal worden
en wel op dinsdag 12 september om 19.30 uur in het parochiecentrum aan de Pastoor van
Winkelstraat 7-9 in Schaijk.
op deze avond zal islamoloog
Nora Asrami ingaan op vragen
als wat houdt de islam voor
moslimjongeren in, welke geloofspraktijken- en overtuigingen krijgen zij van huis uit mee,
welke diversiteit gaat er schuil
achter begrippen als ‘de islam’
en ‘moslimjongeren’ en is er een
vorming van een Nederlandse
islam zichtbaar onder deze jongeren? Voor meer informatie en
deelname mail naar
pastoorspiertz@gmail.com of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Voor u, naast u, met u

regiobank rivez:

dvertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

Altijd geholpen door iemand die u kent

Stap over
en krijg € 50 cadeau*
* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

NISTELroDE - Steeds meer banken verdwijnen. Maar mensen willen nog steeds graag spontaan een
bank bij hen in de buurt binnenlopen. Zonder afspraak. Loop daarom eens binnen bij Rivez Assurantiën
& Risicobeheer BV, Zelfstandig Adviseur van RegioBank. Voor een korte vraag, een persoonlijk advies of
hulp bij uw bankzaken. Ze nemen alle tijd voor u. U kunt bij hen terecht voor al uw bankzaken: betalen,
sparen en hypotheken.
Klantgericht en klantvriendelijk
Wist u dat regiobank rivez
opnieuw is uitgeroepen tot de
meest klantgerichte én de meest
klantvriendelijke bank?
Dit komt omdat u voor al uw
geldzaken terecht kunt bij een
adviseur bij u in de buurt. Voor
een vraag over uw financiën of
voor een goed advies, hij neemt
de tijd voor u.
Wij helpen u graag
Stap nu over naar regioBank.
Als Zelfstandig Adviseur van
regioBank zorgen wij met de
overstapservice dat u gemakkelijk overstapt. Wij weten precies
wat er moet gebeuren en helpen
u hier ook bij. Samen hebben we
uw betaalrekening bij regioBank
zo geregeld. En u krijgt nu € 50,spaargeld* van ons cadeau op

Klantgericht
en

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

klantvriendelijk
een spaarrekening van regioBank. Kom snel langs of bel voor
een afspraak.

*Bekijk de actievoorwaarden op
www.regiobank.nl/
actievoorwaarden.
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Win kaartjes en ga L.O.s.!
in het sprookjesbos
VEEL INTERACTIE EN WEINIG AFSTAND TUSSEN FEESTGANGERS EN DJ’S
Aanbiedingen
van718
24 juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldig van
t/mt/m
13 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Schouderkarbonade

Naturel of met pestomarinade
100 gr.

€ 0,75

Kogelbiefstuk

Leverkaas
Nikky en Tom

Foto en tekst: Wendy van Lijssel

100 gr.

€ 1,29

100 gr.

HEESWIJK-DINTHEr – Nadat het jaren een vast onderdeel was van een toonaangevend dance-event
in de regio, maakt het dit jaar een oversteek en kan iedereen L.O.S.! in het Sprookjesbos meemaken in
natuurtheater De Kersouwe op zaterdag 16 september vanaf 19.00 uur met muziek van dj’s Clash of
’97, Naughty Nik, Niels Sterken, Skip Nowell, Ricket, Dave Knoxx, Jay Juice en Kruh. Beantwoord de
vraag in onderstaand stukje en maak kans op twee vrijkaartjes!
Het was én een roteind rijden
naar de grote stad, iemand
moest er nuchter voor blijven,
én een kaartje voor het bijwonen van een dance-event, waar
goede dj’s draaiden, kostte klauwen met geld. om over de prijs
voor de drankjes nog maar te
zwijgen... Het was reden genoeg
voor de vrienden Tom van der
Heijden uit Heeswijk-Dinther en
Nikky van Eijk en Dirk Hamelijnck
uit Veghel om, vele jaren terug,
de koppen bij elkaar te steken
en zelf een feest te organiseren.
L.o.S.! werd geboren. Een gemakkelijke bevalling want: “Het
was een huiskamerfeest op uitnodiging in de kelder bij een van

L.O.S.!
was, is en
blijft klein en
persoonlijk

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Een uitnodiging en meebrengen
van eigen drank is allang passé
ons thuis. Feestgangers moesten
hun eigen drank meebrengen.
Wij zorgden voor goede apparatuur en muziek. We maakten
alle drie een eigen mix en zetten
deze op cd. Uiteraard draaiden
we die muziek en verkochten de
cd’s voor een paar euro aan onze
bezoekers. Daarmee waren de
onkosten gedekt”, blikken Tom
en Nikky terug.
Feestgangers moesten eigen
drank meebrengen
De eerste L.o.S.! telde circa vijftig bezoekers en was een dusdanige hit dat er gelijk om een
herhaling verzocht werd. Met
behoud van het concept, op
uitnodiging en zelf drank meebrengen, werd uitgeweken naar
een andere locatie. “We hebben
L.o.S.! aansluitend jaren elke
keer ergens anders, maar nooit
in een horecagelegenheid, georganiseerd. We hebben het zelfs
wel eens in een kippenschuur
gedaan”, lachen Tom en Nikky.
L.o.S.! ontgroeide echter de
kinderschoentjes en maakte onder liefhebbers van dancemuziek
naam. Uiteindelijk werden de
heren benaderd om L.o.S.! te
gaan op 7th Sunday. “Dat was
natuurlijk kicken”, melden de

heren en vervolgen: “Na onder
andere VerL.o.S.!t en L.o.S.!
Vegas belandden we daar boven
op een berg en werd het L.o.S.!
in het Sprookjesbos.”
L.O.S.! was, is en blijft klein en
persoonlijk
Na genoemd festival wijkt ‘het
sprookje’ dit jaar uit naar de
bossen van Heeswijk. Dirk is, zo
wordt verteld, met dj-pensioen.
Mark van Heijnsbergen uit Heeswijk-Dinther neemt zijn plaats
in. Zoals het ooit begon met een
uitnodiging en het meebrengen
van eigen drank is allang passé.
Wat wel van kracht bleef is de
sfeer. “L.o.S.! was, is en blijft
klein en persoonlijk.

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

gesneden spitskool 500 gram € 0.49
Uien 1 kilo € 0.49
MUskaatdrUiVen 500 gram € 1.75
Vanaf nu ook online
www.ceelengroentefruit.nl
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Geldig va
n
donderd
ag
en met za 7 tot
te
16 septe rdag
mber

Het is een overzichtelijk dance
event met veel interactie en weinig afstand tussen feestgangers
en dj’s. Dan gebeuren er ook
de mooiste dingen”, verheugen
Tom en Nikky zich. Waar de afkorting L.o.S.! voor staat is iets
wat (bijna) niemand weet, maar
onthullen de heren tot slot ook
nog. Gierend van de lach: “Dat
staat voor Likken of Sabbelen.”
Schouderophalend: “Tja, dat bedachten we toen het nog een
privéfeest was.”

Win twee kaartjes voor L.O.S.! in het Sprookjesbos
DeMooiBernhezeKrant stelt, in samenwerking met L.O.S.!, twee keer
twee vrijkaartjes beschikbaar. Wat betekent de afkorting L.O.S.!?
Het antwoord kan tot maandag 11 september 12.00 uur gestuurd worden naar
info@demooibernhezekrant.nl Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

€ 2,60

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

8

Woensdag 6 september 2017

KbO bErNhEZE

KBO Bernheze
KbO Vorstenbosch gaat
weer volop los
VorSTENBoSCH - Met het laatste jeu de boules toernooi van
het seizoen hebben de Vorstenbossche senioren de zomerperiode afgesloten. De fietsgroep
‘De Vrolijke Trappers’ gaat nog
wel tot begin oktober door met
de wekelijks tochten.
Het herfstseizoen is inmiddels
door de biljarters geopend met
hun interne competitie op maandag- en woensdagavonden.
op 7 september starten de
rikliefhebbers weer met de tweewekelijkse concourswedstrijden.
Verder is er op 13 september de
modeshow en op 15 september
beginnen de kaartenmaaksters
ook weer.
De bridgers gaan beginnen aan
een vervolgcursus en spelen op
de donderdagavonden voor hun
plezier hun wedstrijdjes.
op 28 september gaat een volle
bus met KBo leden naar de mu-

sical ‘Soldaat van oranje’. De liederentafel is dit najaar op 4 oktober en op de 5 oktober start het
koersballen. De liederentafel en
rikconcourswedstijden zijn ook
voor niet-leden (met entreekosten) toegankelijk.
Kortom; weer genoeg mogelijkheden voor de Vorstenbossche
senioren om elkaar te ontmoeten!

Excursie Openluchtmuseum
HEESCH - Misschien zijn veel
KBO-leden vroeger met een
schoolreisje naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest.
Sinds die tijd is er veel veranderd
en het is dus de moeite waard
nog eens te gaan kijken naar hoe
de mensen vroeger leefden!
Boerderijen, molens, kerken, de
melkfabriek, oude ambachten
en klederdrachten van lang geleden. Bijna dagelijks zijn onder
andere een molenaar, een smid,
een stoelenmatter, een drukker

Start activiteiten
en een papierschepper aan het
werk.
op woensdag 13 september,
tussen 13.30 en 14.30 uur, kun
je je inschrijven bij CC De Pas om
deel te kunnen nemen aan deze
excursie. De kosten zijn € 31,50
per persoon. Dit is inclusief de
entree, het parkeren, de reiskosten en de koffie met iets lekkers.
Met een geldige Museumjaarkaart zijn de kosten € 12,50 per
persoon. Bij opgave moet je je
naam, het aantal personen, of je
in het bezit bent van een museumkaart en de bereidheid om wel
of niet te rijden vermelden. Als
je bereid bent om te rijden dan
ontvang je een kleine vergoeding
per persoon. In het openluchtmuseum is een speciale route
voor rolstoelgebruikers; je kunt
dan niet overal komen!
Vetrek op woensdag 20 september om 12.30 uur vanaf het kerkplein in Heesch. Aankomst Heesch: 18.00 uur. Meer info? Neem
dan contact op met Walther Bax
via 0412-452204 of Ad van Nuland, 0412-452645.

Nog ruim een week om
bedrijven aan te dragen
Wie wordt dé (jonge) ondernemer
van het jaar 2017?
BErNHEZE - Op zaterdag 4 november vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2017 plaats bij Van Tilburg Mode & Sport in Nistelrode. Tijdens dit event worden de Bernhezer Ondernemersprijs
(BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt. Het wordt
een enerverende avond met als thema ‘Diner Artistiek’, een avond
van ontspanning, ontmoeten en inspiratie. Met als centraal programmaonderdeel aandacht voor de verkiezing en bekendmaking
van de BOP en JOP 2017.
Inschrijving bijna gesloten
De organisatie van het Bernhezer
Business Event roept alle inwoners en ondernemers in Bernheze
op bedrijven voor te dragen, die
voor de (jonge) ondernemersprijs
2017 in aanmerking komen. Dit
kan tot en met zondag 17 september. Er zijn diverse criteria
op basis waarvan een bedrijf in
aanmerking komt voor de JoP
of BoP. Denk hierbij aan onderscheidend vermogen, maat-

het grote Open Klotbeek Toernooi
HEESWIJK-DINTHEr - Het ‘Open Klotbeek Toernooi’ van bridgeclub De Klotbeek wordt op zaterdag 30 september gehouden voor
leden en niet-leden. De wedstrijd vindt plaats in CC Servaes aan het
Raadhuisplein 24. De spelers worden om 13.00 uur verwacht. Rond
13.30 uur start het bridgen en rond de klok van 17.00 uur worden
de prijzen uitgereikt.
Het
inschrijfgeld
bedraagt
€ 15,- per paar en dit bedrag kun
je overmaken op NL 43 rABo
011 162 998 5 en vervolgens
stuur je een mail met de namen,
telefoonnummers en bondsnummers van de spelers naar

BBE2017

LIoN
Meesterpunten: Ja
Prijzentafel: In natura.
Meld je tijdig aan, want vol is
vol!

HEESWIJK-DINTHEr - Op 14 en 15 oktober zal CC Servaes vieren dat dit gemeenschapshuis 25 jaar bestaat.
CC Servaes biedt ruimte aan vele organisaties en clubs. Vanaf de start in 1992
maakt KBO gebruik van CC Servaes voor
de talrijke activiteiten die zij voor haar leden organiseert zoals seniorengym, koersbal, linedansen, volksdansen, kienen, rikken
en kaarten, creatief-café en koffieochtenden.

25 jaaers
a
CC Serv

Kaarten voor het Bernhezer Business Event zijn vanaf woensdag
13 september verkrijgbaar via de
website.

VERwACHt: FILMHuIS DE PAS:

bcklotbeek@gmail.com.
Voor inlichtingen kun je bellen
met 0413-294456 of je stuurt
een mailtje naar
bcklotbeek@gmail.com.
Toernooivorm: Topintegraal

LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

schappelijke
betrokkenheid,
vooruitstrevende visie, et cetera.
Ken je een bedrijf, dat in jouw
ogen een plekje op het podium
verdient en is dit bedrijf in de gemeente Bernheze gevestigd?
Schrijf dit bedrijf dan direct in via
www.bernhezerbusinessevent.nl.

ook de DIo (biljartclub) maakt regelmatig gebruik van de biljarts, die in de barzaal aanwezig zijn.
Daarnaast oefenen alle koren, die betrokken zijn bij de parochie, wekelijks in CC Servaes. In een met
computers ingericht computerlokaal wordt door de mensen van de DoP (Digitale ontmoetingsplaats) de mogelijkheid geboden om computerlessen te volgen. Diverse muziekgroepen zijn trouwe
bezoekers, zoals de accordeonclub, de Bokkebloazers, Music Academy Glow en een djembégroep.
Er wordt gesport door senioren (oNS welzijn) en door leden van Sine Cura.

Maandag 18 en dinsdag
19 september 2017
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 5,De Pas Heesch

Kans op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 15 september een mailtje naar info@de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.de-pas.nl

Creatief-café, linedansen, seniorengym, kienen en kaarten
ook het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft een plekje binnen CC Servaes.
regelmatig vinden er vergaderingen/bijeenkomsten plaats vanuit Actief Burgerschap, politieke partijen of andere belangengroeperingen en organisaties. CC Servaes biedt ook mogelijkheden voor
tentoonstellingen (Vogelvreugd) en toneelvoorstellingen (De oudere Garde). GGD (Gemeentelijke
Gezondheidsdienst) en ziekenhuis Bernhoven hebben er hun inloopspreekuur en hun prikpost; ook
Vluchtelingenwerk Bernheze is wekelijks aanwezig. Deze opsomming is niet volledig maar geeft een
beeld van de gebruikers. Tijdens de openingstijden kan iedereen ‘zomaar’ binnenlopen voor een
kopje koffie of thee. op zondag 15 oktober is er van 14.00 tot 17.00 uur een open dag waarbij de
gebruikers zich kunnen presenteren. Deze is gratis toegankelijk.

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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Intense feel good - look amazing
viert 12,5 jarig jubileum met feest!
tuurlijke huidverzorging- en verbetering. Van peelings tot laserbehandelingen en van pedicure
tot bindweefselmassage.
Alizonne Therapie
Daarnaast helpt en begeleidt Karin mensen actief met afslanken.
Dit doet ze inmiddels al heel wat
jaren, waardoor ze weet dat het
soms goed is om ook de medische ondersteuning van een arts
te kunnen inzetten. Dit heeft ze
nu gevonden binnen de ‘Alizonne Therapie’, waarbij een arts
gewichtverlies en contourverbetering begeleidt. “Juist voor
mensen met bijvoorbeeld lipoedeem, morbide obesitas en diabetici raden wij deze vorm van
therapie aan”, voegt Karin toe.

V.l.n.r.: Isa, Emma, Karin, Nikita, Tessa en Suze 

Tekst: Arijanne Mettler Foto: Rob van Berkel

Nistelrode – ‘Durf de dingen te doen, die je voorheen voor onmogelijk hield’. Vanuit die gedachte
schreef Karin Manders zich op 14 maart 2005 in bij de Kamer van Koophandel en maakte haar droom
waar: een eigen salon ‘Intense: feel good – look amazing’. Nu, 12,5 jaar later, is haar salon een begrip
in de regio. Alle reden voor feest! Daarom viert Karin op donderdag 14 september haar jubileum. Het
belooft een inspirerende avond te worden met aandacht voor zowel lichaam als geest. Zorg dat je erbij
bent en schrijf je nu in!
“De huid is de weerspiegeling
van de ziel. Daarom vind ik werken met de huid het mooiste
wat er is”, vertelt Karin vol passie. “Elke huid vertelt een eigen

verhaal en is uniek. Samen met
onze cliënten bouwen we aan
een stralende huid, waarbij we
aandacht besteden aan binnenen buitenkant. Zit je goed in je

vel, dan straal je dit ook uit.” Intense: feel good - look amazing
heeft een bijzonder en compleet
aanbod aan behandelingen en
producten op het gebied van na-

Inspirerende avond met
bijzonder programma
Deze
ondernemende
dame
heeft de afgelopen jaren niet
stilgezeten. Daarom viert zij op
donderdag 14 september haar
jubileumfeest! Vanaf 19.00 uur
is iedereen welkom bij Intense
feel good – look amazing op de
Kromstraat 3. Het belooft een
bijzondere en inspirerende avond
te worden met aandacht voor de
laatste trends op het gebied van
huidverbetering, de kracht van
het onderbewustzijn en het nieuwe concept van Look Amazing:

de Alizonne Therapie. Speciaal
voor deze avond vertelt Dr. Claudia van der Lugt over de toegevoegde waarde van de Alizonne
Therapie en laat Corrie van Pinxteren van Veerkracht Counseling
& Therapie je de kracht van het
onderbewustzijn ervaren. Uiteraard staan de specialisten van
Intense voor je klaar om al jouw
vragen te beantwoorden.
Meld je aan
Nieuwsgierig geworden en wil
je er deze avond graag bij zijn?
Meld je dan nu aan via
info@salonintense.nl onder vermelding van Jubileumfeest Intense: feel good – look amazing
en zet je naam en mailadres in de
mail.
Alleen tijdens het jubileumfeest
geeft Intense een extra korting
van 12,5% op al haar producten.
En natuurlijk gaat niemand met
lege handen naar huis. Enjoy!

Kromstraat 3
5388 ES Nistelrode
06-10433489
www.salonintense.nl

Lariestraat 8
5473 VL Heeswijk-Dinther
06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Personeels- en salarisadministratie
HR Advies
Van der Wijst Salaris & Advies neemt u graag de zorg voor de
volledige personeels- en salarisadministratie uit handen.
Wij bieden u en uw personeel kwaliteit,
servicegerichtheid, continuïteit en deskundigheid.
Afgestemd op uw specifieke wensen, leveren wij maatwerk.
Wij zijn u graag van dienst.

Personeel is het kapitaal van uw organisatie!
Voor meer informatie of het maken
van een vrijblijvende afspraak
kunt u contact met ons opnemen.

BTW nr. 1501.68.846.B.01 - KvK nr. 67301134 - IBAN NL 48 KNAB 0255 6220 74

Jolanda Hendriks-van der Wijst
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl
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No 61

Een ontmoetingsplek voor iedereen

Wie wil deze uitdaging
aangaan?

HEESCH - De bovenverdieping van het voormalige raadhuis van Heesch heeft op 1 juli een nieuwe
huurder gekregen. Depot heeft de complete bovenverdieping gehuurd. Schitterende ruimtes die geschikt zijn voor vele doeleinden. Om te trouwen, te vergaderen, te werken of te ontmoeten. De verdieping heeft de naam no 61 gekregen, een verwijzing naar het huisnummer. Op zondag 10 september is
no 61 van 12.00 tot 17.00 uur open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.
of ontmoetingsruimte. Het archief biedt daarnaast ook
ruimte voor flexwerkplekken.
Voor
iedereen
die een plek nodig heeft om
in alle rust te
werken aan een
opdracht, idee
of
(afstudeer-)
project. En er zijn
nog veel meer plannen omdat de ruimte
te mooi is om achter gesloten
deuren te houden.
De buitenzijde van no 61

Depot is in oktober 2015 geopend met de lifestyle winkel. Een
winkel waar iedereen terecht
kan voor cadeaus, woonaccessoires en boeken, maar ook voor
een kop koffie en een zelfgebakken lekkernij.
In de winkel werken jongeren
met psychische problemen. Voor
deze jongeren is het moeilijk om
passend werk te vinden waarbij
ze zich echt nuttig kunnen maken. Bij Depot kunnen zij in een
vertrouwde omgeving ontdekken waar zij goed in zijn.

