jaargang 6 • week 40 • 4 oktober 2017

Burgemeester Moorman:

‘Welkom in het Huis van de Democratie’
voel je welkom
“In alle kernen zien we mooie
initiatieven waar mensen de politiek niet voor nodig hebben.
Soms is die wel nodig. En dan
zeg ik, laat het ons weten als wij
kunnen helpen! Dat kan op 7 oktober. En ook als je komt uit interesse of nieuwsgierigheid: voel
je welkom!”
democratie in praktijk
Tijdens de open dag komen op
uiteenlopende manieren alle facetten van besturen aan bod. Zo
kun je via een spel ervaren hoe
het is om budgetten te verdelen.
De wensen zijn altijd groter dan
het budget. Ieders belang telt
mee en soms staan die haaks op
elkaar. Hoe ga je daar mee om?
Je kunt ook vragen stellen of in
gesprek gaan met raadsleden en
wethouders en je zo alvast voorbereiden op de verkiezingen van
volgend jaar.

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Ad Ploegmakers

BERNHEZE – wil je meer weten over politiek of hoe ‘besturen’ eruit
ziet? kom dan naar de open dag op het gemeentehuis van de gemeente Bernheze op 7 oktober! tijdens deze dag krijg je een beeld
van hoe het gemeentebestuur werkt. alle inwoners zijn welkom:
jong of oud en geïnteresseerd in politiek of gewoon om een kijkje
te nemen.
wat houdt mensen bezig?
Burgemeester Moorman: “Dit
huis is het Huis van de Democratie. Dat klinkt misschien wat
hoogdravend, maar zegt precies
wat het is. Wat we hier doen,
doen we voor de inwoners. Als
inwoner kom je meestal in de
publiekshal of de raadszaal.
Mensen vertellen me wel eens
dat ze soms een drempel ervaren om hier te komen als het
gaat over politiek. Aan hen en

aan iedereen die dat leuk vindt,
willen we juist graag laten zien
wat er in het gemeentehuis gebeurt. We vinden het belangrijk
dat inwoners zich geïnformeerd
weten. Maar vooral ook willen
we weten wat hen bezig houdt.
Want 80% van wat we hier
doen heeft te maken met landelijke regelgeving en is dus niet
te beïnvloeden. Die andere 20%
kunnen we zelf invullen en dat
willen we graag samen doen.“

‘Wat wij hier
doen, doen
we voor de
inwoners’
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Genomineerden bernhezer business Event 2017 zijn bekend
BERNHEZE - de kanshebbers voor de Bernhezer ondernemersprijs (BoP) en jonge ondernemersprijs (joP) 2017 zijn bekend. na een
deskundige beoordeling van de jury en de klankbordgroep maken onderstaande genomineerden, op zaterdag 4 november bij van tilburg
Mode & Sport, kans op de titel BoP of joP 2017.
Genomineerden Bernhezer Ondernemersprijs:
1. Eric van Oss van GreenmAX uit Heeswijk-Dinther
2. Patrick Bevers en Mario van Dijk van beVers instALLAtieteCHnieK uit Nistelrode
3. Mariêlle en Janita Hurkmans van HUrKmAns AUtobeDriJVen uit Heeswijk-Dinther

LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

Van harte gefeliciteerd!
Volgende week meer informatie over de genomineerden.

Iza Bosch
Jill smits
Wij wensen jullie
veel succes
zaterdag 7 oktober
in de finale

pag. 32

Krant niet op
woensdag ontvangen?

Genomineerden voor de Jonge Ondernemersprijs:
1. Gerby Maas en Jan Hulsman van VALor mAteriAL HAnDLinG uit Heesch
2. Mark Verstegen en Rob de Backer van VebA eLeKtro uit Loosbroek
3. Mike van der Walle van sHAKe’m CoCKtAiLs uit Nistelrode

Er zijn nog enkele kaarten te koop, zie www.bernhezerbusinessevent.nl

Muzikaal Bernheze

BBE2017

tel. 0412-795170 of
06-22222955

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 19
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

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

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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En dan komen de lange avonden…
BERNHEZE - De dagen worden korter maar… de avonden
duren langer. Tĳd om leuke bezigheden te plannen in de
avonduren. Is er nog ruimte in je agenda voor de volgende
activiteiten?
WĲNKUNDE DE BASIS
Velen van ons drinken wel eens een glaasje wĳn. Maar wat weten
we er eigenlĳk van? Als je meer wilt weten over dit ‘edele vocht’,
schrĳf je dan in voor deze cursus!
4 lessen | start donderdagavond 26 oktober | € 80,50 per persoon

HERFSTSALADES
HEERLIJK OP EEN ZONNIGE HERFSTDAG

BASISCURSUS iPAD / iPHONE
In deze basiscursus maak je
kennis met de iPad/iPhone als
communicatiemiddel. We
behandelen alle mogelĳkheden
uitgebreid; WIFI, e-mail, App
Store, Facetime, Fotocamera en
Internet komen allemaal aan bod.
4 lessen | start dinsdagavond 31 oktober | € 56,- per persoon