Het mooie pand van het raadhuis
heeft altijd getrokken en op het
moment dat de bovenverdieping
vrij kwam, was de beslissing dan
ook snel genomen om deze verdieping erbij te huren. Gedeeltelijk als kantoorruimte maar vooral als mogelijkheid om de mooie
historische ruimtes weer open te
stellen voor het publiek.
Het was lokaal al bekend dat de
raadzaal gehuurd kan worden
om te trouwen. Maar de raadzaal is ook bijzonder geschikt als
vergaderruimte, expositieruimte

De sfeer van Depot zal ook worden doorgevoerd bij no 61. De
combinatie van de historie van
het pand en de warme aanpak
van de medewerkers, zorgt voor
een uitnodigende ontmoetingsplek voor iedereen.

HEESWIJK-DINTHEr - Kom ook eens De Kilsdonkse Molen schilderen, tekenen of schetsen op een van de drie zondagen in september
tussen 11.00 en 15.00 uur. Drie plaatselijke kunstenaars zullen gevraagd of ongevraagd tips en adviezen geven.
op zondag 10 september zal
Gerda Geene aanwezig zijn, op
zondag 17 september komt Betsie van der Cammen en op zondag 24 september is dit Leonie
Dekker. Materialen moeten wel
zelf meegebracht worden.
op deze dagen is ook de per-

’t Dorp 61 - 5384 MB Heesch
info@no61.nl

P

Univé helpt

!
arkeren
Gratis p 52a, Veghel
an
NCB-La

Gratis herfstcheck
op vrijdag 22 september

Univé is geworteld in het zuiden en wil die verbondenheid graag actief
uitdragen. Daarom komen wij op 22 september in actie.
Veiligheid is erg belangrijk daarom krijgt u een gratis herfstcheck voor
uw auto, ook als u geen klant bent van Univé.
Tijdens deze check controleren wij, in samenwerking met schadeherstelbedrijf Autoschadeherstel Maasland essentiële onderdelen van uw
auto. En dat is nog niet alles, maar de rest houden we nog geheim.

Bandenspanning

Voorruit

Verlichting

Komt u ook?
Meldt u voor 17 september aan via www.herfstcheck.nl
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Schrijf u snel in! VOL = VOL

Locatie herfstcheck: Middelste Groes 15 te Heesch
Ga voor de voorwaarden naar herfstcheck.nl
Deze actie is ook geldig indien u geen klant bent van Univé

manente tentoonstelling te zien
in het bezoekerscentrum van
andere kunstenaars die De Kilsdonkse Molen al eens eerder
hebben vastgelegd.
Wil je hier aan deelnemen? Dan
graag opgeven bij Marcel Seegers
via info@kilsdonksemolen.nl.
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Op zijn italiaans genieten bij Gastronomia italiana

Een twintigtal zitplaatsen achter in de zaak voor het eten van heerlijke Italiaanse gerechten

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH – Het is een wens die uit is gekomen voor de eigenaren van Gastronomia Italiana. Er kan nu
eindelijk geluncht, gedineerd en gedronken worden. Gaetano en Yulita Mercurio hebben een deel van
het pand omgebouwd tot een klein, Italiaans restaurantje, nu ze eindelijk hun horecavergunning hebben.
Zeven jaar geleden, toen Gaetano
en Yulita de Italiaanse delicatessenzaak openden, wilden ze naast
het verkopen van al het lekkers
mensen ook in hun pand kunnen
voorzien van een hapje en een
drankje. Maar helaas stond de Nederlandse wetgeving dit niet toe.
Gelukkig kon er op gemeentelijk
niveau een uitzondering gemaakt
worden en is het restaurant van
Gastronomia Italiana nu ook gerealiseerd. “Zodra we te horen kregen dat het door kon gaan, waren
we euforisch”, vertelt Gaetano
trots.
Italië is het land van familie en
lekker lang tafelen en dit straalt

Gastronomia Italiana ook uit.
Achter in de zaak zijn zo’n twintig zitplaatsen gerealiseerd waar
je welkom bent voor een pizza of

‘eindeliJK Kunnen
menSen nu de TiJd
nemen om biJ onS Te
Komen GenieTen’
dagverse pasta’s gecombineerd
met een lekker drankje. Door middel van versieringen op de muur,
fraai uitgestalde wijnen en andere Italiaanse lekkernijen waan je
je voor even in Italië. Er is aan de
kleinste details gedacht, zelfs tot

aan de menukaart. ‘La Gazetta
della Pizza’ prijkt er bovenaan de
kaart, wat verwijst naar de Italiaanse sportkrant ‘La Gazetta della
Sport’.
In ’La Gazetta della Pizza’ vind je
allerlei lekkere Italiaanse gerechten. Met zo’n 35 verschillende pizza’s, focaccia’s, monello’s (pizzatosti) en antipasti borrelplankjes
is er voor ieder wat wils. Ieder
gerecht op de kaart kan gecombineerd worden met een glaasje
Italiaanse wijn, Italiaans bier of
frisdrank. Weet je niet zeker welk
drankje het lekkerste is bij jouw
gerecht? Gaetano, Yulita en hun

collega’s geven je hier graag advies over. En wijn voorproeven is
met de komst van het horecagedeelte en bijbehorende vergunning ook mogelijk, dus weet je zeker dat jij naderhand de lekkerste
mee naar huis neemt.
Zelf zijn Gaetano en Yulita vooral
trots op het nieuwe stukje horeca.
“Eindelijk kunnen mensen nu de
tijd nemen om bij ons te komen

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

genieten.” Van woensdag tot en
met zondag kan er van 13.00 tot
16.00 uur geluncht en tot 20.30
uur geborreld worden. op dinsdag is Gastronomia Italiana vanaf
16.00 uur geopend. ook kunnen
alle (nieuwe) gerechten afgehaald
worden, zodat je ook thuis met
een antipasti borrelplankje op zijn
Italiaans kunt genieten.

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M

PAS PERFECT
BIJ JEZELF

OPEN
ZONDAG

24 SEPTEMBER

NISTELRODE 10.000M 2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M 2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M 2 MANNENMODE | GRATIS VERMAAKSERVICE | PERSONAL SHOPPING

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP VANTILBURGONLINE.NL

12

Woensdag 6 september 2017

AAN HET WERK
Is elke wind gunstig voor jou?
BERNHEZE - Laatst verzorgde ik een workshop waarin centraal stond wat de deelnemers de komende twee
jaar wilden bereiken en hoe ze ervoor konden zorgen dat ze daar kwamen. Tijdens de workshop vroeg één van
de deelnemers mij: “Is het noodzakelijk om doelen te stellen?” Het stellen van doelen is best ‘eng’. Dat betekent dat je ergens voor gaat en dat je ook andere dingen laat liggen. Sommigen moeten er niet aan denken dat
doelen niet bereikt worden.

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach
en eigenaar van Influsso in Heesch

De vraag die ik stelde aan de kandidaat was: “En wat als je geen
doel stelt? Ben je altijd tevreden?”
In eerste instantie probeerde de
deelnemer de vraag bevestigend te

beantwoorden, maar al snel kwam
ze erachter dat ze eigenlijk niet altijd tevreden was. Maar ook dat
ze niet wist welke functie ze over
twee jaar wilde hebben. Al pratende kwamen we erachter dat ze de
komende jaren wilde gebruiken om
te ontdekken wat ze leuk vond,
wat bij haar past en dat ze ervaring
op wilde doen.
Mijn opmerking dat dit ook een
doel kon zijn, luchtte haar op. Wel
heeft ze haar doel zo concreet mogelijk beschreven.
“Als je niet weet waar je heen gaat,
zal elke weg je daar brengen”, zei
de kat tegen Alice in Wonderland.

Gezocht:
handige
teamspelers!

Als je een doel hebt gesteld, geeft
dat richting en zin aan je handelen.
Door je te verbinden met je doel en
door je eigen inzet ben je in staat
om succes te realiseren. Is dat niet
wat je wilt?
Heb jij je doel al helder?
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

Maas Coating in Heesch is marktleider in oppervlaktebehandeling
en staat bekend als een innovatief productiebedrijf met de aanpak
van een dienstverlener. Wij zijn op zoek naar iemand met ‘handige
handjes’, die het team komt versterken. Ben jij een teamspeler,
flexibel en ben je proactief, dan ben jij diegene die wij zoeken!
WAT VRAGEN WIJ?
• Je spreekt vloeiend Nederlands
• Je bent 40 uur beschikbaar
• Je bent accuraat en een aanpakker
• Als je een heftruckcertificaat hebt is dat een pré
WAT WIJ BIEDEN:
• Een fulltime job met uitdagend werk
• Leuke collega’s in een gezonde, ondernemende organisatie
• Goede arbeidsvoorwaarden
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Reageer snel via cv@crown-uitzendgroep.nl of 0413 714 655.

Meet & Greet

Bekijk de volledige vacature op
www.crown-uitzendgroep.nl/maascoating

dinsdag 19 september | 19.30 - 21.00 uur

Gevraagd

Bezorgers

DeMooiBernhezeKrant
Woonzorgbegeleider niveau 3/IG
of niveau 2
Heb je een verzorgende niveau 3/IG, MMZ of helpende niveau 2
achtergrond en heb je interesse in werken bij Laverhof?
Kom vrijblijvend naar de Meet & Greet op 19 september van
19.30 tot 21.00 uur bij Cunera | De Bongerd, Zijlstraat 1, Heeswijk.
Er zijn deze avond van alle locaties en van Ondersteuning Thuis
medewerkers aanwezig. Je bent van harte welkom!
Kun je niet, kijk voor meer informatie over vacatures op
www.werkenbijlaverhof.nl
www.laverhof.nl

DeMooiBernhezeKrant is op zoek naar nieuwe
bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant.
Ben jij 13 jaar of ouder en heb je op woensdag
enkele uren over? Het gaat om bezorgers
in de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther.

Heb je interesse stuur dan een
mail met je naam, adres, leeftijd
en telefoonnummer naar
info@demooibernhezekrant.nl.
Als bezorger krijg je een vaste
wijk om te bezorgen. Uiteraard
proberen we een wijk te zoeken
zo dicht mogelijk in je eigen
buurt.
Aanmelden verplicht je tot
niets en we spreken samen
met jou en/of je ouders altijd
de werkzaamheden door,
voordat je daadwerkelijk gaat
bezorgen.
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CREATIEF DTP-ER

m/v

Heb jij al een paar jaar werkervaring opgedaan in een grafische
functie, maar ben je toe aan een stap in jouw carrière?
Wij zijn per direct op zoek naar een commerciële, praktische en
creatieve dtp-er, 3-4 dagen per week, locatie Wanroij.
Jouw profiel
• Afgeronde grafische opleiding (MBO)
• 1 tot 2 jaar vergelijkbare werkervaring
• Goede kennis van Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop
• Goede kennis van drukklaar maken van documenten
• Uitstekend Nederlands in woord en geschrift
• Niet bang zijn met de handen te werken b.v. sign activiteiten zoals
printen, snijden, pellen en plakken
• Bekend zijn met socialmedia / websites enz.
Wat bieden we jou?
• Een afwisselende, uitdagende functie binnen een groeiende grafische
organisatie, waarbij de productie van o.a. drukwerk en sign volledig in
ons eigen bedrijf wordt gerealiseerd
• Een team met enthousiaste collega’s
• De kans om jezelf in korte tijd sterk te ontwikkelen
• Een voorbereidende werkplek waar je samenwerkt met 2 collegae
• Afwisseling: je werkt aan meerdere projecten van opmaak/ontwerp tot
uitvoering/afwerking
ring
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden (schaal
E)tevolgens
grafische-CAO.
autobelet

Wil jij deze kans aangrijpen?

Zo solliciteer je!
Stuur dan je sollicitatie-/motivatiebrief, cv en digitaal portfolio
per e-mail naar: rob@gaafgrafisch.nl. Voor eventuele vragen kun je
fi sch. n l
afg ra0485-451288
contact opnemen met Rob van denwBroek
of per e-mail
ww.g a op
naar: rob@gaafgrafisch.nl.
NISTELRODESluitingsdatum:
Laar 28 | 5388 HG Nistelrode |maandag
Tel. (0412) 61 24 3318 september 2017.

Stagiaire Bernheze Media:
Ilse van Leuken
BERNHEZE - Graag wil ik, Ilse van Leuken, mijzelf via deze weg aan
jullie, de lezers van DeMooiBernhezeKrant voorstellen. Ik ben 21 jaar en
woon in Heesch. Ik doe de opleiding Mediavormgever Interactief aan het
Koning Willem I College in Den Bosch en ik zit in mijn derde leerjaar.
Ik loop stage bij Bernheze Media als grafisch vormgever, ben hier
begonnen op 28 augustus en deze stage loopt tot februari.
Naast de vaste vormgevers waar Bernheze Media
mee werkt, biedt ze vele mogelijkheden om me
uit te dagen tot het maken van mooie projecten.
Heb jij een nieuwe huisstijl nodig, een folder voor
je bedrijf, een uitnodiging voor je 50ste verjaardag
of iets anders waar je een vormgever wel bij kunt
gebruiken? Neem dan contact op en wij gaan er iets
moois van te maken.
Op www.behance.net/ilsevleuken zie je mijn
projecten die ik tot nu
toe gemaakt heb voor
mezelf en wie weet
staan er binnenkort
ook op de website van
Bernheze Media een
paar mooie projecten
van mij.
Ilse met haar superdad John en zus Esli

Meer informatie: www.gaafgrafisch.nl/vacature

Wij zijn een service verlenend bedrijf op het gebied van alle interne
transportmiddelen. Klanten zijn bij ons aan het juiste adres voor:
service & onderhoud, veiligheidskeuringen,
verkoop, verhuur en batterijenservice.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

servicemonteur

Nijverheidweg 12,
5492 NK Sint-Oedenrode
0413-477337 | www.vdvleutenelektrotechniek.nl

Wij zijn op zoek naar diverse medewerkers:

Wij zoeKen een collega die:
- Affiniteit heeft met heftrucks en interne transportmiddelen
- Over technische vaardigheden beschikt
(ook auto- en landbouwmechanisatie-monteurs zijn van harte
welkom om te solliciteren)
- Enthousiast en gedreven is.
- Representatief is en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

• Administratieve kracht m/v

Wij bieden:
- Een interessante en zeer afwisselende baan
(zowel in de werkplaats als in de buitendienst).
- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleiding.

• Allround Elektromonteur(s)

geïnteresseerd?
Stuur uw schriftelijke
sollicitatie met cv naar
Bevers Heftruckservice
t.a.v. de heer P. Bevers,
Voltaweg 4,
5482 TM Schijndel.
Of e-mail naar pieter@beversheftruckservice.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij
de heer P. Bevers tel.06-50955321

WWW.beversheftrucKservice.nl

- 40 u p/week
- Minimaal MBO opleiding
- project administratie
- facturering
- materialen kennis (voorkeur)

- kennis van Install Office (voorkeur)
- affiniteit met het bedrijfsleven
- flexibel, alert en stressbestendig
- receptie/telefoon aanname

OP 1 SEPTEMBER
2014 WAS HET 25 JAAR
• Monteur(s)
in opleiding
GELEDEN DAT TON SMITS IN DIENST KWAM
BIJ V.D. VLEUTEN ELEKTROTECHNIEK B.V.

Kijk voor meer informatie betreffende deze vacatures op onze website:
www.vdvleutenelektrotechniek.nl
Hij kwam destijds als eerste
jonge leerlingmonteur in dienst nadat van der Vleuten

Elektrotechniek in 1988 startte op het bedrijventerrein te Nijnsel. Dat dit voor beide
partijen
is bevallen,
blijkt
hetjefeit
dat Ton na 25 jaar nog steeds naar volle
Weetgoed
je van
aanpakken
enuitben
leergierig.
tevredenheid werkzaam is bij van der Vleuten, en dat zoals hij het zelf zegt: “ het
helemaal niks aparts vindt.”
Hij Richt
heeft ons
bedrijf zien zo
uitgroeien
totmogelijk
wat het nu
is, Mevr.
en wij zijn
trotsder
datVleuten,
wij Ton aan
je sollicitatie
spoedig
aan
R. van
de jubilarissenlijst kunnen toevoegen.

mail: r.v.d.vleuten@vdvleutenelektrotechniek.nl
WijPer
bedanken
Ton, Irma en zijn kinderen voor het wederzijdse vertrouwen en hopen
nogOf
lang
elkaar te blijven werken.
permet
post:
Postbus 69
Directie en medewerkers v.d. Vleuten Elektrotechniek B.V
5490AB Sint-Oedenrode
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8 september
Dag van de scheiding
Landelijk 35.000 echtscheidingen per jaar
BERNHEZE - Uit cijfers van het
CBS blijkt dat er in Nederland
jaarlijks zo’n 35.000 echtscheidingen zijn.
Een paar cijfers uit een onderzoek van De Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten
Scheidingsmediators (vFAS) onder gescheiden mensen.
Een aantal opvallende resultaten:
Vrouwen maken zich vaker
zorgen over de scheiding dan
mannen. Bijna een kwart van
de gescheiden mensen had achteraf graag betere afspraken ge-

maakt. Als belangrijkste reden
dat een scheiding minder goed
verloopt, wordt genoemd: mijn
(ex-)partner werkte niet mee.
Kinderen zijn het grootste punt
van zorg.

Karin Bruers haalt uit!
NISTELroDE – Karin Bruers is cabaretière, sociaal ondernemer en schrijver. Van haar hand zijn de boeken
‘Brigadier overstreekmoeder’ en ‘Honger Zomer’.
maakt ze de shows ‘De Warme
Wintershow’, ‘Waar was ik?’,
‘Bruers for president’ en ‘Marmer
& Chocolade’.

Hoor je bij de 42 procent van de
mensen die bang is om te gaan
scheiden?
Goede voorbereiding neemt
deze angst weg. Laat je informeren en leer alle mogelijkheden
kennen. Zoek een advocaat of
mediator, die helpen je graag.
Succesvol scheiden kan.

NISTELroDE - Jaarlijks wordt
door de parochie rondom 17
september de Lambertusviering
georganiseerd. De Heilige Lambertus is de naamgever van de
parochie in Nistelrode.
Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar
Kom
gerust
langs!

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

Haar grote maatschappelijke betrokkenheid spreekt uit door haar
geïnitieerde projecten als ‘SoCIALSALoN’; een kapsalon als
ontmoetingsplek voor ouderen
en demente mensen; ‘SoCIALSoFA’; banken die wereldwijd
zijn geplaatst om sociale verkilling tegen te gaan. In het theater

Nol is haar muzikant, chauffeur,
persoonlijk entertainer en hij
zorgt dat het niet helemaal uit de
hand loopt, want dat ligt altijd op
de loer bij Karin. Ze haalt in haar
voorstelling uit naar christelijke
wethouders, die ze betrapt op
porno kijken in het vliegtuig en
naar echtparen die hun kinderen
slachtofferen in vechtscheidingen. Ze schiet met haar katapult
alfamannetjes van de apenrots.

Maar... wie uithaalt kan een haal
terug verwachten! En die krijgt ze
ook. of het iets uithaalt weet ze
niet, maar voor nu is ze het kwijt.
En men heeft er om kunnen lachen. of men is er nu ook mee
opgezadeld.
7 oktober – aanvang 20.30 uur –
Entree: € 15,-.
Bij bestelling van het 3-in-1 cabaretpakket ontvang je een korting
van € 2,50 per voorstelling.

Muzikale Lambertusviering

Gespecialiseerd in:
- scheidingsbemiddeling
- alimentatie berekeningen
- advies erfrecht
- hulp bij ouderschapsplan

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

Dit seizoen is Karin terug in de
theaters met haar solovoorstelling, nou ja solo…., met Nol Havens samen. Nol kennen we als
zanger van VoF de Kunst.