Is er nog ruimte in je agenda?
STREETFOOD
Tĳdens deze kookworkshop ga je aan de gang met recepten die je
kent van bĳvoorbeeld een verre reis door Azië of van de
streetcorner in New York. Een avond die zal voelen als een reis
door de wereld.
1 les | maandagavond 30 oktober | € 37,50 per persoon
ONTSPANNEN MET CRANIO SACRAAL THERAPIE
Door de zachte, subtiele behandeling volgt een diepe
ontspanning van het zenuwstelsel waardoor het totale lichaam
beter functioneert.
2 lessen | dinsdagavond 31 oktober | € 33,- per persoon.

TIP
SALADE VAN GEGRILDE
GROENTEN EN KIKKErERwTEN

TIP
sALADE VAN GEROOSTERDE POMPOEN,
RODE BIET EN WALNOTEN

TIP
SALADE VAN GEBAKKEN AARDAPPEL,
CHAMPIGNON EN BLAUWE KAAS

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

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
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.
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Elke woensdag en donderdag ‘Eten wat de pot schaft’
van 17.00 tot 20.00 uur, het menu staat op Facebook

Woensdagavond

Ouwverwetste zwets- & zeveravond voor iedereen.
Vanaf 20.00 uur. Zin om lekker bij te kletsen
met je maten onder het genot van een pilske?

€ 10,-

28 oktobe
r
Hallowee
nparty

Biljart en dartborden aanwezig voor een vereniging
die op zoek is naar een thuisbasis.
Lendersgat 1 - Vorstenbosch - 06-51356237 - www.de-riethoeve.nl

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober
is er een overzichtstentoonstelling
van meer dan 30 kunstenaars, die
gedurende de afgelopen vijf jaar,
sinds de opening van de Kloosterkapel, hier hebben geëxposeerd.

donderdag 12 oktober: Lezing
over gezondheid door Ton van
Summeren. Van huis uit is hij fysiotherapeut en vijf jaar geleden
heeft hij de opleiding osteopathie
afgerond.

Met deze feestelijke tentoonstelling, waarop elke kunstenaar een
werk toont, sluit de Kunstcommissie van Stichting Kloosterkapel haar vijfjarig bestaan af. De
kapel is deze twee dagen open
tussen 11.00 en 17.00 uur, de
entree is gratis.

Als osteopaat houdt hij zich vooral bezig met mensen die chronische klachten hebben. Naast de
opleiding als osteopaat heeft hij
ook de opleiding KPNI gevolgd.
Osteopaten houden zich bezig
met de rol van het immuunsysteem en onze ‘inflexibele’ leefstijl,

die in een
c h ro n i s c h e
vorm ziekmakend voor
ons werkt en
daarmee dus
Ton van Summeren ook een factor kan zijn,
die voor het niet herstellen van
lichamelijke klachten zorgt. Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,- te
betalen aan de zaal. Aanmelden
via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
Zie: www.natuurlijk-gezond.nu.

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

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

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

IJs- en lunchcorner chIll
Weijen 24 - 5388 HN Nistelrode - 0412-484965
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Eerste Oerweekend in de Maashorst
Een weekend vol spanning en avontuur in:

OERweekend
7&8
oktober

Het Oergebied in Brabant

MAASHORST – de prachtige herfstkleuren doen hun intrede en geven het eerste oerweekend in de
Maashorst, op 7 en 8 oktober, extra kleur. een weekend vol grenzeloze oernatuur-belevingen voor jong
en oud. dit weekend is meteen de officiële aftrap voor de Maashorst als ‘Het oergebied in Brabant’.
Zo’n 30 recreatie-ondernemers en organisaties, verspreid over de hele Maashorst, bieden tijdens het
oerweekend bijzondere beleefactiviteiten aan voor jong en oud.
deze gelegenheid op zaterdagochtend opengesteld. Bij een
aantal ondernemers zijn mogelijkheden om op stoere wijze de
nacht door te brengen. uiteraard
zal het niet ontbreken aan lekker
eten en drinken. Een groot pak-

AVONTUUR VOOR
JONG EN OUD

Dinie van den Brenk en Helma van de Rakt presenteren tijdens het
Oerweekend hun eerste boek ‘7 van de Maashorst’

ket aan activiteiten die de unieke
kenmerken van de Maashorst,
wilde natuur, wijst- en cultuurhistorie & archeologie, aandacht
geven.