En verder moet alles wat die dag
voor haar voeten heeft gelopen
eraan geloven.

rond het jaar 700 heeft Lambertus van Maastricht in deze regio
het geloof verkondigd. op 17
september 705 is hij overleden.
Naast de kerk in Nistelrode zijn
ook veel andere kerken en mu-

ziekgezelschappen in de omgeving naar hem vernoemd. Zo
ook de Nisseroise fanfare.
Fanfare St. Lambertus ondersteunt ook dit jaar muzikaal de
Lambertusviering. Dit jaar laat zij
prachtige harmonieën horen.
In voorbereiding op het concours werken de leden hard aan
het verfijnen van klank en samenspel. De gedragen ballads
en koralen komen schitterend

tot hun recht in de galmende
Lambertuskerk. De tonen zullen
rollen over de banken en naschallen in de oren.
De Lambertusviering vindt plaats
op zaterdagavond 16 september
in de Lambertuskerk om 19.00
uur.

Cursus blindtypen voor
kinderen van groep 7 en 8
BERNHEZE - Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10 vinger-blindsysteem. De beste
leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8, en ouder. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien
vingers leren typen? Dat kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit
de buurt.
Je maakt gebruik van een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien. Typeles is leuk en nog veel leuker
met andere kinderen samen!
Door het toenemend gebruik
van de computer in het onderwijs, dagelijks leven en op het
werk, is een goede typevaardigheid van groot belang.
Iedereen kan leren typen, ongeacht leeftijd, eventuele beperkingen of ervaring met de
computer. Afsluiting van de
cursus met een waardevol diploma, als bewijs van de verkregen
vaardigheden, is dan belangrijk.
Iedereen die met een toetsenbord werkt zou eigenlijk moeten
typen volgens het tienvingersysteem blindtypen.

7/8 en ouder onder andere in
Heeswijk-Dinther (basisschool
Het Mozaiëk en ’t Palet, Berlicum), Heesch (op het Hooghuislyceum), Nistelrode (basisschool
‘t Maxend en de Beekgraaf), Vinkel (basisschool Mariaschool),
Loosbroek (basisschool Albertus)
Nuland (in de Meent)=.

Eind september starten we weer
op diverse basisscholen, na
schooltijd, met het computertypen voor kinderen van groep

De lessen worden om de week
gegeven. De examens zijn in december en januari. Bij het behalen van minimaal 100 aanslagen

per minuut (het gemiddelde is
meestal 150 aanslagen per minuut) ontvangt men een diploma dat met gunstig resultaat
de examens zijn behaald. Nieuwe scholen, die ook de cursus
blindtypen na schooltijd georganiseerd willen hebben, kunnen
ook reageren. Voor scholen zit
daar geen extra werk aan vast.
Voor info of aanmelding:
www.iedereenkantypen.nl
of 06-53830572.
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Leven in armoede, hier,
dat is toch niet van deze tijd?

Kort nieuws
Leef van
sarah Linde

Jawel dus. Leven in armoede, in onze eigen omgeving is júist iets
van deze tijd. En daarom niet iets om je voor te schamen
eigen ideeën en zijn op zoek naar
versterking van ervaringsdeskundigen die mee willen DoEN!
Denk mee!
Ben je vrijwilliger of medewerker
van een basisschool, vereniging,
praktijk of sta je op een andere manier midden in de maatschappij? Zit jij zelf of iemand
in je omgeving in een financieel
lastige situatie? Voel je welkom
om met hen mee te denken hoe
we elkaar kunnen helpen. Denk
bijvoorbeeld aan het bij elkaar
brengen van voetbalschoenen
waar kinderen zijn uitgegroeid en
die andere kinderen weer kunnen
gebruiken. of een gezamenlijke verkleedkist die geleend kan
worden voor verjaardagsfeestjes. Ze zijn op zoek naar dit soort
ideeën die mensen wat meer
lucht geven.

Tekst: Anita van den Bogaart

BErNHEZE - De economische crisis is de grootste veroorzaker van financiële problemen. ZZP-ers die
hun facturen niet betaald kregen en omvielen. Mensen die machteloos moesten toezien hoe hun bedrijven werden meegesleurd in de neerwaartse spiraal en failliet werden verklaard. Huizen die moesten
worden verkocht. Gezinnen die in de schuldsanering kwamen. Schrijnende verhalen. En hoe begrijpelijk
hun situatie ook is: toch is er de schaamte en de trots.
Het bespreken van het onderwerp Armoede, niet rond kunnen komen, zit nog steeds in de
taboesfeer. En zo rollen mensen
met financiële problemen van
het ene probleem in het andere.
Er zijn instanties en organisaties
die hulp bieden, zoals het Maatschappelijk ondersteuningsfonds
Bernheze. Maar niet iedereen
weet die mogelijkheden te vinden, en ook niet iedereen wil die
hulp aanvaarden. Want hulp betekent gezichtsverlies. En dat kan
anders, vinden initiatiefnemers
van TAP (Team Armoede Preventie) Bernheze. Als ervaringsdes-

kundigen weten zij waarover ze
praten. Ze snappen hoe mensen
zich voelen, begrijpen de emotionele hobbels. Juist daarom startten zij TAP.
Met dit initiatief willen zij een
soort wegwijzer vormen en verschillende initiatieven aan elkaar
koppelen. Want wat is er allemaal al, waar lopen mensen tegenaan, waar is behoefte aan?
om die antwoorden boven tafel
te krijgen organiseert TAP een
brainstormavond voor iedereen
die wil meedenken over deze
materie. Ze presenteren hun

Een brainstormavond voor
iedereen die wil
meedenken over
deze materie

Meedenken? Graag, je bent van
harte welkom! Meld je voor vrijdag 15 september aan via tapbernheze@gmail.com. of anoniem via oNS Welzijn/Sociaal
Team, Femke Prince: 06 143 42
428 (werkdagen ma., di. en do.).
Graag tot dan, de koffie en thee
staan klaar!

VorSTENBoSCH - Sarah
Linde maakte voor deze krant
de illustraties bij de artikelen
van de Stichting Glasvezel.
Nu heeft ze een leporello getekend. Dat is een uitklap monica-kaart. Een klein beeldverhaal in tien tekeningen. Het
heet ‘LeeF’ en kost een tientje.
Leuk cadeautje. of een mooie
serie voor aan je eigen muur.
Als wegwijzer door donkere
dagen. Ben je klaar voor het
najaar? Je kunt deze leporello
bestellen onder het kopje ‘Illustraties’ op www.sarahlinde.nl.

Optreden pianiste Monique
van de Ven

Wat: Informatieavond TAP
Wanneer:
donderdag 21 september
Waar: Bibliotheek Heesch,
De Misse 2.
Programma:
19.00 uur: Inloop
19.15 uur: Voorwoord
wethouder rein van Moorselaar
19.20 uur: Toelichting TAP
19.45 uur: Pauze
20.00 uur: Brainstormsessie
20.30 uur: Einde bijeenkomst
TAP Bernheze
Ton Linders & Gwendoline Muller

HEESWIJK-DINTHEr - Pianiste Monique van de Ven speelt
zondag 10 september om 15.00
uur in de grote kapel van verzorgingshuis Laverhof ‘Uurtje Klassiek’ onder andere Mozart, Bach
en Chopin. De toegang is gratis.
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‘Als sterven dichtbij komt…’ Nieuw in Nistelrode: huidgericht

voor huid- en oedeemproblemen
NISTELroDE - Huidgericht is gevestigd in het gezondheidscentrum
van Nistelrode en neemt hiermee Total Skin over.

BErNHEZE – Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Onze vrijwilligers bieden
aanvullende hulp aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun
mantelzorgers) en die ervoor gekozen hebben om thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, te kunnen sterven.
Heb jij ook interesse om VPTZ
vrijwilliger te worden?
onze vrijwilligers krijgen eerst
een basistraining die start op
maandag 25 september. Deze
training bestaat uit twaalf dagdelen.
De training is bedoeld om jou
goed toe te rusten om de cliënt
en mantelzorger te kunnen

ondersteunen. Bij het vrijwilligerswerk ontvang je intensieve
begeleiding van de drie coördinatoren.
Meer informatie over dit dankbare vrijwilligerswerk? Kijk dan
op www.vptz-uden-veghel.nl of
mail naar info@svptz.nl.
Natuurlijk kun je ook bellen met:
0413-820305 of 06-12114606.

Huidgericht is gespecialiseerd
in huid- en oedeemtherapie,
in definitief ontharen en pakt
acneproblemen aan. “In onze
werkwijze staat persoonlijke
aandacht centraal. Daardoor bereiken we met de patiënt meer
dan wanneer de focus alleen op
het huidprobleem ligt.”
NISTELRODE: De filosofie van
de huidtherapeuten Ilona Kling
en Irene Kusters is succesvol.
De hbo-opgeleide dames openen hun derde locatie. “Gericht,
flexibel en eerlijk”, zo vatten
ze hun werkwijze samen. “We
ervaren dat veel mensen huidproblemen hebben, maar niet

weten wat te doen en wat de
mogelijkheden zijn.”
HUIDTHERAPIE: Acne, littekens,
microdermabrasie, microneedling, ontharen (elektrisch, laser),
peeling, steelwratjes.
OEDEEMTHERAPIE: Lymfedrainage, lymfetaping, steunkousen,
wondzorg, zwachtelen.
Intake gratis
Een intake is gratis. Afhankelijk
van het gekozen pakket, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling.
Voor meer informatie kijk op
www.huidgericht.nl of bel
06-22260350.

Irene Kusters en Ilona Kling

Ilona Kling & Irene Kusters
Beekgraaf 58A, Nistelrode
06-222 60 050 / 06-222 60 350

‘Fittest voor inwoners tussen
70 en 80 jaar’
NISTELroDE - De tweede fittest voor inwoners tussen 70
en 80 jaar in CC Nesterlé staat op de agenda voor maandag
9 oktober. De fittest op 20 april was een groot succes en
wegens het overweldigende aantal aanmeldingen heeft
Burenhulp Nisseroi besloten om deze fittest opnieuw te
organiseren, voor de inwoners die de eerste keer niet mee
konden doen. De gemeente stuurt een persoonlijke uitnodiging
voor de fittestdag op 9 oktober.
De testen op deze dag worden uitgevoerd door deskundigen
uit Nistelrode, in samenwerking met GGD Hart van Brabant.
De combinatie van het invullen van de vragenlijst met
aanvullende metingen op het gebied van horen, zien, conditie,
voeding, bloedsuiker en bloeddruk geeft een goed beeld van je
fitheid.

Speciaal voor de inwoners die de
eerste keer niet mee konden doen
Deze test biedt naast een meting op je lichamelijke gesteldheid
ook zicht op onder andere je eigen kracht door de ‘positieve
gezondheid check’. De huisartsenpraktijk, apotheek, gemeente
Bernheze en lokale zorginstellingen steunen Burenhulp Nisseroi
daarbij. Aan het eind van de 50 minuten-durende test ga je in
gesprek met een medewerker van de GGD. Tijdens dit gesprek
komen de resultaten aan bod alsmede eventuele adviezen
voor de toekomst. Afsluitend ga je met je testresultaten, het
persoonlijk advies en een attentie van lokale ondernemers
verpakt in een tasje naar huis.
Deze test wordt gratis aangeboden; wij zien je graag op
9 oktober!
Meer informatie over Burenhulp Nisseroi is te vinden op
www.burenhulpnisseroi.nl, ze zijn te bereiken via 0412-744111.

RUBRIEK

Nicole
HEESCH - Nicole Schippers-van
de Sterre uit Rosmalen is in
1992 begonnen bij de praktijk
van huisarts Manders, zij was
het aanspreekpunt van alle
patiënten, zij regelde alles zodat het spreekuur feilloos verliep en plande alles voor de
huisarts. Ook diverse onderzoeken, zoals urineonderzoek,
het maken van een ECG en
bloedonderzoek, werden vakkundig door Nicole uitgevoerd.
Maar waar ze al 25 jaar in uitblinkt is haar luisterend oor,
medeleven, begrip en goed advies. Het gezicht van de praktijk,
eerst bij huisarts Manders en nu parttime bij de praktijk van dokter De Zwaan en Van Sonsbeek. Veel
Heeschenaren kennen Nicole en gaan graag bij haar langs voor een tip of goed advies en... zij staat
altijd klaar.
ook heeft Nicole een team voor SamenLoop voor Hoop samengesteld vanuit de praktijk, waarbij zij
het aanspreekpunt was en alles regelde. Kortom; een fijne meid die altijd voor iedereen klaarstaat!
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Wolbert fysio opent haar deuren in Nistelrode
Op dinsdag 12 september start Wolbert Fysio met haar fonkelnieuwe locatie aan Laar 53c
niet meer kunt doen wat u graag
wilt? Maak dan een afspraak
bij een van de therapeuten van
Wolbert Fysio.

‘GRAAG ZIEN
WE U SNEL OP
ONZE NIEUWE
LOCATIE’
Op de locatie Nistelrode staan
Stephanie van Kempen en haar
team voor u klaar. Zij beschikken over ervaring, een frisse blik
en brede kennis. Uiteenlopende
specialismen, zoals sportfysiotherapie, (top)sportrevalidatie,
fysiotherapie voor ouderen, manuele therapie en ergotherapie,
zijn vanzelfsprekend aanwezig.

Stephanie van Kempen (vestigingsmanager) en Bas Wolbert (directeur-eigenaar) voor hun nieuwe praktijk

NISTELRODE - Het team van fysiotherapeuten gaat zich op de nieuwe locatie inzetten als een gespecialiseerde praktijk met een breed aanbod van diensten. De kracht ligt in snelle diagnostiek, laagdrempelige benadering en professionele zorg. “We werken inmiddels met zorgstraten, zoals ziekenhuizen
reeds lange tijd werken. Dat wil zeggen dat we voor specifieke klachtenbeelden speciaal opgeleide fysiotherapeuten hebben, die ook weer intensief samenwerken met de specialisten. Om die reden maken
we ook deel uit van verschillende netwerken zoals het Schoudernetwerk en het Knienetwerk Noord-Brabant. Daarnaast leggen we ons toe op peesproblematiek en rugklachten.”
De wens om zo snel mogelijk
pijnvrij te laten bewegen is leidend voor Wolbert en zijn fysiotherapeuten.
Om die reden kan men binnen
24 uur een afspraak maken.

“Naast onze bevindingen vanuit
het fysiotherapeutisch onderzoek scherpen wij onze conclusie
aan met echografie en kunnen
we ook beelden maken van het
blessuregebied. Indien de fysiotherapeut u niet kan helpen zal

er, door de samenwerking met
een groot netwerk aan artsen,
specialisten en zorgverleners,
snel overleg plaatsvinden en zal
u worden doorverwezen naar de
juiste persoon.”
Heeft u klachten waardoor u

Indien u geen klachten heeft
maar toch graag een kijkje wilt
nemen in onze nieuwe praktijk,
nodigen we u van harte uit voor
de open dag op zaterdag 4 november van 10.00 tot 14.00 uur.

zoekt vrijwilligers

Wil jij graag iets voor een ander
betekenen?
NAH
Wil jij je inzetten voor iemand met nietaangeboren hersenletsel (NAH)? Wij zijn
altijd op zoek naar vrijwilligers! Onze
hulpvragen variëren van een kopje koffie
thuis tot een dagje weg. Eén keer per week
of één keer per maand: alle hulp is welkom!
Heeswijk-Dinther:
Begeleiding jongen met diabetes
Voor een lieve jongen (2005) met diabetes
zoeken wij een vrijwilliger die af en toe de
zorg van zijn ouders over kan nemen. Te
denken valt aan begeleiding bij een uitstapje
met school of een kinderfeestje, of als
avondoppas. De vrijwilliger moet ervaring
hebben met diabetespatiënten: waardes van
de bloedsuikerspiegels kunnen meten en
insuline kunnen spuiten. Blink kan zorgen
voor autorisatie.
Vrijwilligerswerk doe je met je hart.
Als vrijwilliger bij Blink zorg je ervoor dat
mensen met een beperking zo veel mogelijk
mee kunnen doen aan de samenleving.
Ook bied je zwaar belaste mantelzorgers
verlichting, zodat zij even tijd hebben
voor zichzelf. Interesse of op zoek naar een
vrijwilliger? Neem vrijblijvend contact op
voor meer informatie of neem eens een
kijkje op onze website: 088-7540400 |
info@blinkuit.nl | www.blinkuit.nl

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’
Laar 53c
5388 HC Nistelrode
0412-782500
info@wolbert-fysio.nl
www.wolbert-fysio.nl

Toer Mee 2017
Heeswijk-Dinther - 325 Liefhebbers fietsten zondag 3 september de 41ste Toer Mee, georganiseerd door Koninklijke Fanfare
St. Willibrord Heeswijk.
Met een helder zonnetje en
een licht briesje was het ideaal
fietsweer. 40 Kilometer door de
fraaie omgeving van Heeswijk,
Vorstenbosch, Uden en Nistelrode. Muzikaal begeleid door de
blaaskapellen; De Kornuiten, De
Durzakkers, De Bokkenbloazers
en de Hofkapel fietste men relaxed van post naar post.

Alle Sikkens
25%
buitenlakken korting

S
E
R

Een mooie muzikale,
sportieve dag
De hoofdsponsor, Van Esch
Tweewielers uit Heeswijk, kon de
heer v.d. Hurk uit Schijndel verblijden met een nieuwe fiets. De
fanfareleden Kyra van Lieshout
en Martien Langenhuizen waren
er in geslaagd het grootste bedrag aan sponsorgelden binnen
te slepen. Al met al een bijzonder
geslaagde Toer Mee.

N

Op
bij
Aktieperiode t/m 31 oktober 2017

Erveza
JohnJohn
F. Kennedystraat
89 - 538489
GB Heesch - 0412-486277
F. Kennedystraat
5384 GB Heesch
0412-486277
www.erveza.nl
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Sam en Bennie op zoek naar een boek /
Judith Koppens en Marja Meijer
Buiten regent het. Dat geeft niet want Sam is lekker aan het lezen
in haar boek. Maar haar hondje Bennie verveelt zich, hij wil met
Sam spelen. Sam probeert Bennie te overtuigen om ook een boek
te gaan lezen, maar Bennie wil daar niets van weten. “Misschien
vind je lezen wel leuk, maar heb je liever een ander boek”, zegt
Sam. Ze besluit om samen met Bennie naar de bibliotheek te gaan
om speciaal voor Bennie een boek uit te zoeken.
Bennie mag niet de bibliotheek binnen en dus laat Sam hem door
het raam het ene na het andere boek zien. Misschien is een boek
over ridders wel leuk of over het circus, want Bennie doet zelf ook
graag kunstjes. Maar Bennie vindt er niets aan. Dan krijgt Sam een
geweldig idee en vindt ze het perfecte boek voor Bennie. Zo laten
ze samen zien hoe leuk lezen is en dat er in de bibliotheek voor
iedereen een boek te vinden is!

bernheze Open levert € 4.500,op voor kindervakantieweken

baby- & Kinderbeurs

rusheuvel Oss 24 september
oSS - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 24 september een grote
baby- en kinderbeurs gehouden. De organisatie van de baby- en
kinderbeurs verwacht wederom een grote drukte. De beurs, die twee
keer per jaar wordt gehouden, is inmiddels een begrip voor Oss
en omgeving geworden. Er staan ruim 100 deelnemers. je kunt er
makkelijk parkeren en er is van alles te koop wat interessant is voor
kinderen tot ongeveer twaalf jaar.
Zo is er onder andere kinderkleding en babyspullen in allerlei
soorten en maten. Bekend speelgoed zoals Duplo en Lego, Barbiepoppen en gezelschaps- en
computerspelletjes. De gebruikte
spullen of partijgoederen worden te koop aangeboden door
particulieren. De organisatie organiseert al meer dan 12,5 jaar
kinderbeurzen in de regio. De
beurzen lopen nog steeds erg
goed. Als je alle kinderspullen
nieuw moet kopen wordt dat
vaak veel te duur. Bovendien kun
je vaak net zo goed volstaan met
gebruikte kleren en spullen. Dat
zie je onder andere bij de kinderboxen en kinderstoeltjes, autoen fietsstoeltjes; deze artikelen
zijn meestal meteen verkocht op
de beurs.
De deelnemers gaan tevreden
naar huis als zij hun spullen verkocht hebben en de nieuwe eigenaars zijn tevreden met hun
aankoop. Daarom is het nog
steeds erg leuk om zo’n beurs

Zondag

Rusheuv

van 10.30 tot 13.00 uur

Oss

’GROTE’

Schrijf
snel in!