Het gaat van dauwtrappen met
de boswachter tot bootcamps,
van een vuurloop tot boomklim-

campagne
Het Oerweekend is een belangrijk onderdeel van de campagne

men en van art-workshops tot
zenn-camp. Ook het wengebied
van de wisenten is speciaal voor

‘Het Oergebied in Brabant’, die
onlangs is gestart met een nieuwe bezoekerswebsite,
www.bezoekdemaashorst.nl, Facebookcampagne en Instagramacties. Op deze website is het
volledige programma te vinden
van het Oerweekend. Daarnaast
is hier de oertrailer te zien, een
korte, stoere film die bezoekers

in 1 minuut verleidt om naar de
Maashorst te komen.
De campagne ‘Het Oergebied
in Brabant’ en het Oerweekend
worden uitgevoerd in opdracht
van Stichting Maashorst in uitvoering, in nauwe samenwerking
met VVV Noordoost-Brabant en
IVN Brabant.

De Maashorst betrokken ondernemers bieden met een creatieve agenda een heel scala aan activiteiten, zoals:
Beleef de
OER-tijd
op Zevenbergen

Met
mountainbike,
fiets of step het
oergebied in

Schatzoeken
bij
Losdoorhetbos.nl

De pompoenfair bij
Zorgboerderij
van der Wijst

Paddenstoelentocht
vanuit
Hullie

Onthaasten?
Dan kan dat bij
De Nistel

meld je nu aan voor het burgerpanel
• anoniem • Gratis • In 3 minuten
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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GGD-onderzoek 0- tot en
met 11-jarigen van start
BERNHEZE - Heb je een kind in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar? dan
ontving je misschien een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen
over de gezondheid van je kind. de GGd Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 33.000 ouders en verzorgers in het werkgebied. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGd de gezondheid
van kinderen in beeld krijgt.
De vragen gaan over de gezondheid en ook over de leefomgeving en het welzijn van je kind.
De resultaten van dit onderzoek
helpen gemeenten om het bepalen van wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen, leven en spelen makkelijker
te maken. Denk aan activiteiten
die kinderen stimuleren om meer
te bewegen, zoals de aanleg van
speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over
opvoeden en kan de gemeente
hierbij ondersteuning bieden,
bijvoorbeeld via cursussen.

Denk aan activiteiten
die kinderen
stimuleren om meer
te bewegen
jouw wensen en behoeften
in beeld
Karien van den Bergh, onderzoekster bij de GGD: “Ouders
weten zelf het beste hoe het
met hun kinderen gaat. Daarom
krijgt een groot aantal ouders
eind september een brief van de

GGD in de bus. Hierin vragen
we om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en opvoeding van hun kind, maar ook
over sociale contacten, lichaamsbeweging en (speel)voorzieningen. Ouders van peuters kijken
anders tegen dingen aan, dan
ouders met kinderen van 10 of
11 jaar. Juist daarom vragen we
zoveel ouders om mee te doen.
Ik ben erg benieuwd naar wat
mensen invullen.”
doe je mee?
Een uitnodiging ontvangen? Dan
kun je de vragenlijst veilig online
invullen: www.GGDmonitor.nl.
Wij verwerken jouw antwoorden vertrouwelijk. Speciaal voor
dit onderzoek hebben we een
filmpje met meer informatie gemaakt.
Dit filmpje vind je ook op de
website. Karien: “Iedere ingevulde vragenlijst, draagt een steentje bij aan de gezonde groei en
ontwikkeling van jouw kind én
de andere kinderen in ons werkgebied. Ik hoop dat we kunnen
rekenen op de medewerking van
veel ouders!”

bERNHEZE ACtuEEL!

Keukentafelgesprek;

wees goed voorbereid
Burgers voelen zich nog al eens overvallen met een keukentafelgesprek door een zorgloketambtenaar van de gemeente. Dit als zij
een aanvraag voor een Wmo-voorziening bij de gemeente hebben ingediend. In menig geval betekent dit dat zij onvoorbereid
zijn en dit vaak zonder ondersteuning doen.
In de praktijk blijkt het door onbekendheid met de Wmo-aanvraag wel eens mis te gaan. Wat soms ten nadele van de burger kan werken. Dit als de Wmo-voorziening wordt geweigerd of
slechts ten dele wordt toegekend. Het is jammer als pas later in de
aanvraagprocedure blijkt dat er misverstanden, irritaties of onbegrip is. Meestal doordat er bij eerste contacten met het zorgloket
geen ondersteuning was. Het is belangrijk om goed voorbereid te
zijn op een keukentafelgesprek dat gaat over een aanvraag voor
een Wmo-voorziening.
Vraag een onafhankelijke cliëntondersteuner of zorgconsulent
om bij het gesprek aanwezig te zijn. De gemeente is verplicht je
hierop te wijzen. Ben je het niet eens met de uitkomst van het
keukentafelgesprek? Laat dit dan schriftelijk aan het zorgloket van
de gemeente weten. Dan sta je sterker als je later bezwaar wil
maken. Overweeg je een bezwaarschrift in te dienen? Bijvoorbeeld als jouw verzoek om huishoudelijke hulp is afgewezen of
als je op het aantal uren huishoudelijke hulp bent gekort. Vraag
dan de consulent van ANBO of de andere ouderenorganisaties
om advies.
op www.anbo.nl/raad-daad/gezondheid/keukentafelgesprek
van ouderenorganisatie anBo vind je nuttige informatie over
jouw rechten en de spelregels van het keukentafelgesprek.
anBo-consulent voor Bernheze is Henk verschuur, te bereiken
via 06-12097550.

MENUKAART
Lingerie - Bijoux - Mammacare

Liniushof 2 Heesch - 0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

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

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl

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
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Taboe doorbrekend en besprekend
Loosbroek draait door
Met Eli van Beekveld, Peter van der Leij, Serkan Durmus en Edwin Daandels
LOOSBROEK – De Antoniuskerk in Loosbroek is vrijdagavond 13 oktober om 20.30 uur
het decor van de vierde editie van Loosbroek draait door. Een verrassend en interactief
‘praatprogramma’ waarbij tafelheer Adri Bosch aan de hand van het thema ‘Taboe’ en
een aantal stellingen in gesprek gaat met vier speciale gasten. Het geheel wordt muzikaal omlijst door vijf jonge plaatsgenoten, er is een bijpassende PowerPoint-presentatie
en na afloop kan er onder het genot van een hapje en een drankje nog even nagebabbeld worden. Ontvangst met koffie is vanaf 20.00 uur.

De kerkelijke werkgroep ‘Spiritualiteit in deze tijd’ uit Loosbroek
organiseert jaarlijks succesvol
een thema-avond in de plaatselijke Antoniuskerk. Jan Gabriëls,
Sandra van Limpt, Cor Gloudemans, Ria van der Wijst, Gertjan
van Heck, Chantal Kanters en
Chris Jan Manders vormen met
elkaar deze werkgroep. Over het
onderwerp van dit jaar hoefden
zij niet lang na te denken. “Een
aantal dames verzocht ons om
het dit jaar over taboes te hebben. Die waren er altijd en zullen
er ook altijd zijn. Er zijn echter ook
zaken die vroeger taboe oftewel
ongepast waren, maar die door
de tijdgeest intussen zijn achterhaald”, vertellen Ria, Chantal en
Chris Jan namens de werkgroep.

Veghel verhaalt over de taboes
inzake religie.
Huiselijk geweld, drugsproblematiek, discriminatie, loverboys,
geloofsbeleving, bedrijfsvoering,
taalgebruik op het veld of langs
de lijn; dit is slechts een greep
uit wat eventueel besproken
kan worden. Met de nadruk op
kán, want de vragen zijn vooraf
niet vastgelegd of doorgenomen
met de gasten. “Iedereen krijgt
spreektijd. Welke richting een
gesprek uitgaat, is echter niet te
voorspellen. Dat is altijd spannend en verrassend”, meent de
werkgroep.
Uitdaging voor publiek
Ook het publiek wordt uitgedaagd om door middel van het

‘Welke richting een gesprek uitgaat,
is echter niet te voorspellen’
Ongehuwd bij elkaar wonen en/
of kinderen krijgen of scheiden
zijn daar voorbeelden van.

V.l.n.r.: Ria, Chantal, Eli en Chris Jan

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Diverse taboes
Er zijn vier speciale gasten uitgenodigd om vanuit hun werk,
hobby of levensovertuiging, aan
de hand van het thema, iets te
gaan vertellen. Eli van Beekveld
uit Loosbroek was lang werkzaam in het onderwijs en bespreekt het vanuit deze hoek.
Peter van der Leij uit Heeswijk-Dinther voetbalde op hoog
niveau en haakt in vanuit dit gebied. Edwin Daandels uit Heeswijk-Dinther beziet het vanuit
zijn werk in de agrarische sector en imam Serkan Durmus uit

groene of rode kaartje dat bij
binnenkomst wordt verkregen,
zijn mening te ventileren. Het
programma begint om 20.30
uur en wordt bekrachtigd met
een
PowerPoint-presentatie
en omlijst met een aantal liedjes van Mieke, Linda, Chinouk,
Anneloes en Maikel. Na afloop
kan er nog nagepraat worden
onder het genot van een hapje
en een drankje.
Tot slot is er de mogelijkheid om
de indrukwekkende expositie
van borduurwerken van Oksana
te bekijken. De werkgroep: “Wij
hopen wederom op een avond
die zowel gezellig is als tot nadenken stemt.” De toegang is
gratis.

harm heeft nog ’n appeltje
te schillen

Want we maken heel veel appelflappen deze week.
Met echte appelblokjes en op smaak gemaakt met suiker en kaneel.
Zoveel smaak heeft u nog nooit geproefd in ’n appelflap. Koud zijn ze lekker,
maar doet u ze even in de oven... om je vingers bij op te eten.
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