Sportcentrum

Volgende beurzen:

R u s h e u v e l s t r a a t 5 Os s

Inschrijving geopend

24 september

De Rusheuvel
Informatie en inschrijven:

el

zo. 29 okt. Mill
zo. 19 nov. Oss

www.babykinderbeurs.nl

te organiseren. De openingstijden van de beurs zijn van 10.30
tot 13.30 uur en de entree is
€ 2,-. De volgende beurzen dit
najaar zijn op 29 oktober in hotel
Fitland in Mill en op 19 november in de rusheuvel in oss.
Voor meer informatie kijk op
www.babykinderbeurs.nl
of check de Facebookpagina.

‘Tien kikkers en een
olifant, tel je mee?’
Noor en Luus presenteren samen met hun
moeder gedichtenprentenboek

De organisaties namen de cheque aan uit handen van Roel van Bakel

BErNHEZE - Op vrijdag 25 augustus organiseerde Lions Club Bernheze de Bernheze Open: een uniek
golftoernooi voor het goede doel in het glooiende landschap van businessclub The Duke in Nistelrode. Deelname aan de Bernheze Open is voorbehouden aan alle inwoners van de gemeente Bernheze,
iedereen die geboren is in deze gemeente en iedereen die er werkzaam is. Ruim 95 deelnemers grepen
de kans om te genieten van een spannend toernooi over de 18-holes baan, een heerlijke lunch én een
diner, verzorgd door het gastronomisch team van The Duke. De opbrengst van het toernooi kwam ook
dit jaar ten goede aan de diverse kindervakantieweken in Bernheze.
Er werden twee wedstrijden gespeeld; een zogenaamde ‘strokeplay’ voor golfers met een
handicap van achttien of lager
en een ‘stableford’ voor de golfers met een handicap van negentien of hoger. De winnaar
van de Bernheze open 2017 en
beste golfer van Bernheze werd
Jan Paul van Noort. Bij de dames
werd de stabelfort door Hermie
Verheijen gewonnen en bij de
heren door Jeroen van GriensSchadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

ven. De strokeplay heren netto
werd gewonnen door Pepijn de
rijk.

wijl het belang van hun bijdrage
aan de samenleving volgens Van
Bakel groot is.

President roel van Bakel van
Lions Club Bernheze kon een
cheque van maar liefst € 4.500,overhandigen aan Mini Heesch,
KVW Vorstenbosch, Stichting
Jeugdbelangen Nistelrode en
Stichting ranja HDL. In Bernheze
krijgen deze clubs steeds minder
subsidie vanuit de overheid, ter-

“Ik ben daarom blij dat wij hen
dankzij de ruimhartige bijdragen
van sponsoren als oovB adviseurs en accountants, Marya
schoenen en tassen, The Duke,
NobraCars, Hoogland Medical
en Annelies MediSpa én natuurlijk de deelnemende golfers,
kunnen ondersteunen.”

V.l.n.r.: Marleen, Noor en Luus

HEESWIJK-DINTHEr - Maandag 4 september presenteerden Noor
en Luus samen met hun moeder Marleen Ceelen hun gedichtenprentenboek ‘Tien kikkers en een olifant, tel je mee?’. Zij deden dit
op de eerste dag van de Week van de Alfabetisering tijdens de weekopening op openbare basisschool De Bolderik in Heeswijk-Dinther.
Noor las een gedichtje voor en de juffen van groep 1 en 2 ontvingen
het eerste exemplaar van het boek. De presentatie is een symbolische start van de verkoop.
Marleen maakte het boek samen
met haar dochters Noor en Luus.
Een boek vol kleurrijke figuren
en dieren dat peuters en kleuters
helpt bij de ontwikkeling van
het tellen en cijferbegrip. Marleen: “Mijn passie voor tekenen
en schrijven is er altijd geweest.
Twee passies die samen komen
in dit boek. onze kinderen genieten ontzettend van verhalen, boeken en voorlezen. Hun
ideeën en rijmpjes waren mijn
inspiratie bij het schrijven van de
gedichten en hun fantasievolle
tekeningen vormden de basis

voor de tekeningen in het boek.”
Vanaf september is het boek te
bestellen via
www.tienkikkerseneenolifant.nl
en verkrijgbaar in verschillende
boekhandels in de regio.
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PrAKTisChE iNfOrMATiE
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
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Nieuw bomenbeleid gemeente bernheze
Hoe de gemeente omgaat met haar eigen bomen, maar ook hoe zij
bomen van anderen beschermt, ligt vast in een bomenbeleidsplan.
Bernheze heeft een nieuw bomenbeleidsplan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u?

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
Politieloket
Gesloten van 17 juli t/m 8 september
2017. www.politie.nl

AGENDA
10 september 2017
open Monumentendag
www.bernheze.org
12 september 2017
19.30-21.00 uur
Inloopavond
bestemmingsplan en
exploitatieplan De Erven
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
14 september 2017
19.30-20.30 uur
Informatieavond herinrichting
Graafsebaan
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
19 september 2017
19.30 uur
Presentatie schetsontwerp
Laar
Cultureel Centrum Nesterlé,
Nistelrode
7 oktober 2017
11.00-15.00 uur
open dag gemeenteraad en
college van b&w
Gemeentehuis, Heesch

Bomenlijst blijft
De gemeente wil zich niet onnodig bemoeien met andermans
groen, maar wel zorgen dat de
meest waardevolle bomen behouden blijven. Daarom blijft
de gemeente werken met een
bomenlijst. We noemen deze
de Lijst Monumentale en Toekomstbomen. Daarop staan de
bomen die de gemeente belangrijk vindt en goed wil beschermen. op die lijst kunnen zowel
gemeentelijke als particuliere
bomen voorkomen. Als u zo’n
boom wilt kappen, hebt u een
ontheffing of vergunning nodig
die u via www.omgevingsloket.
nl kunt aanvragen. Particulieren die een ‘monumentale of
toekomstboom’ bezitten kunnen een bijdrage ontvangen in
de onderhoudskosten. In 2018

De Gft-container
is goedkoper.

Veel bomen vergunningvrij
Wilt u een boom binnen de bebouwde kom kappen? Dan is
het checken van de Bomenlijst
meestal voldoende. Staat uw
boom niet op de lijst? Dan mag
u deze kappen zonder vergunning. Staat een boom in het
buitengebied? Dan kunnen ook
andere regels gelden. In die gevallen is het slim om contact te
zoeken met de gemeente voordat u bomen gaat kappen. In
alle gevallen geldt dat u eerst
moet nakijken of u met de kap
van de boom geen beschermde
soorten zoals vogels of vleermui-

Verpakkingen van plastic, blik en
drankkartons kunnen in dezelfde zak

herinrichting Graafsebaan
Informatieavond 14 september 2017
De Graafsebaan is een onderdeel van de oude verbindingsweg tussen Grave en ’s-Hertogenbosch die in het verleden door Heesch
liep. Inmiddels heeft de Graafsebaan deze regionale verkeersfunctie
niet meer, het is nu een van de ontsluitingswegen van Heesch. Het
wegprofiel van de Graafsebaan sluit nog niet aan bij de huidige
functie van de Graafsebaan. De weg is nog steeds erg breed waardoor er hard gereden wordt.
Nieuw ontwerp
De afgelopen maanden heeft de
gemeente Bernheze samen met
de aanwonenden van de Graafsebaan een nieuw ontwerp gemaakt. Het nieuwe ontwerp sluit
beter aan bij de huidige verkeersfunctie van de Graafsebaan.

Doe gft-afval niet
bij restafval.

wordt deze lijst herzien en gaat
de bijdrageregeling in. De huidige bomenlijst kunt u vinden op
www.bernheze.org (zoekterm:
bomenlijst).

op donderdag 14 september
2017 organiseren we een informatieavond om het nieuwe
ontwerp te presenteren en toe
te lichten. Wethouder rein van

Moorselaar opent de avond. Vervolgens presenteert adviesbureau
Akertech het opgestelde ontwerp. Na de toelichting kunt u
reageren op het nieuwe ontwerp.
Datum: donderdag 14 september
2017
Locatie: Cultureel Centrum de
Pas, De Misse 4, 5384 BZ Heesch
Zaal: Missezaal
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
Einde: 20.30 uur.

zen verstoort, verjaagt of doodt.
De Wet natuurbescherming verbiedt dat namelijk.
Groene structuur
Een aantal lanen, rijen, parken
en plantsoenen is extra belangrijk voor het groene gezicht van
de gemeente. Tezamen vormen
ze de groene structuur die de
gemeente dooradert. Daardoor
kan iedereen genieten van groen
en heeft ook de natuur overal
een plek. De gemeente vindt het
belangrijk dat die groene structuur uitblinkt in kwaliteit. Dat
kan door middel van grote bomen, veel bomen, andersoortig
groen óf bijzondere soorten. De
gemeente gaat zorgvuldig om
met bomen in die structuren en
eist een vergunning als er moet
worden gekapt.
Meer flexibiliteit
Met de gemeentelijke bomen die
niet op de lijst of in de groene
structuur voorkomen, gaat de
gemeente wat flexibeler om dan
voorheen. Voor de kap van deze
bomen is bijvoorbeeld geen vergunning meer nodig. De bomen
zijn daarmee niet vogelvrij! Als
iemand een klacht heeft over gemeentelijke bomen, beoordeelt
de gemeente die klacht zorgvuldig. U hoeft dus niet bang te zijn
voor kaalslag. Als het college een
klacht heeft afgewezen, dan kan
het dat besluit heroverwegen als
blijkt dat er heel veel mensen in
een straat dezelfde klacht hebben. Voor ernstige probleemlocaties heeft de gemeente een
bedrag beschikbaar zodat we

aan een oplossing kunnen werken.
Bomen vroeg in beeld
Bij ontwikkelingen zoals woningbouw, reconstructies en renovaties zorgt de gemeente voor
nieuwe bomen in goede groeiplaatsen. Bij de soortkeuze letten
wij erop dat de bomen er in zo
veel mogelijk seizoenen aantrekkelijk uit zien en dat ze voor de
natuur ook wat te bieden hebben. Soms staan bomen gewoon
‘in de weg ’ en moeten ze weg
om een ontwikkeling mogelijk te
maken. Maar soms zijn ze ook
van grote waarde en ontwerpen
we om de boom heen. Daarom
zorgt de gemeente ervoor dat
bomen bij nieuwe plannen al
vroeg in beeld zijn.
Meer snoeien
om bomen gezond en veilig te
houden is deskundig onderhoud
nodig. De gemeente zet haar
onderhoudsprogramma
voort
maar gaat in de komende jaren
wel extra snoeien.
Eerste stap
Dit bomenbeleidsplan is nog
maar de eerste stap. De gemeente gaat de komende tijd
meer zaken ontwikkelen en regelen om de omgang met bomen te verbeteren. Daar hoort u
later meer over. Hebt u eerder al
vragen of opmerkingen? Neem
dan contact op met de gemeente Bernheze via telefoonnummer
14 0412. Wilt u het volledige
beleidsplan lezen? Kijk dan op
overheid.nl.

bijzondere bijstand voor
schoolkosten
Aanvragen bij Meierijstad tot 1 november 2017
Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs moeten vaak hoge
schoolkosten maken, bijvoorbeeld voor boeken, schooltas, schoolreisje, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.
Moet u rondkomen van een minimuminkomen, dan kan dat een
probleem zijn. Daarom kunt u in
aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente
Bernheze. De gemeente Meierijstad voert de regeling Bijzondere
bijstand voor Bernheze uit.
Hoogte vergoeding
De bijdrage in het schooljaar
2017/2018 is € 187,- per kind
van 4 tot 18 jaar in het basis en/
of voortgezet onderwijs. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan
de inkomensgrens (120% van
de bijstandsnormen, € 1.606,-).
Uw vermogen mag niet groter
zijn dan € 11.880,-.

op www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand kunt u meer informatie vinden.
Aanvragen
Ga hiervoor naar www.meierijstad/bijzonderebijstand en dan
naar het programma Bereken
uw recht (digitaal aanvragen) of
download het aanvraagformulier bijzondere bijstand.
Als u een vergoeding hebt gehad in het schooljaar 2016/2017
of een uitkering Participatiewet
van de gemeente ontvangt, dan
heeft u automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe
schooljaar ontvangen.
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Presentatie schetsontwerp
Laar Nistelrode
Informatieavond 19 september 2017
Bent u benieuwd naar de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting
van Het Laar in Nistelrode? U bent op 19 september 2017 van harte
welkom op onze informatieavond. We geven dan een korte presentatie en u kunt op de schetsen reageren. We nemen uw mening
graag mee in de verdere uitwerking.
Schetsontwerp
Het gedeelte van Laar tussen
Heuvelstraat en Parkstraat krijgt
een nieuwe inrichting. We hebben samen met de aanwonenden en ondernemers een schets-

ontwerp gemaakt dat we nu ook
graag aan de inwoners van Nistelrode voorleggen.
U bent van harte welkom om
19.30 uur in Cultureel Centrum
Nesterlé.

Spullen voor de kringloop?
Kringloopwinkel
Voorste Groes 1a, Heesch,
www.kringloopbedrijfoss.nl
0412-62 61 11

Kringloopcontainer Milieustraat
De Morgenstond 4, Heeswijk-Dinther
www.bernheze.org
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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. Technische
vragen over onderwerpen die op
de agenda staan, graag indienen
tijdig voorafgaande aan de vergadering
Raadscommissies Bestuur en
Strategie en Maatschappelijke
Zaken op maandag
11 september 2017
- Presentatie regionaal Bureau
Leerplicht
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo/AWBZ en Participatiewet

- opiniërende bespreking rapport Grip op regionale samenwerkingsverbanden
Raadscommissie
Ruimtelijke
Zaken op woensdag 13 september 2017
- Stand van zaken huisvesting
vergunninghouders
- Voorstellen op aanbevelingen Tussenevaluatie van het
Inrichtings- en Beheerplan
(IBeP) De Maashorst
- Vaststellen beleidsnota Teeltondersteunende Voorzieningen Bernheze 2017
- Vaststellen bestemmingsplan
Jan van den Boomstraat 5 en
6 in Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Doolhof ong. te Nistelrode
- Voorstel tot vaststellen beheersverordening
Centrum

-

Heeswijk-Dinther en vaststellen beheersverordening centrum Nistelrode
Vaststelling bestemmingsplan
Eggerlaan in Vorstenbosch
Vaststellen bestemmingsplan
Tipweg 15 in Vorstenbosch
Vaststellen bestemmingsplan
Mgr. Van den Hurklaan 11 in
Heesch
Vaststellen bestemmingsplan
Heilarenstraat ong. (naast 51)
in Heeswijk-Dinther
opiniërende bespreking Aanpak Vrijkomende Agrarische
Bebouwing (VAB)

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 ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Bomenbeleidsplan

Wet ruimtelijke ordening

op 24 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Bernheze nieuw
bomenbeleid vastgesteld. Dit beleid treedt in werking op 7 september 2017. De beschermde
bomenlijst zoals vastgesteld op 3
juli 2008 blijft van kracht tot een
nieuwe lijst wordt vastgesteld.
Daarop geldt één uitzondering:
de verzamelgroep gemeentelijke
bomen dikker dan 20 centimeter doorsnede wordt per direct
uit de lijst verwijderd. Voor gemeentelijke bomen is, conform
het nieuwe beleid, geen omgevingsvergunning meer nodig als
deze worden gekapt. Gemeentelijke bomen die individueel zijn
aangewezen blijven wel onderdeel van de lijst.

Ontwerpwijzigingsplan Kantje
37 Nistelrode
Het college van burgemeester
en wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het
ontwerpwijzigingsplan
Kantje 37 Nistelrode (artikel 3.9a
Wet ruimtelijke ordening). Het
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met de
code NL.IMro.1721WPKantje37-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het veranderen van de vorm van het
bouwvlak aan Kantje 37, Nistelrode.
Procedures 1b en 3b zijn toepassing

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Algemene maatregel van
bestuur
De volgende melding als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Welten Beheer bv heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het oprichten
van een garagebedrijf op het
adres Hoofdstraat 95, 5473
AP Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- J. van Klinken voor het organiseren van een hondendemonstratieshow op 16 september
2017 van 14.00 tot 15.00 uur
op het grasveld tegenover
Heelwijkstraat 33, 5384 AW
Heesch. De toestemming is verzonden op 23 augustus 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Heibloemsedijk 9a
Verbouw woning
Datum ontvangst: 30-08-2017
Nistelrode
- Weijen 24
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. terras
Datum ontvangst: 29-08-2017
Vorstenbosch
- rietbeemden ong.kavel 7 en 7a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke
ordening/rooilijn
verplaatsen
Datum ontvangst: 28-08-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- Binnenweg 1
Plaatsen tijdelijke kantine/
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 29-08-2017
- Broekhoek 40
oprichten berging en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 29-08-2017
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 2b
Milieuneutraal veranderen
Verzenddatum: 29-08-2017
- Hogeweg 1
Aanpassen dakconstructie
Verzenddatum: 31-08-2017
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.
Rectificatie week 27.
Hierin stond:
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Loosbroek
- Dintherseweg 71
Veranderen varkenshouderij
en plaatsen installatie voor been verwerken mest
Verzenddatum: 03-07-2017
Dit moet zijn:
Loosbroek
- Dintherseweg 71
Veranderen
varkenshouderij en plaatsen installatie voor
be- en verwerken mest en het
brengen van stoffen in een
oppervlaktewater en het verrichten van handelingen in een
watersysteem
Verzenddatum: 03-07-2017
Procedures 1a, en 3b zijn van
toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn via de uitgebreide
voorbereidingsprocedure verleend.
Deze besluiten treden in werking
na afloop van de beroepstermijn.
Nistelrode
- Maxend 6
Brandveilig gebruik
Verzenddatum: 28-08-2017

Nistelrode
- Loosbroekseweg 74
Beperkte milieutoets en handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden
Verzenddatum: 31-08-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.

doekjes?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon

MedICIjNeN?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon

22

GEMEENTEBERICHTEN

Woensdag 6 september 2017

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 mondelinge
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 be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

WWW.BERNHEZE.ORG

Jachtslot De Berkt en
Historische Fietstocht

Te koop in de Abdij:

schilderijen van Willem van Helvert

fotoexpositie van Mohammad
Aglah, Recyclekunst van Grazia,
schilderijen van Toos Wingens
en keramiekobjecten van Cees
Snellen en zijn cursisten.

Tijdens Open
monumentendag
laten diverse
kunstenaars
hun talenten zien

De achterzijde van Kasteel De Berkt

Jachtslot De Berkt
HEESCH – Rien de Visser, auteur van het boek ‘Ziehier’ wij
verkopen 77 kasteelboerderijen’ houdt drie lezingen over de
geschiedenis van het landgoed
en de relatie met Baron van
den Bogaerde van Terbrugge:
‘Boeren van de Berkt’, ‘Bakkers
van de Berkt’ en ‘Baronnen van
de Berkt’. Tijdens de dag is zijn
boek te koop en houdt de auteur
signeersessies. Tijden lezingen:
11.00, 13.00 en 15.00 uur.

Kersouwe decor De Zeven Rozen
1951

Het Heinegat te Heeswijk 1950

Kerk van Dinther en populieren
circa 1950

Aa-brug met kerk Heeswijk circa
1970

Huize Zwanenburg te Dinther 1975

plaats om 11.30, 12.30, 13.30,
14.30 en 15.30 uur.
Kunst en cultuur
Diverse kunstenaars laten tijdens
het evenement hun werken
zien in en rond het jachtslot. Te
zien zijn de expositie ‘Beestenboel’ van Aafke Steenhuis, een

Hans Pennings van Heemkundekring De Elf Rotten in Heesch
verzorgt twee lezingen over de
geschiedenis van Heesch: ‘Een
dorp van boeren, burgers en buitenlui’. Tijden lezingen: 14.00 en
16.00 uur.
Muziek en Volksvermaak
Ine van Kempen en Koor Koraal
verzorgen optredens met muziek en volksvermaak rond het
jachtslot. De optredens vinden

Graafmachine in het Heinegat
te Heeswijk 1951

Waarschijnlijk de oudste foto molen
Windlust Nistelrode

Historische
Fietstocht
NISTELRODE/VORSTENBOSCH Een historische fietstocht met
een route hoofdzakelijk door
Nistelrode en Vorstenbosch. De
route is circa 30 kilometer lang
en voert langs vele historische
gebouwen en plekken die onze
kernen rijk zijn, deze staan in
het kort aangegeven in de routebeschrijving.
Men kan deze fietstocht starten
tussen 11.00 en 13.00 uur. Startpunten zijn: Heemhuis, Maxend
3 Nistelrode en De Molen,
Schoolstraat 1 Vorstenbosch.
Naast De Molen in Vorstenbosch
is er bij de molen Windlust in
Nistelrode een rustpunt en men
kan beide molens bezichtigen.

HEESWIJK-DINTHER - Het is 35 jaar geleden dat Willem van Helvert stierf. Bij zijn dood erfde de abdij zijn schilderijen. Al die jaren sierden zijn schilderijen de vertrekken van het abdijhuis. Maar
gaandeweg kregen die vertrekken een andere bestemming en de
schilderijen, maar liefst 127 stuks, verdwenen in een depot.
Binnenkort, op zondag 10 september (tijdens Open Monumentendag) worden er een stel van
verkocht. Van 14.00 tot 15.00
uur is er gelegenheid om de werken van Willem van Helvert te
bezichtigen;
geïnteresseerden
kunnen zich melden voor een
bepaald schilderij. Als er geen an-

dere geïnteresseerde is dan kan
hij of zij het werk kopen, voor de
vastgestelde prijs én liefst contant. Een schilderij waar meerdere
mensen belangstelling voor hebben wordt nadien per opbod verkocht. Het gebeuren vindt plaats
in het abdijhuis van 14.00 tot
17.00 uur. Iedereen is welkom.
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJES
TE hUUr
OPsLAGUNiT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode
afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

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

5x 1/5 staatsloten

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
Lisa Nelissen
Mike rijkers
kan de staatsloten
uit Vorstenbosch
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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PEDiCUrE NisTELrODE
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
ook bij diabetes/reuma.
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:
0413-293260.
friETKrAAM voor uw
evenement of feest. Voor
info en/of boekingen: 0413292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
hEb JE AUTisME EN/
Of ADhD EN ZiN iN EEN
NiEUWE sPOrT?
Kom kennismaken met kanovaren. Info via 06-25302651 of
info@wavebegeleiding.nl.

KiNDErfEEsT iN DE KANO
Kies voor actie/avontuur, samenwerken/strijden of ontdekken/
puzzelen. ook voor kinderen
met autisme en/of ADHD.
Info via info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.
ZELf JE EiGEN KNUffEL Of
KLEDiNG MAKEN
Naailes voor jongeren vanaf 9
jaar, ook voor kinderen met autisme en/of ADHD (privéles mogelijk). Info via 06-25302651 of
info@wavebegeleiding.nl.
DE GEZUsTErs hEbbEN hUN
AssOrTiMENT VErNiEUWD.
Nieuwe hapjes, nieuwe gerechtjes, allemaal uit eigen keuken.
Vraag naar ons assortiment door
te mailen
degezusters@outlook.com of
bel 0651744995.

OVEriG
UW ViDEObANDEN OP
DVD, OP Usb-sTiCK Of OP
EEN hArDE sChiJf? op een
deskundige wijze verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06-11 355 477.

GEVrAAGD
Wie kan mij helpen aan
ANsiChTKAArTEN VAN
hEEsWiJK-DiNThEr EN
LOOsbrOEK?
Dick van de Leest 06-55325484.

OUDE/KAPOTTE MObiELTJEs
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 Heesch en steun
hiermee het goede doel Stichting
opkikker.
LEGE CArTriDGEs
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
biDPrENTJEs
H. Leeijen. John. F. Kennedystraat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
OUDE/KAPOTTE
COMPUTErs EN LAPTOPs
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met oNS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
KLASSIEKE AUTO’S
Heeft u een oldtimer staan die
u wilt verkopen, dan kunt u mij
bellen op 06-10315896 of mail
oldtimerinkoop@hotmail.com.

TE KOOP
NiEUWE DEssOTAPiJTTEGELs
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

WiLT U EEN ZOEKErTJE PLAATsEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
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Een droomfeest

5
3

9

1
8

7

7

2

8

5

Dromen realiteit laten worden is. . .
25 jaar getrouwd zijn

Peter en Yvon
van harte gefeliciteerd

4

broers en zus

Puzzle #91911

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE www.sudoku-puzzles.net
WÉL WERKT!
More Puzzles:

LAAG-GELETTErDhEiD-WEEK
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Zie oplossing pagina 38
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In samenwerking met Heemkundekring De Elf Rotten
en Ine van Kempen
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Vernieuwing waterleidingen in Loosbroek
loosbroek – Iedereen rekent 24 uur per dag op vers water. Brabant Water en aannemer Rasenberg Kabels en Leidingen gaan er
zorg voor dragen om ook in de toekomst vers water te kunnen garanderen. In de periode van 11 september 2017 tot en met 30 april
2018 worden de waterleidingen dan ook vernieuwd.
Wat merk jij er thuis van?
De werkzaamheden vinden
plaats op werkdagen tussen 7.30
en 17.00 uur. Brabant Water en
Rasenberg zorgen ervoor dat je
hiervan zo min mogelijk merkt.
Toch is enige overlast helaas onvermijdelijk. Wanneer zij bij jou
in de straat aan het werk zijn,
heb je misschien even geen water. Je ontvangt hierover vooraf
bericht per brief of kaartje. Op
de brief vind je de contactgegevens van de omgevingsmanager
waar jij met eventuele vragen terecht kan.
Mogelijke overlast op straat
Om ervoor te zorgen dat je zo
kort mogelijk zonder water zit,
worden de werkzaamheden in
gedeeltes uitgevoerd. Dit betekent wel dat de straat een paar
keer wordt opengebroken en
weer dichtgemaakt. Jouw straat,

oprit of parkeerplaats zijn dan
tijdelijk niet bereikbaar. Je kunt
altijd dichtbij huis parkeren.
Bekijk de animatie op
www.brabantwater.nl/
klantenservice/Paginas/
Vervanging-waterleidingnet-.aspx.
Meer informatie
Woon jij in het gebied waar de
leidingen vernieuwd worden?
Dan ontvang je een bewonersbrief, waarin je meer informatie
leest over de werkzaamheden.
Ook vind je daarin de gegevens
van de contactpersonen. Je kunt
voor het antwoord op veelgestelde vragen over werkzaamheden ook terecht op
www.brabantwater.nl.

Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen

SP: Er

wordt gebouwd bij de ‘oude
Chinees’
Cor van Erp, fractievoorzitter SP
Jarenlang was de plek aan de oostelijke entree van Heesch niet om aan te zien.
Het gebouw van de ‘oude Chinees’ was geen fraai plaatje. Gelukkig komt er
verandering in. De SP is erg ingenomen met het feit dat er appartementen komen die onder de huurgrens van € 710,- vallen. Die zijn dan bereikbaar voor
de mensen met een kleine beurs. Er is namelijk recht op huursubsidie bij deze
woningen. Goed om te zien dat er maatschappelijk verantwoord ondernomen
wordt. De SP afdeling Bernheze stelt dat zeer op prijs.

Het plan
Volgens het plan komen er liefst
25
tweekamerappartementen
met een huurprijs onder de huursubsidiegrens. De 17 andere appartementen krijgen een kleine
tweede slaapkamer en iets hogere huurprijzen. Het heeft jaren geduurd eer er een initiatief
kwam dat aansprekend is. Net
als bij het project ’t Dorp 59-69

worden er betaalbare huurwoningen gerealiseerd. Daar zit
de gemeenschap al jaren op te
wachten. Velen krijgen geen hypotheek en zijn aangewezen op
de sociale woningbouw. Die is de
laatste jaren fors achtergebleven,
doordat de woningbouwcorporaties vast zaten aan derivaten.
Zij waren vleugellam, door speculaties uit de periode voor 2008.

Nu is er door particulier initiatief
toch een opening gevonden. Het
is tevens erg prettig dat de entree
van Heesch aan de oostkant een
aansprekend beeld krijgt. De SP
afdeling Bernheze heeft jaren geijverd voor meer sociale woningbouw.
Het gaat er nu van komen. Dit
tot vreugde van de SP Bernheze.

Progressief Bernheze: Maatschappelijk

belang eerst

Cent van den Berg, Fractievoorzitter Progressief Bernheze
Kaders stellen, het controleren en het vertegenwoordigen van de inwoners,
de bedrijven, de natuur en het landschap; dit zijn de hoofdtaken van de gemeenteraad. Daarbij hoort het maatschappelijke belang boven het individuele belang te staan en is het effect op de lange termijn belangrijker dan het effect op de korte termijn. Iedereen kan lid van de gemeenteraad zijn. Je neemt
de hiervoor genoemde uitgangspunten in het vizier en je komt heel ver.

Proces
Elk onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen begint met beeldvorming.
Waar gaat het over? Waarom
staat het op de agenda? Wat zijn
de effecten van het voorstel, de
voordelen en de nadelen? Wat
zijn de kaders, waar moet de gemeenteraad rekening mee houden? De wethouders zijn verantwoordelijk om de gemeenteraad
van goede informatie te voorzien. Goede informatie is volledig en betrouwbaar. Niet alleen

de argumenten voor maar ook
de kanttekeningen tegen een
voorstel moeten op tafel liggen.
Indien nodig kunnen gemeenteraadsleden op locatie gaan kijken
en argumenten aanhoren van
voor- en tegenstanders. Ook het
inschakelen van deskundigen is
mogelijk. Zorgvuldige besluitvorming vraagt keuzes en tijd.
Plezier
Bij Progressief Bernheze vinden
wij het elke keer een uitdaging
om na de beeldvorming, het

interne overleg, de goede argumenten te vinden voor een
standpunt. Onafhankelijk en integer neemt de fractie een gemotiveerd besluit. Progressief
Bernheze zet het maatschappelijke belang altijd voorop.
Toch gaat de discussie in de gemeenteraad niet altijd over dat
maatschappelijk belang. Dat wil
Progressief Bernheze graag anders zien.
Meedoen?
reactie@progressiefbernheze.nl.

• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

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

Meet The Maker Event
NISTELRODE - Iedere drie maanden kun je op dit leuke event, dat vrij toegankelijk is, genieten van
leuke workshops, interessante lezingen en demonstraties van onder andere Annie Sloan. Geheel gericht
op gezond, bewust en duurzaam, maar ook betaalbaar, leven. Het volgende event is op 30 september.
Enerzijds in de grootste WAAR
winkel van Nederland, met een
groot assortiment leuke Fairtrade cadeautjes en woonaccessoires. Je vindt er ook biologische
huidverzorgings- en streekproducten, zoals bier en wijn. Of ga
aan de slag met de populaire Annie Sloan Chalk Paint, waar je alles dat je een kleurtje wilt geven
mee kunt behandelen. Van lamp

tot kast, van leer tot glas, zonder schuren of gronden. Voor 2e
hands merkkleding kun je dagelijks terecht tussen 10.00 en
17.00 uur, behalve op zondag.
WAAR verzorgt ook duurzame
kerstpakketten.
Anderzijds kun je in de oude
kassen zien hoe je onder andere met strobouw, kalk-hennep
en houtskeletbouw kunt bou-

wen en hoe je met producten
als leem, kurk en bamboe mooi
kunt afwerken. Verwarmen kan
ook veel gezonder, bijvoorbeeld
met infraroodwarmte. Of ga
ontspullen en betrek een Tiny
House.
Ook voor kinderen is een bezoek
aan het Meet The Maker Event
een leuk uitje! Weijen 77 in Nistelrode (pand Lips Groen).

iNfOrMATiE VOOr DE KErNEN
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CDA:

De jeugd heeft de toekomst
Erwin van Kessel, burgerlid CDA Bernheze
En daarom vinden we de jeugd zo belangrijk! De politiek richt zich deels op
de dagelijks gang van zaken binnen de gemeente, maar zeer zeker ook op de
(middel)lange termijn. Deze (middel)lange termijn heeft vooral betrekking op
de jeugd van nu. Tijden veranderen en de jeugd lift daar makkelijk op mee.
Ook Bernheze verandert en daar moeten we ons voordeel mee doen.

Omdenken
We weten dat voor veel mensen
uit alle leeftijden tijd een schaars
goed is. Daar ondervinden overigens ook verenigingen hinder
van. Zoals al eerder beschreven
in een CDA-artikel zijn we in
Bernheze gebaat bij een groep
mensen die in staat is om te gaan
omdenken, iets meer ‘out of the
box’.
Kansen en mogelijkheden
Zo moeten we met de nieuwe

omgevingsvisie, die in de plaats
komt van een berg verdeelde
vergunningen, gaan denken in
mogelijkheden en kansen, niet
meer in kaders en lijntjes.
En ook bij onderwerpen zoals het
VAB beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) zijn een frisse
kijk en nieuwe ideeën welkom.
Verder zijn er initiatieven om
periodiek je mening te geven
over actuele onderwerpen in
Bernheze.

Oplossingen bespreken
In veel managementcursussen
wordt geleerd dat je aan medewerkers bij problemen altijd
moet vragen wat hun eigen
voorgestelde oplossing is. Dat wil
CDA Bernheze ook in de politiek:
graag gaan wij daarover met u in
gesprek.
Meer info: www.cda.nl/bernheze.
CDA Bernheze: Herkenbaar, actief en betrokken in alle kernen!

Erwin: ‘Denken in mogelijkheden en kansen’
Blanco: Weer

Marko Konings
De meeste mensen hebben de vakantie er weer op zitten en zitten alweer
in het vertrouwde dagelijkse werkritme. De scholen zijn weer begonnen
en ook de verenigingen hebben hun wekelijkse activiteiten weer opgestart. Ook politiek Bernheze kan weer aan de bak, nog even alles op alles
zetten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

In Bernheze kun je veel doen,
individueel of in groepsverband.

De gemeente zorgt ervoor dat
clubs een gevarieerd aanbod
kunnen leveren. De politiek heeft
op die manier een belangrijke
rol in de tijdsbesteding van ons
allemaal. Stimuleren we vooral
sport, of toch ook cultuur, extra
aandacht voor jongeren, of ligt
het accent op het actief houden
van ouderen?
Allemaal keuzes die gemaakt
moeten worden door de politiek.
Daarom is het belangrijk dat die

SPOOR

8
Weijen 77,
5388 HM N
Openingstijd istelrode
en:
ma.-vr.: 9.30
-17.30 uur
za.: 10.00-17
.00 uur

Spoor-8-Nistelrode

Gezocht

Meer vragen
Als je nog niet meedoet, kun je nu nog gratis instappen. Meld je
aan bij TriNed.nl of bij Tweak.nl. Als je andere vragen hebt, kun je
deze mailen naar breedbandbernheze@xs4all.nl of naar mijn nieuwe mailadres: mailhetfrank@gmail.com. Zie je, zo simpel kan het
zijn.

NISTELroDE - Een nieuw mailadres? Als je besluit voor een glasvezelabonnement bij provider Trined of Tweak komen de mailadressen die eindigen op bijvoorbeeld @ziggo.nl, @hetnet.nl, @KNP.nl,
@home.nl, @online.nl, @planet.nl te vervallen. Maak je gebruik van
een adres bij onder andere de volgende providers: Gmail, Hotmail,
Outlook, ICloud of heb je een eigen domeinnaam zoals info@je
naam.nl dan wordt dat verder ondersteund.

Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?
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Share

Duurzame ondernemers

voor Meet The Maker event

Spoor 8 - Weijen 77 - Nistelrode

Naadloos over
Als je nu mailt met iCloud, Gmail, Hotmail, outlook of met een
eigen mailadres, zoals info@jenaam.nl, dan hoef je niets te doen.
Dan gaat je mail naadloos over op glasvezel. Als je wel een nieuw
mailadres gaat aanmaken, heb je volop keuze. We hebben de belangrijkste informatie voor je bij elkaar gezet op internet.

Politieke Partij Blanco biedt mensen de ruimte om ideeën in te
brengen of mee te praten over
allerhande onderwerpen.
Je bent welkom! Neem contact op via info@ppblanco.nl of
06-11311713.

THUMB UP AND SYMBOLS

30 september van 10.00 tot 17.00 uur. Deelname kosten € 25,-

In Bernheze zijn ze nu bijna overal die paarse kabels voor glasvezel aan het ingraven. In Heesch zijn ze al begonnen met de
aansluitingen. Dus áls je in Heesch woont, en áls je meedoet met
glasvezel, en áls je nu met je mailadres bij Ziggo zit, bij @Home,
bij KPN of Planet, XS4all of HetNet, dan is het slim om werk te
maken van een nieuw mailadres.

Overstappen op glasvezel?

Facebook

Op gebieD van energie besparen, DuurzaMe en
ecOlOgische bOuw, OnTwerp Of afwerking.
aMbachTelijke Of gerecycleDe prODucTen Op gebieD
van inTerieur Of lifesTyle accessOires

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

politiek ook weet wat er leeft bij
de mensen en bij de verenigingen. Je kunt wachten tot iemand
aan je komt vragen wat je wil,
maar beter is het om je zelf te
melden.

share

Like

GLAshELDEr 24
Wie moest ik in heesch
ook alweer bellen?

Stap voor stap
Stap voor stap instructies vind je bij de KBo Heesch. Dus: google KBo Heesch en klik op ‘Glasvezel-Informatie’. Daar vind je de
wegwijzers. Kom je er zelf niet uit? Bel dan de KBo-helpdesk via
06-49942038, kom naar het spreekuur in CC De Pas, of maak een
afspraak voor hulp aan huis.

aan de slag

Heb jij al bedacht wat jij dit verenigingsjaar wil gaan doen? Nog
maar een jaartje voetballen of
toch overstappen naar tennis. of
is het fietsen in de vakantie goed
bevallen en heb je besloten om
je ook aan te sluiten bij de groeiende club wielrenners of mountainbikers? Toneelspelen kan ook
nog, of misschien iets creatiefs
met kurk.
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Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Dorpsraad en KBO computerhoek helpen!

Een nieuw mailadres aanmaken?
Als je een nieuw mailadres moet
aanmaken kun je kiezen voor
een mailadres bij:
1. Provider Trined of Tweak. Laat
je uitvoerig adviseren door je
provider en vraag hen de installatie daarvan zo nodig uit
te voeren.
2. Een webmaildienst als Gmail
en dergelijke. Bij deze keuze is
het handig dat je een dergelijk mailadres bij elke provider
kunt gebruiken! Je contacten/mailadressen/telefoonnummers en mails uit je oude
mailadres/mailaccount kun je
eenvoudig overzetten naar
bijvoorbeeld Gmail.
Een nieuw mailadres vraagt om
vóór afloop van je huidige abonnement je contacten te informeren over je nieuw mailadres. Vergeet hierbij zeker niet je ‘oude’
mailadres bij webwinkels of sites

van de overheid (digid), pensioenfondsen,
zorgverzekeraar,
energieleveranciers,
abonnementen enzovoort te wijzigen in
het nieuwe mailadres.

inFoRmeeR vÓÓR
aFloop Je HuidiGe
ConTaCTen
KBO computerhoek Nistelrode
KBo computerhoek biedt zo
nodig hulp bij gebruik van een
tablet/computer. overstappen
op een nieuw mailadres valt
daar ook onder. Bel hiervoor met
Frans van der Lee, 0412 617254
of Arie Kemps, 06-53359017.
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Grenzeloos bErNhEZE
broers somers zetten zich bijna een halve
eeuw in voor beter leven in Tanzania

omstandigheden in Tanzania zijn
armoedig. “De mensen wonen in
‘koaje’, hutten, en er komt geen
water uit de kraan. Water wordt
uit een put gehaald.”
Broers Somers brachten al veel naaimachines naar Tanzania

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

VorSTENBoSCH - Jan Somers was een halve eeuw lang pater in Tanzania en op afstand werd hij geholpen door zijn broers Tini en Rini, die in Nederland de handen uit de mouwen staken om naaimachines en fietsen in te zamelen. Voor hun inzet werden Tini en Rini in 2011 genomineerd voor Brabander
van het Jaar van Omroep Brabant.
Begin 2016 keerde Jan terug uit
Tanzania en in juli van dit jaar
keerde hij terug naar de stad
Usagara om afscheid te nemen
van het land. Tini vergezelde
hem, omdat Jan te zwak was
om alleen te gaan. “We zijn erg
hartelijk ontvangen”, vertelt Tini
trots. “We waren een keer naar
de markt geweest en daar kregen

we van iedereen een hand.” De
twee broers woonden ook een
mis bij waar zeventien paters bij
waren en maar liefst 2.000 bezoekers.
“We hebben veel giften gekregen, zoals kleding en een levende
geit”, vertelt Tini met een lach.
Die geit en ook veel andere gif-

ten hebben Jan en Tini daar moeten laten, omdat zij niet genoeg
plek hadden in hun koffer.
Tijdens hun verblijf sliepen Jan en
Tini in een gasttehuis dat Jan ooit
heeft laten bouwen. “Gelukkig
sliepen we op een matras, want
de meeste mensen slapen op
planken”, vertelt Tini. De leef-

sint-barbaragilde Dinther
naar het Landjuweel 2017
HEESWIJK-DINTHEr - Na een geslaagde teerdag en Koningschieten op zaterdag 2 september, vertrokken de gildeleden al vroeg op zondag 3 september met de bus naar Soest om deel te nemen aan het
Landjuweel waar 120 gilden aan deelnamen.
om 12.00 uur begon de massale
opmars en de opening, gevolgd
door een mooie optocht door
Soest. Zeer vele foto’s werden
onderweg gemaakt van ‘onze’
Barbara en haar twee pages die
samen de leeftijd hadden van
ruim 200 jaar.