Appelflappen

3GR+AT1IS
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Cursus icoon schilderen

Bernhezefamilieberichten
Een woord van dank

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

Paul Verstegen
Uw steun en medeleven heeft ons erg goed gedaan.
Familie Verstegen
Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, ons pap en opa

Ties van Pinxteren
De vele kaarten, bloemen, bezoeken en uw aanwezigheid
bij de uitvaart, hebben ons kracht gegeven om door te gaan.
Marietje van Pinxteren-van Erp
Kinderen en kleinkinderen
Loosbroek

Beelden gebruiken als versiering
is niet hetzelfde als in iconen
een diepere religieuze waarde
ontdekken. Dan gaat het om de
voorkeur die je als gelovige hebt
om te bidden in het aanschijn
van zo’n afbeelding.
Voor jou deelt God zich er in
mee. Niet het beeld zelf, maar
het afgebeelde gebruik je om bij
God te komen. Een icoon heeft
dus een verwijzende functie. Niet
de icoon, maar het afgebeelde
wordt aanbeden. Het beeld zelf
is slechts materie.
Wil je meer weten over de wereld van iconen? Zou je zelf een
icoon willen schilderen? Die kans

bieden de kerken van Geffen,
Heesch, Nistelrode, Nuland,
Vinkel en Vorstenbosch jou op
zaterdag 4 en 18 november en
2 december van 9.00 tot 12.30
uur in de pastorie van Vinkel aan
de Lindenlaan 26.
Je leert in drie lessen onder professionele leiding de beginselen
van het icoon schilderen. De cursus kost € 15,- per persoon, te
betalen bij aanvang.
Tot uiterlijk 27 oktober kun je je
inschrijven bij pastoraal werkster
Annemie Bergsma via 0412451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

Voorbereiding op het Heilig Vormsel

parochienieuws
Regenboogviering wordt
Kinderkerk
HEESWIJK-DINHTER - Vanaf het
nieuwe schooljaar hebben de
Regenboogvieringen in Heeswijk een nieuwe naam: Kinderkerk!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De vormselwerkgroepen van de parochie H. Augustinus zijn gestart met de voorbereidingen van het vormsel in 2018. De meeste kinderen van groep 8 worden via de
basisschool bereikt, maar misschien zit jouw kind op een andere school. Indien je kind gevormd wil
worden, dan zien we je graag samen met je kind op een van de informatie-avonden. Ook als jij of je
kind nog twijfelen ben je natuurlijk van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
Hieronder kun je zien waar de
informatieavonden worden gehouden:
Loosbroek: maandag 9 oktober
om 19.00 uur in CC De Wis.
Berlicum/Middelrode: dinsdag
10 oktober om 19.00 uur in De
Rots.
Dinther en Heeswijk: woensdag
11 oktober om 18.30 uur in het
St. Barbaragildehuis, Raadhuisplein 21B in Dinther.

wie was maria
eigenlijk?
Op zondag 8 oktober vindt de
eerste Kinderkerk plaats om
11.00 uur in de Willibrorduskerk
in Heeswijk. Het thema van de
viering is Maria’s grote geheim.
Maria is voor veel mensen in de
kerk heel belangrijk. Ze is voor
hen net als een moeder. Maar
wie was Maria eigenlijk? In deze
korte kinderviering vertellen
we een verhaal over Maria. We
bidden en zingen met elkaar en

BERNHEZE - De laatste jaren bestaat er een toenemende belangstelling voor het schilderen van iconen.
In decoratieve zin is deze religieuze kunst soms weer in huizen te zien. De bewoners zijn dan vaak
gewoon kunstliefhebbers, maar hechten er geen specifieke religieuze waarde aan. Het woord icoon is
ontleend aan het Griekse woord eikoon, wat beeltenis, portret of gelijkenis betekent. Het betreft dan
een afbeelding van Christus, Maria of een andere heilige.

steken kaarsjes aan bij Maria. Samen maken we een Rozenkrans.
Wie mag hem de eerste keer
mee naar huis nemen?

Na deze avond maak je samen
de keuze om wel of niet aan het

project deel te nemen. De data
van de vormselvieringen zijn als
volgt:
Berlicum-Middelrode
(kerk Middelrode):
zondag 8 april 2018 om 9.30 uur
Loosbroek: vrijdag 20 april 2018
om 19.00 uur
Heeswijk: zaterdag 12 mei 2018
om 19.00 uur
Dinther: zondag 13 mei 2018
om 10.45 uur
Heb je nog vragen over het
vormsel? Neem dan contact op
met een van de leden van de

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

Wie zijn bestemming kent,
vindt de weg

Na de viering is er koffie/thee/
ranja en een leuke kleurplaat.
Alle kinderen met hun papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom!