De twee broers zamelden handnaaimachines en fietsen in die zij
vervolgens naar Tanzania lieten
vervoeren. “We zijn hier expeditiebedrijf van den Heuvel uit
Uden heel dankbaar voor”, zegt
Jan, die momenteel naar nieu-

Bob Verhoeven had een eerste
prijs in de B klasse.
Sem Verhoeven had een tweede
prijs met trommen in de C klasse.
Henny van Hooft, Jo Manders
en Jacques van der Meijden, het
jeu de boulesteam, wisten een

derde prijs te behalen.
Het Sint-Barbaragilde kan terugkijken op een zeer geslaagd en
goed georganiseerd Landjuweel
2017 door het Groot Gaesbeeker Schuttersgilde te Soest of
Sint- Aechaten.

Tegenwoordig woont Jan, die in
2006 de Koninklijke onderscheiding ontving van Lid in de orde
van oranje-Nassau, in Heythuysen. rini en Tini gaan nog steeds
door met het inzamelen van
naaimachines en fietsen.
De twee broers zijn op zoek naar
hulp om de inzameling naar Tanzania te sturen. Vrijwilligers mogen rini bellen via 0413-363129.

Teerdag en Koningschieten
HEESWIJK-DINTHEr - Zaterdag 2 september arriveerde Gildekoning
René Habraken met zijn versierde Koningsvogel op het gildeterrein.
Met een twaalftal Gildebroeders werd de vogel geplaatst. Om 10.30
uur vertrok men met de huifkarren naar het landgoed Zwanenberg
om de huidige Gildekoning en Jeugdkoning traditioneel uit te vendelen. Patroesja en Eugene van Bouwdijk Bastiaanse ontvingen ons
als ieder jaar, zoals ook de vorige generatie van Bouwdijk Bastiaanse, waarvoor onze dank. Na de koffie en krentenbrood vertrok
iedereen weer richting het Gildehuis.
onderweg was er even behoorlijk wat stampei; de paarden
werden zo onrustig dat het tot
steigeren kwam en bijna sloeg er
een paard om! De burrie van de
huifkar werd hierbij ontzet. De
tocht werd onderbroken en de
passagiers werden per auto verder vervoerd naar het Gildehuis.
Iedereen toch weer veilig terug,
gelukkig...

Hierna begonnen de diverse
wedstrijden in Koningschieten,
vendelen, trommen, bazuinblazen en jeu de boulen.
De deelnemers waren zeer benieuwd naar de beoordelingen
van de juryleden, wachten duurt
altijd lang!
Zeker niet voor niets gewacht,
want de tamboers Bob Verhoeven, Sem Verhoeven en Joris
van der Meijden behaalden met
groepstrommen een eerste prijs
in de B klasse.

Jan werd in 1966 pater in Tanzania, waar hij vele scholen en
kerken bouwde. Broer Tini, nog
altijd werkend als boer, is drie
keer naar Tanzania geweest. rini,
die de kost verdiende in de bouw,
heeft het Afrikaanse land nooit
bezocht, maar droeg samen met
Tini een steentje bij aan het werk
van Jan.

we partijen zoekt die kosteloos
materiaal kunnen vervoeren. De
mensen in Tanzania zijn erg blij
met de naaimachines. “Jan zei
ooit eens: ‘Door de naaimachines
zijn ze daar mens geworden, omdat ze nu wat geld konden verdienen’”, vertelt Tini. De vrijwillige inzet van Tini en rini leverde
hen in 2011 een nominatie op
van Brabander van het Jaar.

In het Gildehuis stond de lunch
klaar en iedereen kon naar hartenlust tafelen. Hierna werd alles
in gereedheid gebracht voor de
korte jaarvergadering, de loting
en opgave van deelname aan het
Koningschieten. Het Jeugdkoningschieten telde 9 deelnemers

en het Koningschieten telde 25
deelnemers, liefhebbers genoeg
voor de titels dus.
Bij het Jeugdkoningschieten was
het Youri van den Hurk die zich
tot Jeugdkoning schoot.
Bij het Koningschieten was het
Arno van Boxtel die zich na het
204e schot Gildekoning 2017
mocht noemen. Het begint op
een ‘traditie’ te lijken met het
Koningschap tussen rené Habraken en Arno van Boxtel, om
beurten zijn zij nu vier keer Gildekoning. Het is ze gegund.
Het diner was zoals alle andere
jaren weer voortreffelijk, Ferry Verhoeven en rien van den
Eertwegh hebben het met hun
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Roel Spanjers eerste artiest
in reeks ‘Akoestisch Live’
Ga jij over de grens of al geland?
In Bernheze zijn ze benieuwd naar jouw belevenissen nu je niet
meer in je geboortedorp woont.

HEESCH - Het komende seizoen worden in de Pas in Heesch zes zondagmiddagen gevuld met
het nieuwe concept ‘Akoestisch Live’. Het café van CC De Pas is dé plek waar verschillende
artiesten een akoestisch huiskamerconcert zullen geven. op zondag 24 september bijt multi-instrumentalist Roel Spanjers het spits af met een ‘vintage voodoo piano college’.

Al 30 jaar geleden verhuisd of net een maand op stage in het
buitenland? Een vrijwilligerstaak, maatschappelijke taak of een
sportieve uitdaging? Wij zijn heel benieuwd naar je belevenissen of
de reden waarom je bent gegaan naar waar je nu bent.
Herken je jezelf niet in bovenstaande? Maar je kent wel iemand
die dit zou moeten lezen, maak er een fotootje van en app het even
door. Wij zijn niet nieuwsgierig, maar geïnteresseerd naar jouw
verhaal.

Lever uw
oude briL en
hoortoesteLLen
in voor haïti!
Mireille, onze optometrist/orthoptist zorgt
dat ze goed terecht komen in Haïti!

hoogstede
optiek horen

tramstraat 23 5388 GE nistelrode
0412 614 052
www.KijkMij.info www.HoorMij.info
www.hoogstede-optiek.nl

st. barbaragilde Dinther

roel kruipt achter de toetsen en neemt je mee op een muzikale rondreis langs de exotische klanken en ritmes van
New orleans. Een echte pianistenstad ook, en dat treft; Spanjers heeft op piano de specifieke, rollende sound
van New orleans zo’n beetje als enige Nederlander helemaal in de vingers. Hij heeft daarvoor in het zuiden van
de Verenigde Staten rondgekeken, goed geluisterd en bovendien: gespeeld en rondgetrokken met lokale helden.
De in Brabant geboren Spanjers doet in 1997 zijn eerste grote toer met de Amerikaanse bluesmuzikant Luther
Allison. Daarnaast speelt hij mee op het album round Here van JW roy & Band. De bluesmuzikant Jan Willem
roy loopt als een rode draad door zijn leven. Met onder andere Fred Jenner (ex-Kadanz) en roel Giesen maakt
hij twee jaar deel uit van de band Eeuwige Belofte.
In 2001 begint Spanjers zijn eigen band; The Sunset Travellers. Met zijn broer Erik
begint hij zijn eigen studio. roel werkt er veelal als sessiemuzikant, terwijl Erik meer
de man achter de knoppen is. op 14 november 2003 gaat de band Normaal van start
met de Høk & Swing Tournee 2. roel Spanjers speelt mee op accordeon, toetsen en
achtergrondzang.
Het akoestisch optreden begint om 14.30 uur en de toegang is geheel gratis.

Gilde sint Antonius Abt Vorstenbosch
succesvol op Landjuweel
VorSTENBoSCH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag 4 prijzen in de wacht te slepen op
het Landjuweel te Soest in gildenkring Land van Cuijk met 123 deelnemende gilden bij het van Groot
Gaesbeker Gilde in Soest.

keukendames weer voor elkaar
gekregen. De feestavond werd
opgeluisterd door het orkest
r.U.M. waar ook rené Habraken als zanger thuis hoort, dus
genieten van een goed stuk muziek en zang. Tegen de klok van

00.00 uur kon iedereen omzien
naar een geslaagde dag.
Zondag 10 september om 10.45
uur worden de Gildekoningen
geïnstalleerd in de St. Servatiuskerk in Dinther.

Met een vijftigtal leden was het
gilde met een bus naar Soest
gegaan om met veertigtal leden
deel te nemen aan de optocht.
Hieronder de prijzen die ons gilde in Soest heeft weten te bemachtigen:
1e prijs: Groepstrommen klasse
A Maarten Derks, Maarten
Hoefs, Jelle v.d. Wetering
Anke v.d. Wetering, Mieke v.d.
Heijden en Lindsey Vogels
2e prijs: Bazuinblazen klasse A:
Maarten v.d. Pas
2e prijs: Trommen klasse B:
Anke v.d. Wetering
2e prijs: Trommen klasse U:
Maarten Derks
Het was een fijne gildendag met
wedstrijden bij zonnig weer,
waarbij de drie gildewaarden
Broeder/Zusterschap,
Trouw
en Dienstbaarheid hoog in het
vaandel stonden.
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bernheze bouwt
CPO bouw patiowoningen 50plus
De Zwarte Molen Nistelrode

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

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

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

De Zwarte Molen

Impressie: Tekenburo Verkuylen

Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

NISTELRODE - Stichting CPO, die vorig jaar werd opgericht, heeft inmiddels dertien deelnemers en treft
voorbereidingen voor de bouw van maximaal vijftien patiowoningen voor 50-plussers op de bouwlocatie De Zwarte Molen in de nieuwbouwwijk in Nistelrode.
Wijziging bouwlocatie en uitbreiding aantal patiowoningen
De oorspronkelijke bouwlocatie ten noordoosten van de
Wiekslag is verschoven naar de
Wiekslag / Eeuwsel / Verlengde
Maalsteen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de deelnemers met een voorkeur voor een
patio op het zuidwesten. Verder
bleken er meer belangstellenden dan de oorspronkelijke zes
beschikbare bouwkavels te zijn.
Na overleg met de gemeente
biedt de nieuwe CPO bouwlocatie ruimte aan maximaal vijftien
patiowoningen voor 50-plussers
met een standaard kavelgrootte
van circa 300 m2, waarvan zeven
aan de Wiekslag en acht aan de
verlengde Maalsteen, met een
variatie aan kavelgrootte van
300 tot 400 m2.
Nog twee bouwkavels beschikbaar voor samen bouwen
Momenteel zijn dertien bouwkavels aan deelnemers van de
stichting CPO toegewezen en
zijn er nog twee beschikbaar
voor nieuwe deelnemers die zich
aanmelden. De keuze voor en
de toedeling van de bouwkavels
aan de huidige dertien deelnemers staat in principe vast. De
stichting is op zoek naar gelijkgestemde mensen die passen
binnen de samenstelling van de
huidige CPO bouwgroep, bij
voorkeur uit Nistelrode of de an-

B.V.

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

dere kernen van Bernheze en die
op coöperatieve wijze en in collectief verband in eigen beheer
willen bouwen aan hun toekomstige woning op maat. En die
gezamenlijk belang, overleg en
besluitvorming voorop stellen.

zelfbouw of bouwen in eigen
beheer van een woning op maat,
naar persoonlijke woonwensen
en levensloopbestendig. Vooral om maximale invloed op de
nieuwbouw te hebben en kosten
te besparen.

Exclusief voor CPO bouw
en doelgroep 50-plus
Het CPO bestuur bepaalt samen
met de deelnemers wie welke
bouwkavel krijgt toegewezen.
Zolang er minder of net zoveel
belangstellenden als bouwkavels
beschikbaar zijn, kan in principe
aan ieder van hen een bouwkavel worden toegewezen. Dus
zonder loting, waardoor sommigen buiten de boot zouden

Planning nieuwbouw
CPO patiowoningen
Tot aan de geplande start van de
nieuwbouw CPO patiowoningen
(tweede kwartaal 2018) resteert
Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
nog circa een half jaar voordat
alle activiteiten van de gemeente zijn afgerond. In dit half jaar
vindt er onder andere een archeologisch onderzoek plaats,
wordt de grond bouwrijp gemaakt en is deze tijd nodig voor
een omgevingsvergunning en
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreven
inrichtingsplan. DaarnaastBetonvin- staalBrandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
en houtconstructies
den dan ook alle nodige voorbereidingen door de stichting CPO
B.V.
plaats als opdrachtgever namens
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
de individuele deelnemers. Tot
info@adviesburojanvangerwen.nl
aan de indiening van de bouwwww.adviesburojanvangerwen.nl
aanvraag/omgevingsvergunning
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
bij de gemeente kunnen de deel5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
nemers hun persoonlijke woonT. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
wensen inbrengen of wijzigen.
info@adviesburojanvangerwen.nl

maximale invloed
op de nieuwbouw
vallen. Toewijzing vindt plaats
op basis van tevoren overeengekomen toewijzingscriteria. Het is
al jaren gemeentelijk beleid dat
CPO bouwlocaties voor 50-plussers beschikbaar zijn of komen.
De belangrijkste reden is dat de
gemeente hiermee deze doelgroep wil stimuleren en faciliteren om binnen haar grenzen
te (laten) bouwen en wonen.
Blijkens recent onderzoek overweegt 30% van deze doelgroep

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Adviesburo Jan van Gerwen

Informatie
Voor geïnteresseerden wordt
in de loop van september een
informatieavond gehouden.
Info bij Jan Heijmans
(voorzitter stichting CPO)
via 0412-611583.

Haal de
zon in huis

www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen
Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel

B.V.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Duurzaam, milieuvriendelijk en sfeervol
je huis verwarmen zonder gas

Duurzame
huisvestingtips

ErP – Duurzaamheid is zonder twijfel een belangrijk onderwerp en
als dat ook nog eens gepaard gaat met een flinke energiebesparing
én subsidie dan is dat geweldig nieuws voor u. Tijdens het Green
Event bij Verbruggen in Erp kunt u alles te weten komen over de
mogelijkheden om uw woning energieneutraal te verwarmen.
op het Green Event worden
de nieuwste pelletkachels en
hout(cv)kachels gedemonstreerd
en is er een stookinstructie waarin wordt uitgelegd hoe u goed,
schoon en zuinig kunt stoken.
Met de Nordic Fire pelletkachels
bespaart u tot 50% op uw stookkosten en met een subsidie die
oploopt tot € 1.400,- betekent
dit een flinke besparing.
Naast de besparing én subsidie
ontvangt u tijdens het Green
Event ook nog een gratis asstofzuiger ter waarde van € 109,- en
150 kilo pellets bij aankoop van
een nieuwe Nordic Fire pelletkachel.
Gratis energie uit de buitenlucht,
duurzaam verwarmen, koelen en
warm tapwater?
Het kan! De Mitsubishi Electric
Ecodan waterpomp is een apparaat dat de energie uit lucht, water of bodem omzet naar warmte
voor verwarming en tapwater.

omdat warmtepompsystemen
weinig tot geen fossiele brandstoffen gebruiken is hun milieubelasting erg laag. Tegelijk is het
rendement van deze manier van
een huis verwarmen optimaal.
Het is dan ook een van de meest
duurzame manieren om uw huis
te verwarmen en uw warm water
te regelen.

al draait op stroom in plaats van
gas, neemt uw gasverbruik aan-

Uw woning energieneutraal
verwarmen
Warmtepompen gaan zeker vijftien jaar mee, zeker zo lang als
een CV-ketel, en vereisen minder onderhoud. Eigenlijk heeft
u met een hybride warmtepomp
uw CV-ketel nagenoeg niet meer
nodig om bij te springen voor het
verwarmen van uw huis. omdat
de pomp, in tegenstelling tot
een traditionele CV-ketel, voor-

TOT 50%
BESPAREN
OP UW
STOOKKOSTEN
Het is nu wel heel
aantrekkelijk om een
pelletkachel
aan te schaffen.

zienlijk af. Het kan u, voor een
gemiddelde eengezinswoning,
zo’n 450 kubieke meter per jaar
aan gas besparen.
Met een huidige gasprijs
van € 0,62 per kubieke meter, volgens Milieu Centraal,
kan dit u dus al snel zo’n
€ 280,- per jaar op uw gasrekening schelen.
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Uw elektriciteitsverbruik zal wel
stijgen als u een warmtepomp
inschakelt voor uw verwarming,
maar per saldo bent u goedkoper uit. Bovendien spaart u
het milieu, omdat u uw eigen
Co2-uitstoot flink reduceert. Als
u groene stroom gebruikt is er
zelfs helemaal geen sprake van
Co2-uitstoot van het warmtepomp-deel.
op de aanschaf is er nu een subsidie tot wel € 2.400,-. Hierdoor
is het erg interessant om nu de
overstap te maken.
Graag nodigen wij u uit om het
Green Event te bezoeken en direct te beginnen met besparen!
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Tijdens ons GREEN EVENT zullen wij de
Pelletkachels (cv) en Houtkachels (cv)
van Nordic Fire demonstreren
en geven wij gratis stook instructie’s.
Bij aankoop van een nieuwe Nordic Fire
pelletkachel, tijdens het GREEN EVENT,
ontvangt u een GRATIS as-stofzuiger
t.w.v. € 109,- en 150 kg. pellets en
ontvangt u via R.V.O minimaal € 500,subsidie, en bij CV pelletkachels
zelfs € 1400,- subsidie.

• Ventileer uw ruimte regelmatig. Droge lucht opwarmen kost minder energie
dan vochtige lucht en is
gezonder.
• Zet de thermostaat een
paar graden lager.
• Plaats een schemerschakelaar of een bewegingsschakelaar voor uw verlichting
• Controleer en onderhoud
uw verwarmings- en
luchtverversingsinstallaties
jaarlijks.
Bron: tips.mvonederland.nl

GRATIS
ENERGIE
UIT DE
BUITENLUCHT
Duurzaam verwarmen,
koelen en warm tapwater,
een hoger comfort.
Het thema duurzaam is zonder twijfel
een belangrijk onderwerp.
Met de Mitsubishi Electric Ecodan
warmtepomp concepten is het
mogelijk om de woning volledig
electrisch te verwarmen, koelen en
van warm tapwater te voorzien.
Tijdens ons GREEN EVENT zullen wij de
Ecodan warmtepomp concepten van
Mitsubishi Electric aan u demonstreren.
Tevens kunnen wij u adviseren en de
daarbij behorende subsidie te
bespreken welke kunnen oplopen
tot € 2400,-

Ook vele showroom modellen met
hoge korting (zie onze website)

Wij nodigen u uit op donderdag 7,
vrijdag 8 en zaterdag 9 september.
voor ons GREEN EVENT bij
Verbruggen Fire & Design in Erp.

Extra veel voordeel en besparen
op uw stookkosten!

bezoek ons GREEN EVENT

bezoek ons GREEN EVENT

Hertog Janplein 28 | 5469 BJ ERP
Tel. 0413-21 23 39 | info@fireendesign.nl
www.fireendesign.nl

Hoofdstraat 76
5461 JH Veghel
Tel. 06-508599 86
skcs@skcs.nl
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bernheze bouwt
Tientallen geïnteresseerden bij rondleiding
opgraving Zwarte Molen

Grote interesse voor de verhalen van de archeologen

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

NISTELroDE - Op de locatie bij de Zwarte Molen hebben archeologen de afgelopen negen à tien
weken de grond doorzocht. Zo’n zestig geïnteresseerden kwamen vrijdag een kijkje nemen tijdens de
rondleiding, waarbij archeologen Henk Hiddink en Fokko Kortlang vertelden over hun vondsten en
ontdekkingen.
Een groep van tien personen, bestaande uit beroepsarcheologen,
hobbyisten, uitzendkrachten en
studenten, hebben de afgelopen
periode de grond doorzocht bij
de Zwarte Molen. Het gaat om
een gebied van vier hectare. Tijdens de zoektocht zijn onder andere aardewerk, resten van ruim
dertig waterputten en duizenden
sporen van tientallen boerderijen
uit de middeleeuwen gevonden.
Een van de meest bijzondere
vondsten was een segment van
een karrenwiel uit de ijzertijd of
romeinse tijd. “We zijn al blij
met kleine stukjes aardewerk die
we vinden”, vertelt archeoloog
Henk Hiddink van opgravings-

bureau VUhbs tijdens de rondleiding, waar ruim vijftig geïnteresseerden op af kwamen.
Stenen mes
Twee van de aanwezigen zijn
Wim Heijmans en Jos Kempkens
van de heemkundekring Uden.
De twee amateurarcheologen
hielpen vrijwillig mee met opgraven. “Als je iets vindt, dan is
dat heerlijk!”, zegt Jos, die samen met Wim graag zijn steentje
bijdraagt aan opgravingen in de
regio. Wim had tijdens de opgraving bij de Zwarte Molen een
mooie vondst gedaan. “Ik dacht
een voorwerp van kunststof gevonden te hebben. Dat wilde ik

weggooien, maar het bleek om
een stenen mes te gaan!”, vertelt hij enthousiast. Wim vindt
de opgravingen bij de Zwarte

Verstegen uit Nistelrode, die
pal tegenover de locatie woont
waar de archeologen de afgelopen tweeënhalve maand hebben
gewerkt. Uit nieuwsgierigheid
kwam hij een kijkje nemen om
te ontdekken wat er zo dicht bij
zijn huis gebeurde. Hij pakt zijn
telefoon uit zijn zak en schiet snel

‘Als je iets vindt, dan is dat heerlijk’
Molen over het algemeen niet
spectaculair. “Maar er zijn toch
leuke vondsten gedaan!” En zijn
gevonden mes? Misschien komt
dat in een museum te liggen.
Een andere aanwezige is Jan

een paar foto’s van het zandlandschap. “Toch bijzonder, zo dicht
bij je huis!”
Archeologen doorzochten het
gebied bij de Zwarte Molen al
twee maal eerder, in 2004 en

2012. Destijds vonden zij resten van nederzettingen uit de
Midden- en Late IJzertijd (500
voor Christus tot begin van de
jaartelling), romeinse tijd (in dit
geval tot 250 na Christus) en de
middeleeuwen (in dit geval ongeveer 750 na Christus tot 1250
na Christus). Het werk van de archeologen bij de Zwarte Molen is
voorbij en nu kan de bouw van
de woningen beginnen.
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Ontdek 10 september het Dynamisch beekdal

Het mooie resultaat wordt 10 september gevierd

HEESWIJK-DINTHER - De werkzaamheden in het Dynamisch Beekdal zijn na ruim 10 jaar werk afgerond. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal is het complete landschap van Kasteel Heeswijk tot
aan ’s-Hertogenbosch veranderd. Het behalen van dit mooie resultaat willen we dan ook graag vieren!
Op zondag 10 september nodigt waterschap Aa en Maas geïnteresseerden uit om het nieuw ingerichte
gebied te ontdekken. Kom wandelen dwars door het beekdal van de Aa over de uitgestippelde wandelroute of ontdek de wondere onderwaterwereld tijdens een visexcursie!
Van recht naar kronkelend
Tussen 2002 en 2017 heeft waterschap Aa en Maas samen met
de gemeenten Sint-Michielsgestel en Bernheze en de Provincie
Noord-Brabant het project Dynamisch Beekdal gerealiseerd. Samen hebben ze er voor gezorgd
dat het water van de Aa en de
natuur tussen Kasteel Heeswijk

en ’s-Hertogenbosch nu volop de
ruimte hebben. Waar eerder de
Aa hier tussen kades stroomde
is nu een afwisselend en Dynamisch Beekdal ontstaan.
Peter van Dijk, bestuurslid van
waterschap Aa en Maas, vertelt
met trots over het eindresultaat:
“Het Dynamisch Beekdal omvat
een mooie combinatie van het

herstellen van natuurwaarden en
het creëren van waterberging.
De nieuwe inrichting van het
beekdal van de Aa zorgt nu niet
alleen dat ’s-Hertogenbosch droge voeten houdt, ook de inwoners van Berlicum en Middelrode
hebben nu een prachtig nieuw
stukje natuur om een ommetje in
te maken.”

Activiteiten langs de Aa
De nieuw gegraven meanders,
poelen en waterbergingen zijn
natuurlijk het mooiste om te bewonderen van dichtbij. Daarom
heeft waterschap Aa en Maas
een wandelroute van ongeveer
negen kilometer uitgestippeld,
die langs vele mooie plekken
leidt!
De wandelroute is op ieder punt
te starten of eindigen. Op drie
locaties langs deze route staan
op 10 september van 11.00 tot
15.00 uur informatiestandjes
waar de wandelkaart met de
route wordt uitgedeeld en waar
verdere informatie te verkrijgen is
over het Dynamisch Beekdal.

Datum: 10 september 2017
Begintijd: 11.00 uur
Eindtijd: 15.00 uur
Locatie: Het volledige Dynamisch
Beekdal, langs de Aa van Kasteel
Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch.
Er staan informatiestandjes onderweg waar onder andere de
wandelkaart van het gebied
wordt uitgedeeld. Deze staan
op de volgende locaties langs de
wandelroute: inlaat waterberging
bij Aaveld, meander bij Middelrode en bij de stuw in de Aa bij
Kasteel Heeswijk.

Bij de meander in Middelrode is
ook een unieke vissencursus te
volgen van RAVON. Benieuwd

Download de volledige wandelroute alvast via: www.aaenmaas.nl/
dynamischbeekdal.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

werkhandschoenen

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.
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Pim Langens
M 06 525 448 08

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

welke vissen in de Aa leven en ze
leren herkennen? Kom dan langs
in Middelrode!
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Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 - vervennebv@outlook.com

Grohe
eurosmart

keukenkraan

€ 79,50
Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

Handschoenen worden door
sommige klussers onderschat,
maar het is wel degelijk belangrijk om goede werkhandschoenen te gebruiken.
Bijna elke klus wordt met de
handen gedaan en neemt
daarom risico met zich mee
om die te beschadigen. Wel is
het van belang dat het handschoenen zijn die goed passen, want wanneer dit niet het
geval is, wordt het werk alleen
maar moeilijker om goed - en
dus ook veilig - uit te voeren.
Kijk dus goed naar wat voor
handschoenen voor jou geschikt zijn en schaf die aan.
Rekbare handschoenen zoals
deze hebben vaak voor een
goede pasvorm.
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heesch: koopzondag en
muziek op het plein
HEESCH - Op zondag 10 september is het aangenaam vertoeven in het Heesche centrum:
het is koopzondag en ‘Muziek
op het Plein’. Je kunt dus heerlijk shoppen, onthaasten op het
terras én genieten van muziek.
Een aangename combinatie!
op het terrein voor Hema en
Kinderkleding 53-84 vindt vanaf 13.00 uur elk uur een modeshow plaats, waar de nieuwe en
prachtige najaarscollectie kindermode geshowd wordt.

voor de mooiste
gordijnen, de
leukste stoffen
en het
beste advies

Laat je betoveren door de magie
van goochelaar Jelle en natuurlijk is er voor de kids een springkussen. Nº 61, de nieuwe vergaderlocatie in het oude raadhuis
opent deze dag haar deuren: je
kunt een kijkje nemen in de historische raadzaal en de gezellige werkplekken aldaar. op het
dorpsplein zijn optredens van
The Velvet roses, Baby Blue en
DJ Menno. Kortom: er is voor
iedereen wat wils en volop gezelligheid. Heesch heet iedereen
aangenaam welkom!

Zondag
10 septemb
er
open

MELD JE NU NOG AAN OP:
INFO@DRESSUP-INSTYLE.NL

06 308 76 141
INFO@BIESHEESCH.NL
STATIONSPLEIN 2F • 5384 BH HEESCH
www.BIESHEESCH.NL

‘t Dorp 68a - 5384 MC Heesch

Zondag 10 september
zijn wij geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Loop gerust binnen om onze supergave
nieuwe collectie te bekijken.

>>>

BE MY

VIP

OP

9 SEPTEMBER

09.30 - 19.00 UUR

<<<

Zowel voor dames en heren zijn er nog
leuke salesaanbiedingen!
Modeflitsen

De koffie staat klaar,
graag tot zondag op ’t pl
ein in Hee

sch

van 12.00 - 17.00 uur

Verrassende acties, o.a.
tegen inlevering van je aankoopbon
maak je kans op een item van Ichi
Stijladvies verzorgt door YAYA
van 12.00 - 16.00 uur

Goodiebag bij besteding vanaf € 100
Ga naar

Trendzz Heesch en doe mee.

Hapje & drankje
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Loosbroekse sportverenigingen slaan handen
ineen voor één accommodatie
modatie, omdat men elkaar dan
ontmoet en eerder bereid is zich
in te zetten voor een andere vereniging. Samen op één accommodatie komt de toekomst van
de verenigingen ten goede. Een
accommodatie zal de sociale cohesie in Loosbroek verder bevorderen, waardoor de leefbaarheid
van het dorp wordt gediend.

LOOSBROEK - Loosbroek beschikt over een sportaccommodatie en dat wil de stuurgroep ‘Sport in
Loosbroek’, bestaande uit bestuursleden van Korloo, WHV en de nieuwe tennisclub TC Loosbroek, zo
houden. De drie verenigingen zien graag dat de tennisclub onderdeel wordt van sportpark De Hoef.

Herindeling sportpark
De drie verenigingen zien de vier
tennisvelden graag verschijnen
op sportpark De Hoef. Niet alleen wil de stuurgroep tennis bij
de huidige accommodatie betrekken, maar ook de huidige accommodatie zo efficiënt mogelijk
herinrichten. Zo wordt het korfbalveld van Korloo omheind door
gras waar niets mee gebeurt. Op
de plek waar nu het korfbalveld
ligt, zou de stuurgroep graag
een half voetbalveld aanleggen.
WHV krijgt er geen half veld
bij. Integendeel, het gehele trainingsveld verdwijnt en daarvoor
komen vier tennisvelden en een
korfbalveld in de plaats.

Loosbroek krijgt in de nabije toekomst een tennisclub, maar de
locatie van de vereniging is nog
onbekend. Eli van Beekveld, Jos
van Uden (WHV), Josine van
Santvoort, Marieke de Wit (Korloo), Gert-Jan van Heck en Henk
Dekkers (TC Loosbroek) slaan nu
in een stuurgroep de handen in-

Nieuwe kantine
Verder is de stuurgroep het eens
dat wanneer TC Loosbroek de accommodatie betrekt, er een nieuwe kantine moet komen.
“Als we een nieuwe kantine bouwen, bouwen we die voor alle
verenigingen”, aldus Eli, die het
ongewenst vindt om door te gaan

Eli van Beekveld, Josine van Santvoort en Gert-Jan van Heck op de locatie waar zij een nieuwe kantine hopen te
bouwen. Achter hen ziet het drietal graag vier tennisbanen en een korfbalveld verschijnen.

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

een voor een nieuwe accommodatie en willen daarmee samen
‘Sport in Loosbroek’ uitdragen.
“Er zit veel positieve energie in
ons”, zegt de stuurgroep.
Binding met sportclubs
De reden waarom de stuurgroep
de tennisvereniging bij het hui-

K ZE!

dige sportpark wil betrekken, is
de ‘verwevenheid’ van de sportverenigingen. “Mijn kinderen
voetballen en korfballen en ik
ben betrokken bij het tennis”,
noemt Gert-Jan als voorbeeld.
Daarnaast is het werven van vrijwilligers makkelijker als alle clubs
gevestigd zijn op een accom-

met de huidige kantine. Volgens
haar wordt dan onterecht de indruk gewekt dat ‘de kantine van
WHV ook het onderkomen van
andere verengingen wordt’. De
stuurgroep ziet graag dat de tribune wordt uitgebreid tot een tribune met kantine, zoals dat ook
bij OJC in Rosmalen het geval is.
De huidige kantine kan gebruikt
worden voor andere doeleinden
zoals buitenschoolse opvang.
De grote vraag is of de gemeente Bernheze aan de wens van
de drie sportverenigingen zal
voldoen. Mogelijk krijgt de tennisvereniging een eigen onderkomen op een locatie elders in
Loosbroek omdat de kosten dan
lager zijn. De gemeenteraad gaat
in het najaar een besluit nemen
over de locatie van het tennisveld
en tot die tijd blijft de stuurgroep
lobbyen. De drie sportverenigingen hopen dat de start van de
herindeling van het sportpark in
de zomer van 2018 kan beginnen
als de plannen doorgaan.
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Alle Knorr
wereldgerechten

Melkunie vla

pak 139-478 gram
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pak 1000 ml

1.11
1.52

13.17 13
13.75
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 4 t/m zondag 10 september 2017. Week 36.
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zak 75-200 gram
m.u.v. voordeelverpakking
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3 multipacks 6 blikjes à 330 ml
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Alle
slamelanges

Amstel bier

MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

Op maandag 18 september
is er van 20.00 tot 21.00 een
informatieavond in de kantine van WHV waarvoor alle
aanwonenden en belangstellenden worden uitgenodigd.
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DE WIT
ZOEKT JOU
Wegens enorme groei zijn wij voor
verschillende afdelingen
op zoek naar :

Goede resultaten van Wesley
Pittens in Serres Rally
GRIEKENLAND/VORSTENBOSCH - Yamaha-rijder Wesley Pittens behaalde de afgelopen week positieve resultaten in de Serres Rally in Griekenland, die zeven dagen duurde. Op de eerste dag mocht Pittens
pas laat starten, waardoor hij regelmatig in het stof reed en beperkt zicht had. Toch vond hij de juiste
route. Hij werd vierde in het totaalklassement en derde in zijn klasse.

Medewerker klantenservice webshop
Applicatiebeheerder
Assistent controller
Logistiek medewerker
Verkoopmedewerkers sport & mode,
outdoor, camper en caravan accessoires.
Administratief medewerker
Interieurverzorger
Kijk voor meer vacatures en informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures
Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Op de tweede dag waren de omstandigheden door de enorme
hitte zwaar. Desondanks reed
Wesley sterk, maar hij door een
navigatiefoutje verloor hij tijd.
Daarnaast reed hij met zijn wiel
in een touw dat een lokale bewoner vanwege zaagactiviteiten
op het traject had gespannen.
Gelukkig wist Wesley vrij snel los
te komen. Hij werd derde in zijn
klasse en vijfde overall.
Ook de derde dag van de Serres Rally was een pittige: 280
Kilometer proef, met regen en
boven in de bergen slechts twee
meter zicht door de dichte bewolking. Wesley liep verder uit
op de concurrentie.
De vierde dag belandde Wesley
op de verkeerde berg, waar hij
ook nog ten val kwam. Gelukkig
vond hij vrij snel het goede pad
en reed hij verder gemakkelijk
naar de finish. Ondanks een tijd-

straf van 10 minuten een tweede plaats in zijn klasse en derde
in het totaalklassement. Tijdens
een moeilijke vijfde dag raakte

hem gelukkig nog wat ademruimte. In het totaalklassement
bezette hij de vierde plaats. Eenmaal teruggekeerd in het bivak

De komende weken gaat Wesley zich voorbereiden
op het Open Nederlands Kampioenschap
Wesley de weg kwijt en verloor
hij tijd, maar hij handhaafde zijn
tweede plaats.
Op de voorlaatste dag had Wesley problemen met zijn motor. Met moeite kon hij over de
bergen komen en finishen. Zijn
voorsprong op de derde man gaf

heeft zijn team de brandstofpomp, injector en boogie vervangen. De laatste dag kwam
Wesley ijzersterk terug en won
hij zelfs de laatste etappe. Daarmee was hij tweede in de R3
klasse en vierde in het totaalklassement!

DE NR.1 IN SPORT!

Alles voor o.a.: voetbal, tennis, hockey en running
140,24,95

85,-

76,50

79,95

119,
22,5099

69,99
34,99

Asics Gel-Lethal MP 7

Dita Megatec J-Shape

Flexibele lichtgewicht heren hockeyschoen met
een goede wendbaarheid en uitstekende grip.

Junior hockeystick met een houten kern en een
met glasvezel verstevigde steel.

179,99

Wilson
Burn 100 LS

69,99

54,

99

Nike Dry Neymar Squad
Junior Neymar voetbalshirt. De Dri-FIT
technologie houdt het lichaam koel en droog.

130,-

109,-

Lichtgewicht tennisracket met power. Voorzien
van de Spin Effect technologie waardoor de bal
sneller stuitert.

24,95

19,-

K-Swiss Vendy II Omni
Lichtgewicht tennisschoen voor dames die voor
bijna iedere ondergrond gebruikt kan worden.

Asics FuzeX

Craft Prime Logo

Neutrale heren hardloopschoen. De schoen
heeft een gel demping over de gehele lengte
van de schoen.

Dames sportshirt van vochtafvoerend
materiaal dat gebruikt kan worden voor o.a.
hardlopen, fitness of yoga.

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

Prijswijzigingen en
drukfouten onder
voorbehoud

200,-

Adidas X 17.3 FG
Halfhoge voetbalschoen met een Techfit
compressiebovenwerk dat zich perfect naar de
voet vormt.

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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motorcross

1cm b

Extra jeugdveld hockeyclub hDL geopend
1,2 cm b

autosport

karten

E6 teams openen met wethouder Rien Wijdeven het hockeyveld HDL

HEESWIJK-DINTHEr - Het nieuwe jeugdveld van Mixed Hockeyclub HDL is zondag officieel geopend.
De opening werd verricht door wethouder Rien Wijdeven met het doorknippen van een lint met hulp
van de E6-teams.
vriend’ heeft er ook aan bijgedragen dat dit nieuwe jeugdveld
er ligt. Er was grote dank voor
voetbalclub Avesteyn, die samen
met Hockeyclub HDL gekeken
heeft naar de beste mogelijkheden voor beide clubs, want waar
nu het nieuwe jeugdveld ligt, lag
veld drie van Avesteyn. Voorzitter Joep Adank van Avesteyn
was ook aanwezig en kreeg een
groot applaus. ook was er een
speciaal dankwoord aan Martin
de Visser van Cijfermeester, hij
heeft de afgelopen tijd belangeloos meegeholpen de administratie van de club te vernieuwen.
V&S Authentiek Bouwen werd

Glenn Coldenhoff in de top
tien in Grand Prix van Amerika
VErENIGDE STATEN/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull
KTM Factory team is in de Grand Prix van Amerika achtste geworden. In beide manches had Coldenhoff door matige starts veel werk
te doen maar wist hij er in de warme omstandigheden toch een
zevende en een tiende plaats uit te halen.