Schoenmakerĳ
Heesch

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

• Schoen en
lederreparatie
• Sleutelservice en
autosleutels met
transponder

• Stomerijservice
• Onderhoudsproducten
• Groot assortiment
inlegzolen
• Riemen etc.

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

‘t Dorp 60a - 5384 MC Heesch
0412-484587 - info@schoenmakerijheesch.nl
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Schuif je ook aan?
Aanbiedingen
t/m11
24oktober
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van18
5 t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

geschrapte krielaardappeltjes
V.l.n.r.: Marijke, Jan, Fons, Ardith en Rein

Tekst: Hieke Stek Foto: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Zin in een heerlijk driegangendiner met ‘vrienden’ op vrijdag 24 november? Bij
de eerste gang voelt de vriendschap waarschijnlijk nog niet heel erg hecht, maar Stichting Vrienden van
Cunera/De Bongerd hoopt dat na de derde gang de vriendschap geïntensiveerd is. Tijdens het diner
krijg je volop de gelegenheid om de stichting en haar doelen te leren kennen. En dat je deze zo warm
omarmt dat je als ‘vriend’ naar huis gaat met het voldane gevoel samen met alle ‘vrienden’ te zorgen
voor een structureel waardevol gebaar om de bewoners van Cunera/De Bongerd met een goed gevoel
oud te laten worden.
Het is niet voor iedereen mogelijk om in eigen huiselijke sfeer
oud te worden. Natuurlijk doet
Laverhof er alles aan om haar
bewoners een ‘thuisgevoel’ te
geven. Maar... er zijn nét van
die mooie extraatjes die dan niet
vanuit de eigen exploitatie aangeboden kunnen worden. “Daar
zijn wij voor! Extraatjes aanschaffen die welzijn, ontspanning en levensgeluk verhogen.
We zijn hier kritisch op, want wat
Cunera/De Bongerd bij de wet
kan regelen, wordt zo geregeld!
We streven ernaar om twee keer
per jaar een gift te doen vanuit
de ‘vriendenpot’. Zo hebben
we het bord in de vlindertuin
vernieuwd, een beleefTV gerealiseerd, een elektrische duofiets
aangeschaft en een wensboom
geplaatst”, legt het bestuur uit.
De ideeën krijgt het bestuur
vanuit de bewonerscommissie
en van personeel en vrijwilligers.
“Wat wij heel belangrijk vinden
is dat wij onafhankelijk keuzes
kunnen maken. Daarnaast is
stichting Vrienden van Cunera/
De Bongerd officieel zodanig in-

gericht dat alle giften helemaal
aan de aan te schaffen extraatjes
worden besteed. Zo kunnen wij
voor 100 procent ons doel bereiken.”

Twee keer per jaar
een gift vanuit de
‘vriendenpot’
Sponsordiner
De bestuursleden Fons Arts
(voorzitter/secretaris), Jan Verkuijlen (penningmeester), Ardith
Manders, Marijke den Otter en
Rein van Moorselaar zijn bevlogen in hun werk. “We benaderen instanties en verenigingen
om te ondersteunen, we doen
mee met de Rabobank Clubkas
Campagne, krijgen spontane
donaties/schenkingen, we werven nieuwe vrienden en bedenken zelf acties; zoals nu het
sponsordiner.
Gasten krijgen drie overheerlijke
gangen voorgeschoteld die door
chef-kok Patrick Fassbender zijn

1 kilo € 1.00

tomatensoep 570 ml € 1.95
Bospaddestoelen 570 ml € 1.95
chiquita/turBana Bananen
1 kilo € 1.49

Probeer nu onze Bastogne / Chocolade mousse
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

bereid. Vooraf een smakelijke
amuse en de wijnglazen worden
tijdens de maaltijd goed gevuld.”
Je kunt kiezen uit twee voorgerechten, twee hoofdgerechten
(vis/vlees) afsluiten met een
grand dessert, voor € 50,- per
persoon. De avond begint om
18.30 uur en de locatie is Cunera/De Bongerd. Schuif aan bij de
‘vriendentafel’ van de stichting.
Ondersteun de extraatjes voor
bewoners, die mede door de bezuinigingen in zorg- en welzijnsland niet meer mogelijk zijn.
Je kunt ook voor de stichting
stemmen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne. “Dat helpt
ook natuurlijk. En als je de
150ste volger bent op de Facebookpagina dan mag je gratis
aanschuiven op 24 november”,
besluiten de bestuursleden.

Geldig
van 2 tot 7 oktober

Geldig
van 9 tot 14 oktober

Van Mook

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

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

Opgeven voor 1 november via
vriendenvanCdeB@gmail.com of
06-51263021 (Ardith Manders).
Er zijn maximaal 70 plaatsen beschikbaar en op=op!