1,4cm b

“Wij zijn enorm trots”, waren de
eerste woorden van voorzitter
Camiel Aarts bij de opening van
het nieuwe veld. Alle aanwezigen hadden zich verzameld bij
het nieuwe jeugdveld. “En met
‘wij’ bedoel ik iedereen: leden,
vrijwilligers, bestuur, coaches,
trainers, echt iedereen die bij de
club betrokken is.”
“We zijn de gemeente erg dankbaar”, vervolgde de voorzitter.
“HDL is een groeiende club met
steeds meer jeugdleden en op
zaterdag was dit steeds vaker
een knelpunt.”
Het spreekwoord ‘beter een
goede buur, dan een verre

37

nog bedankt voor het maken en
sponsoren van de nieuwe goals.
Wethouder rien Wijdeven feliciteerde Hockeyclub HDL met
het nieuwe jeugdveld en vertelde: “Ik weet dat hockey een van
de snelst groeiende sporten van
Nederland is, zo zijn de vrouwen
en de mannen beide Europees
Kampioen geworden.” Hierna
mocht hij samen met Frank Pater, beleidsmedewerker Sport
van de gemeente Bernheze, de
eerste helft van de wedstrijd fluiten tussen twee E-6 teams.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

motorsport

Het weekend begon op zaterdag positief voor de crosser uit
Heesch. In de trainingen zat hij
er qua tijden goed bij en kwalificeerde zich met een zesde plaats
sterk voor de wedstrijd. In de
manches op zondag waren zijn
starts minder goed en moest hij
in de bloedhete omstandigheden
veel werk verzetten om naar voren te komen. In de eerste manche kon Coldenhoff door blijven
gaan tot in de slotfase en wist er
een zevende plaats uit te halen.
In de tweede manche had hij het
zwaar en zat er niet meer in dan
een tiende plaats.

‘iK Houd nieT
van deZe waRme
omSTandiGHeden’
Commentaar Glenn: ”De resultaten
zijn niethockey
super, ik tennis
heb een
voetbal
zwaar weekend gehad. op zaterdag ging het best goed en zat
ik er qua tijden goed bij. Helaas
had ik de starts zondag niet. Ik
houd niet van deze warme omstandigheden
maar dit
weekend
beugelen
boksen
badminton

kon ik er redelijk goed mee om
gaan. Al met al ben ik niet helemaal tevreden, ondanks dat we
in de top tien zijn geëindigd. Ik
hoop op beter in mijn thuis GP.”
basketbal

turnen

volleybal

handbal

In de tussenstand om het wereldkampioenschap staat Coldenhoff met nog twee wedstrijden
te gaan negende. Aankomend
weekend staat zijn thuis Grand
Prix in Assen
op het
programma.
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

De kop is eraf
voor korfbalsters Prinses irene
Meld je nu aan en doe mee aan de enquête over

korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

SOCIAL MEDIA GEBRUIK
• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

A.S. G
A
ZONDN!
OPE

1,2 cm b

VELDEN/NISTELroDE - De eerste wedstrijd van het eerste korfbalteam vond plaats in Velden.

WIJ ZIJN
VERHUISD!

TOOST MET ONS MEE,
TIJDENS HET
OPENINGSWEEKEND

1,4cm b
De meiden van
Swift schoten uit de startblokken en Prinses Irene had
duidelijk het nieuwe spelletje van coach Arno Theunisse nog niet onder controle. Pas na een 7-0 achterstand kwam er een antwoord van
autosport Irene. Swift was karten
Prinses
vandaag duidelijk eenmotorsport
maatje te groot, het
werd na een 14-4 ruststand uiteindelijk 27-9.

ZOTTE

OPENINGSACTIE
15% KORTING

OP BOXSPRINGS EN
MATRASSEN VAN AVEK
EN OPTISLEEP

LOOPKANTSTRAAT 30 UDEN • WWW.ADBOUW.NL
AANKOMENDE WEEKEND: VRIJDAG 09:30 – 21:00 • ZATERDAG 10:00 – 17:00 • ZONDAG 11:00-17:00

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
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vissen

badmintonnen in de zaal
HEESCH - Op campings en vakantieparken is badminton een ontzettend populaire sport. Maar zodra
de vakanties voorbij zijn bergen de meeste mensen hun badmintonracket en shuttle thuis weer op om
pas bij de volgende vakantie opnieuw het licht te zien. Zonde, vinden ze bij de Heesche Badminton
Vereniging.

Badmintonnen kun je namelijk
het hele jaar door, en wel in de
zaal. Al wordt het spel daar wel
op een iets andere manier gespeeld dan op de meeste campings. Waar het op de camping
de kunst is om de shuttle zo lang

mogelijk in de lucht te houden,
doen spelers van de Heesche
Badminton Vereniging elke donderdag, zondag (senioren) en
vrijdag (jeugd) hun best om de
shuttle zo snel mogelijk bij de tegenstander aan grond te krijgen!

En juist dat zorgt er voor dat het
badminton de snelste racketsport ter wereld is.
Bij de Heesche Badminton Vereniging laten ze iedereen maar
al te graag kennis maken met
het snelle spel. Elke donderdagavond, zondagochtend (senioren, 18+) en vrijdagavond
(jeugd, 18-) is iedereen van harte welkom om de snelste racketsport ter wereld drie keer gratis
te komen uitproberen in sporthal
‘t Vijfeiken. om de overstap van
camping naar zaal te verkleinen
zijn er op de donderdag- en vrijdagavond speciale trainingsmogelijkheden voor nieuwe spelers.
De snelste shuttle ooit geslagen
ging 332 kilometer per uur. Kom
jij in de buurt? Meer informatie is
te vinden op
www.hbv-heesch.nl.

voetbal

Prinses irene deelt punten met Germania
NISTELroDE - Prinses Irene speelde zondagmiddag in het bekertoernooi tegen Germania uit Groesbeek
met 1-1 gelijk. In de 8e minuut kwam Germania op 0-1 door Van Lanen, in de 60e minuut maakte Martijn van Vught de terechte gelijkmaker.

Germania speelde een paar jaar
geleden nog in de hoofdklasse,
maar degradeerde afgelopen
seizoen vanuit de eerste naar
de tweede klasse. De ploeg
van Piet de Kruif, de voormalige rechterhand van Hans Kraaij
Jr., is een verzameling van spelers uit de verre regio. over de

gehele wedstrijd gezien was
Prinses Irene de bovenliggende partij, maar kwam al na acht
minuten op een 0-1 achterstand
door onzorgvuldig verdedigen,
Van Lanen profiteerde. Het was
zo ongeveer de enige kans die
werd weggegeven voor de verder solide verdediging, onder

Gevraagd

Bezorgers

DeMooiBernhezeKrant

DeMooiBernhezeKrant is op zoek naar nieuwe
bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant.
Ben jij 13 jaar of ouder en heb je op woensdag
enkele uren over? Het gaat om bezorgers
in de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther.

aanvoering van deze week voor
de tweede keer vader geworden
Koen Bollen (foto).
Daarna had Prinses Irene steeds
het initiatief en werd het een
aantal keren gevaarlijk via met
name Van rooij en Van Vught,
maar de voortreffelijke doelman
van de Groesbekers was steeds
paraat. Pas na een goed uur
kwam Prinses Irene langszij, Van
Vught schoot de bal onbedaarlijk
hard in het kruis. De veelvuldig
vlaggende grensrechter van Germania fopte de scheidsrechter
een paar keer, waardoor Prinses
Irene onterecht werd teruggefloten in kansrijke positie. De beste
kans na de gelijkmaker was nog
voor Wibe van rooij die, na een
prachtige actie hard inschoot,
maar opnieuw de doelman zag
redden.

Tiende viswedstrijd jeugd
visclub de bleeken

Foto: Jan Oliemeulen

VINKEL/HEESCH - De tiende en tevens laatste viswedstrijd van dit
seizoen werd door de jeugd van de visclub gevist op donderdagavond 31 augustus. De aanwezige vissers hadden er weer erg veel
zin om, na de zomervakantie, de competitie met elkaar aan te gaan.
Ook deze wedstrijd vond plaats op de Slothoeve vijver in Vinkel.
Het was een prachtige zomeravond en de vissen sprongen
vrolijk in het rond. Er werd door
de jeugd weer volop vis gevangen met de weerhaakloze vishaakjes. De vangsten verdwenen dan ook in een hoog tempo
in ieders leefnet en de tactiek
van meerdere voerplekken werd
door menigeen met succes toegepast.
Elkaars vangsten werden tijdens
de wedstrijd al met een schuin
oog in de gaten gehouden en na
afloop was de interesse voor het
wegen, tellen en terugzetten van
de vissen als vanouds erg groot.
De uitslag van deze wedstrijd is
als volgt:
Jongste jeugd
1. robin van der Laar, grootste

vis; een spiegelkarper van 62
centimeter!
2. Luca van Erp
3. Marvin van Lith
4. Dean van Duijvenbode
5. Joey Govers.
oudste jeugd
1. rick Hartogs
2. Brian van de Helm
3. roy Dollevoet
4. Vincent Govers
5. Tijmen Dappers.
De totale vangst bedroeg deze
avond 296 vissen met een totaal
gewicht van 27.250 gram.
Helaas zit het er op, maar wil je
volgend seizoen met ons meevissen of heb je vragen, neem dan
contact op met Jan oliemeulen
via debleeken@planet.nl.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

DE OPLOssiNG
Heb je interesse stuur dan een
mail met je naam, adres, leeftijd
en telefoonnummer naar
info@demooibernhezekrant.nl.
Als bezorger krijg je een vaste
wijk om te bezorgen. Uiteraard
proberen we een wijk te zoeken
zo dicht mogelijk in je eigen
buurt.
Aanmelden verplicht je tot
niets en we spreken samen
met jou en/of je ouders altijd
de werkzaamheden door,
voordat je daadwerkelijk gaat
bezorgen.
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voetbal

voetbal

Overwinning
Heeswijk tegen ZSV

Vrouwen Prinses Irene verliezen

HEESWIJK-DINTHER - Het Heeswijk van trainer Marc van de Ven
opende sterk in de eerste bekerwedstrijd tegen eersteklasser ZSV
uit Zeilberg. Na drie minuten kreeg het thuisteam al een penalty,
maar de inzet van Arjen Haast werd knap gekeerd door de doelman
van de bezoekers. Niet veel later werd het toch 1-0 door Wouter van
Dijke na goed voorbereidend werk van Tom Sleddens en Jules Heerkens. Tot aan de rust bleef Heeswijk sterker, waarbij nieuwkomers
Wesley Dekkers, Pieter Verbruggen en Niek van Zutphen een prima
indruk achterlieten.
Direct na de pauze beloonde
Van Dijke goed doorzetten van
Bryan van Deursen en niet veel
later liet captain Sleddens de 3-0
aantekenen
op aangeven
van
voetbal
hockey
tennis
Danny Aarts. Toen Van Dijke en
Sleddens na ruim een uur gewisseld werden, was de organisatie
even zoek bij de blauw-witten
waardoor de stand op 3-2 gebracht
Doelman
Van Zutbeugelen werd. boksen
badminton

SOMEREN/NISTELRODE - De vrouwen van Prinses Irene zijn niet echt goed begonnen aan het seizoen.
In de eerste wedstrijd van het bekertoernooi werd namelijk met 0-1 verloren van Someren, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de hoofdklasse.

Het elftal van de nieuwe coach
Edith Martens heeft flink wat aan
routine en toch ook aan kwaliteit
ingeboet, onder andere door
stoppende speelsters en drie
zwangerschappen. Vooral vanphen voorkwam met een kat- uit de eigen gelederen zijn een
achtige redding nog de 3-3 en paar jeugdige speelsters aangeaan de andere kant verdwenen schoven. Prinses Irene kreeg een
inzetten van Aarts en Camiel paar goede kansen, maar wist
van Doorn
net langsvolleybal
de verkeerdeze niet te benutten. In de 80e
basketbal
turnen
handbal
de kant van de paal. Al met al minuut verdween een schot van
een knappe overwinning voor grote afstand in het doel van de
de Heeswijkers, die in het kader nieuwe doelvrouw Demi Kats. In
van het bekertoernooi volgende de slotminuut had Elien Ploegweek op bezoek gaan bij Marvil- makers de 1-1 op haar schoen,
de in Veldhoven.
maar zij strandde op de goed uit
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
haar doel komende doelvrouw
van Someren.

korfbal

Korloo deelt
punten met Arcades
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

voetbal

1,2 cm
b
Korloo kwam
goed
uit de startblokken, Fleur maakte meteen
de 6-6 uit een openingsbal die
wat anders ging dan ingestu1,4cm b
deerd.
De dames waren nu gedreven,
ieder voerde zijn taken uit en er
autosport
karten Vijf
werd
voor elkaar gewerkt.
minuten na de treffer van Fleur
was het Inge die twee keer van
afstand raak schoot, 6-8 voorsprong. Arcades schakelde ook
een tandje bij en trok de stand
weer gelijk, 8-8. Weer was het
Inge die door een mooie combinatie met Mirte een doorloopbal

hockey

golf

DEURNE/LOOSBROEK - De eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen
had voor Korloo een moeilijke start. Al was het Korloo die de score
opende door een gekregen strafworp te benutten, 0-1. Na de gelijk- beugelen
maker door Arcades en een afstandschot van Ilona was de beleving
biljarten Arcades
duivensport
judo
skien
weg.
kon de wedstrijd
naarvissen
zich toe trekken
ensnowboarden
liep uit naarkano
een 6-2 voorsprong.
Met nog vijf minuten te spelen
was het Maaike die de kar trok
en de 6-3 binnen schoot. Nog
voor rust volgden Eva en Fleur
het
voorbeeld en metschaken
een 6-5
dammen
stand konden de dames thee
gaan drinken. In de rust werden
de touwtjes even wat strakker
aangetrokken,
“meer beleving”
1cm b
en “ga ervoor als een team”.

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

info@demooibernhezekrant.nl
boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Altior begint met overwinning aan competitie
korfbal

kaarten/bridgen

kon verzilveren, 8-9. Met nog
vier minuten op de klok was het
de bedoeling om de wedstrijd
gecontroleerd uit te spelen. Helaas, Arcades ging hier niet in
mee en met nog twee minuten
te gaan maakte ze de stand weer
gelijk, 9-9. Na een time-out was
het nog twee minuten volle bak
ertegenaan.
Mooie loopactie van Kim die de
vrij staande Eline aan speelde
die de balmotorsport
op haar beurt weer
breed legde op Fleur die met een
prachtschot weer de 9-10 voorsprong binnen schoot. Jammer
maar helaas wist Arcades in de
laatste minuut de stand weer op
gelijke hoogte te brengen, 1010. Helaas moet Korloo dus de
punten delen.

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 3 september begonnen de senioren-dames weer aan de competitie. Altior 1 kreeg Astrantia/ONA
uit Middelaar op bezoek en kreeg het in het begin van de wedstrijd
meteen al moeilijk.
biljarten

duivensport

judo

vissen

schaken

dammen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

Altior kwam wel snel op voorsprong en het leek een makkelijke middag te gaan worden.
1,4cm b
Maar de gasten
kwamen sterk
terug en namen zelfs een voorautosport

sprong die gelijk weer teniet
werd gedaan door Altior. De dames gingen de rust in met een
stand van 6-6. Na rust nam Altior het heft steviger in handen

karten

en liep het langzaam weg naar
een ruimere voorsprong. In de
slotfase kwamen de gasten nog
iets terug maar uiteindelijk was
het toch een verdiende overwinning.
Einduitslag 14-12.
Altior 2 – De Korfrakkers 2: 11-8
Altior 3 – Rooi 2: 12-5
Altior 4 – Emos 4: 6-2
DSV A1 – Altior A1: 2-7
Altior A2 – Fortuna’74 A1: 2-13
Altior B1 – Rosolo B1: 4-6
Celeritas B1 – Altior B2: 9-4
Altior B3 – Emos B1: 4-9
Altior C1 – Rosolo C1: 7-1
Altior C2 – Emos C1: 1-3
Altior C3 – Be Quick C3: 9-3
Altior D1 – Heumen D1: 11-1
Flamingo’s D1 – Altior D2: 7-2
BMC E1 – Altior E1: 2-6
Celeritas E1 – Altior E2: 4-4
SCMH E1 – Altior E3: 3-9.

motorsport

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online
Actueel
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Betrokken

Nieuws

Fotoalbums

Bedrijven

Agenda

Verenigingen

www.mooibernheze.nl
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DONDErDAG 7 sEPTEMbEr
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Dagworkshop UMAi
Palmenweg 5 Nistelrode

Ondek het
Dynamisch beekdal
Langs de Aa Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

‘t sfeerhuys bloem
& styling: Najaarinloopdagen
Karlingerweg 1 Slabroek

Eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode

Centrum MAiA: herinner
je wie jij bent... Module 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop skincare
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Green Event
Hertog Janplein 28 Erp
PAGINA 31

Kerkproeverij
Lambertuskerk Nistelrode –
Petrus’ Bandenkerk Heesch

VriJDAG 8 sEPTEMbEr

Muziek op het plein
Centrum Heesch

Centrum MAiA: Tai Chi /
Qi Gong - herinner je wie
jij bent... Module 3
Palmenweg 5 Nistelrode
Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch
‘t sfeerhuys bloem
& styling: Najaarinloopdagen
Karlingerweg 1 Slabroek
Green Event
Hertog Janplein 28 Erp
PAGINA 31
#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
bObZ
Dorpshuis Nistelrode
buitenfilm
Parochietuin Loosbroek
ZATErDAG 9 sEPTEMbEr
Centrum MAiA:
familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode
rommel- en antiekmarkt
Parkeerplaats Lunenburg
Events & More Loosbroek
PAGINA 1
Green Event
Hertog Janplein 28 Erp
PAGINA 31
Dressup-instyle:
bE MY ViP dag
Het Dorp 86A Heesch
PAGINA 34

MAANDAG 11 sEPTEMbEr

Open Monumentendag
Bernheze
PAGINA 24 EN 25
Open dag no 61
‘t Dorp 61 Heesch
PAGINA 10
Kerkproeverij
Lambertuskerk Nistelrode –
St. Lambertuskerk Vorstenbosch

schilderijen van Willem
van helvert te koop
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 22
#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Optreden pianiste
Monique van de Ven
Kapel Laverhof
Heeswijk-Dinther
PAGINA 15
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DiNsDAG 12 sEPTEMbEr

start Wolbert fysio
Laar 53c Nistelrode
PAGINA 17

ZONDAG 10 sEPTEMbEr

Koopzondag & Muziek
op het Plein
Centrum Heesch
PAGINA 34

Alzheimer Café
oude Litherweg 20 oss

Zonnebloem Nistelrode:
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Danny Vera
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Kilsdonkse Molen
schilderen, tekenen of
etsen
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Yogales
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Lezing: de kracht van ons
onderbewustzijn
Intense feel good looking amazing
Kromstraat 3 Nistelrode
PAGINA 9
Centrum MAiA: Workshop
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode
informatieavond herichting
Graafsebaan
CC De Pas Heesch

start: Lips Groen 45+
dubbeltennis toernooi
Tennispark TC Telro Nistelrode
Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode
Workshop skincare
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Kaartmiddag KbO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

L.O.s.! in het sprookjesbos
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

Ontmoeting oudste leden
KbO Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode

Muzikale Lambertusviering
Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 14

Centrum MAiA:
helderziende
waarnemingen door
Ton bons
Palmenweg 5 Nistelrode

ZONDAG 17 sEPTEMbEr

DONDErDAG 14 sEPTEMbEr
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
start: Workshop gezonde
voeding op maat
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode

DiNsDAG 19 sEPTEMbEr

Tarot-avond
Palmenweg 5 Nistelrode

ZATErDAG 16 sEPTEMbEr

WOENsDAG 13 sEPTEMbEr

informatieavond
sportaccommodatie
Kantine WHV Loosbroek
PAGINA 35

VriJDAG 15 sEPTEMbEr

Centrum MAiA:
Klankhealing - Werken met
energie
Palmenweg 5 Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 18 sEPTEMbEr

Centrum MAiA:
Yoga - Meditatie
Palmenweg 5 Nistelrode

Edwin Evers band
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Lezing islamjongeren
in Nederland
Parochiecentrum Schaijk
PAGINA 6

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kruidenlezing
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

inloopavond bestemmingsen exploitatieplan De Erven
CC De Pas Heesch

Yogales
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Open zondag:
raamdecoratietotaalmarkt.nl &
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

Expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther
Kilsdonkse Molen
schilderen, tekenen
of etsen
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kasteelconcert:
revue blanche
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Presentatie schetsontwerp
Laar
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 21
WOENsDAG 20 sEPTEMbEr
Centrum MAiA: Voor Kids,
Ontdek jouw eigen kracht
Palmenweg 5 Nistelrode
DONDErDAG 21 sEPTEMbEr
Centrum MAiA:
dierencommunicatie Elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Workshop: herfst creaties
Creatief & Lekker Nistelrode
informatieavond Team
Armoede Preventie
Bibliotheek, de Misse 2 Heesch
PAGINA 15

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

www.mooibernheze.nl