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Editie 7 vol vernieuwing!
NISTELRODE - Er kan met een
grote glimlach teruggekeken
worden op de uitslagavond van
de vorige editie: een overvol
Partycentrum ‘t Maxend met
een verrassende uitslag. Zal de
uitslag dit jaar ook weer zo verrassend zijn?
Nieuwe locatie
Na jarenlang ontzettend fijn
ontvangen te zijn bij ‘t Maxend
werd het tijd voor een nieuwe
locatie. Peter en Mirjam, ontzettend bedankt voor jullie gastvrijheid en alle goede zorgen voor
de Nisseroise Kwis. 28 december
en tijdens de feestavond op 13

januari is iedereen van harte welkom bij ‘t Tramstation.

Gekookte kip
Naturel & Cajun

Nog meer vernieuwing
Dit jaar is ook besloten dat het
aantal categorieën aangepast
gaat worden. Tot nu toe waren
er steeds elf categorieën en een
geheime opdracht. Dit worden
straks tien categorieën en een
geheime opdracht. Dit jaar dus
‘maar‘ 100 vragen te beantwoorden, makkie toch?!

kwis met ons samen te organiseren? Je mag dit jaar al meekijken! Stuur een mailtje naar
info@nisseroisekwis.nl of stuur
een persoonlijk berichtje op de
Facebookpagina.

Oproep
Om de Kwis vernieuwend te
houden zijn er nieuwe mensen
nodig! Lijkt het je leuk om de

Inschrijving
Het is nog vroeg maar zet donderdag 28 december alvast in je agenda. Schrijf je in vanaf 1 november.

100 gr.

€ 1,40

Balkenbrij
100 gr.

€ 1,09

Runder ribstuk
100 gr.

€ 1,65

Volop parkeergelegenheid
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Cursus Digisterker:
Werken met de e-overheid

KBO Bernheze
KBO Heesch
organiseert een
grandioze kerstreis
naar het Ahrdal
HEESCH - KBO organiseert een
grandioze kerstreis van zeven
dagen op zaterdag 23 december
naar Duitsland/Eifel/Altenahr.
In het kort
Bezoek Kerstmarkt Düsseldorf.
Eenmaal speciaal winterbuffet.
Gegarandeerd vertrek op 23 december. Tweede Kerstdag live
muziek. Fakkelwandeling met
glühwein. Bezoek kerstmarkt
Düsseldorf. Kerstreis Altenahr.
De reis
Aan weerskanten van het Ahrdal bestaat de wereld uit groene
golven. Een kerstreis waarbij de
Rijn, de Moezel en de Ahr door
het beboste bergland kronkelt en
waarin oude stadjes voor afwisseling zorgen. Er staan prachtige
dagtochten naar onder andere
Maria Laach, Bad Münstereifel

en het oude vestingsstadje Mayen op het programma. Bijzonder
is ook de tocht door de prachtige
Vulkaneifel. Je vakantie begint
al meteen met een bezoek aan
de kerstmarkt in Düsseldorf, een
prima begin van je vakantie. Tijdens de Kerst word je uitstekend
verzorgd door de familie Lang en
het personeel. Geniet van heerlijke kerstdiners. Kortom; Altenahr
is het decor voor een geslaagde
en gezellige kerstreis.
Zeven dagen
Vertrek zaterdag 23 december
Volpension (ontbijt, lunch en diner) vanaf diner eerste dag tot
en met lunch laatste dag, met
uitzondering van lunch dag een
en dag zes.
Prijs op basis van twee persoonskamer: € 615,-. Dit is inclusief entrees en aangeboden excursies.
Opgave voor 15 oktober bij Rinie
Leemhuis via
r.leemhuis42@gmail.com
of 0412-454486 of Adri van
Oss-Veenhof via
adrivanoss@gmail.com of
06-20531525.

KBO en Vluchtelingenwerk
HEESCH - De mensen die in
Bernheze werken aan de opdracht om vluchtelingen te begeleiden en wegwijs te maken in
Nederland, hebben KBO Heesch
verzocht een presentatie te mogen geven.
Natuurlijk wordt aan dat verzoek gehoor gegeven. Leden van
KBO Heesch informeren over het
werk dat zij voor mensen uit oorlogsgebieden doen, hen begrip
vragen en eventueel om medewerking als het gaat over de taal
leren of het wegwijs maken in
onze samenleving. Maar alles is
natuurlijk geheel vrijblijvend.
Het zou fantastisch zijn als KBOleden massaal aanwezig willen
zijn om uitleg te krijgen over dat
mooie werk voor anderen.

BERNHEZE - De overheid doet steeds meer via het internet. Of het
nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, om werk te zoeken of
om het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet
of vinden het nog wat moeilijk.
De
bibliotheken
Bernheze
(Heesch, Heeswijk-Dinther en
Nistelrode) starten een speciale beginnerscursus ‘Digisterker’:
werken met de elektronische
overheid.
Tijdens deze cursus leer je een
DigiD aan te vragen, een afspraak te maken bij de gemeente, het aanvragen van toeslagen,
belastingaangifte doen, de opbouw van je AOW raadplegen
en regelhulp regelen.

In vier bijeenkomsten maak je
kennis met werken met de digitale overheid. Data: woensdag
15 en 29 november, woensdag
6 en 12 december. Tijd: 9.30 tot
11.30 uur
De locatie wordt nog bepaald
aan de hand van aanmeldingen
en de toegang is gratis.
Graag aanmelden via
www.nobb.nl/bernheze/home
klik op ‘aanmeldformulier’ of via
contactheeswijkdinther@nobb.nl.

Postume uitreiking
Yad Vashem Grad en
Betje Voets-Bronts

Op vrijdagochtend 6 oktober van
10.00 tot 12.00 uur in CC De Pas
in zaal d’n Herd ben je van harte
welkom.

Uitverkocht Grote Open
Klotbeek Toernooi
Grad en Betje Voets-Bronts

Bron: vorstenbosch-info.nl

VORSTENBOSCH - De Yad Vashem onderscheiding ‘Rechtvaardigen
onder de Volkeren’ postuum uitgereikt aan Grad en Betje VoetsBronts. Zij ontvangen die onderscheiding voor het redden van het
leven van een Joodse medeburger, meer specifiek het leven van Hélène Egger. De onderscheiding wordt door een vertegenwoordiger
van de Israëlische regering uitgereikt aan de kinderen van Grad en
Betje tijdens een besloten bijeenkomst die plaatsvindt op dinsdag
10 oktober.
Wisselbekerwinnaars

Hoofdprijs / 1e prijs winnaars

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 30 september hield de Bridgeclub De Klotbeek uit Heeswijk-Dinther
haar Grote Open Klotbeek Toernooi. Met 134 deelnemers was het toernooi volledig uitverkocht. De
voorzitter van de wedstrijdcommissie opende om 13.30 uur het toernooi en heette alle deelnemers
hartelijk welkom. De prijzentafel was goed gevuld, zoals je op de foto kunt zien.
De eerste prijs, een herinneringsschild en bloemen, ging
naar Maria van de Vossenberg
en Riek van de Weijer met ruim
64%.
De secretaris van de bridgeclub,
Gerrit van den Berg, sprak bij afwezigheid van de voorzitter van
een hele mooie prestatie.

er was ook een
poedelprijs
Het hoogst eindigende paar,
Ger van der Steen en Jo van de
Braak, waarvan eerstgenoemde
lid is van De Klotbeek, ontving
met 61,34% de grote wisselbokaal. Er was ook een echte poedelprijs voor twee leden van de
club met 30,33%.
De organisatie verliep prima en

dat kan weer volledig worden
toegeschreven aan de leden van
de Wecom en natuurlijk eigen
clubleden.
Dat er een fantastische sfeer
hing, bleek wel uit veel positieve
reacties van de deelnemers. Niet
onvermeld mag medewerking
van de locatie, het bestuur en
de barbediening van CC Servaes

Hélène Egger was als Leentje
Bakker in 1944 ondergedoken bij
de familie Voets op de Heuvel en
vroeg voor Grad en Betje VoetsBronts van haar onderduikgezin,
een Yad Vashem onderscheiding
aan.
Op 21 september 2016 is de onderscheiding toegekend. Burgemeester Moorman maakte dit op
21 januari tijdens de onthulling
van het nieuwe straatnaambord
voor de Eggerlaan bekend. Naast
een medaille en oorkonde krijgt
de herinnering een plek in Jeruzalem op de muur in het park
gewijd aan de ‘Rechtvaardige
onder de Volkeren’.

Taxi van Lieshout

blijven: bedankt!
De uitslag kun je nalezen op
www.nbbclubsites.nl/club/8043.
Overigens kunnen geïnteresseerden voor een beginnerscursus bridge die op dinsdagavond
in 2018 van start gaat, zich altijd
opgeven bij de secretaris van De
Klotbeek, Gerrit van den Berg,
via g.en.s.berg@home.nl.

‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ (The Righteous Among the
Nations) is een eretitel die door
Israël wordt gegeven aan nietJoden, die Joden ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven. De
toekenning gebeurt door de leiding van Yad Vashem, de plaats
waar het Joodse volk de slachtoffers van de georganiseerde
massamoord op Joden herdenkt.
Gerardus Johannes (Grad) Voets
(08-01-1904 - 31-08-1996) en
Elisabeth (Betje) Voets-Bronts
(18-07-1905 - 19-12-1987)
woonden op Heuvel 15.

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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Bloemen zoals jij ze mooi vindt
‘Iedereen beleeft
bloemen anders.
Je feest met
bloemen, je rouwt
met bloemen en
bloemen zeggen iets
over jou als persoon’

Egie Verhoeven

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

VEGHEL - ieder heeft zijn eigen kijk op wat mooi is, zo vindt egie van BloemBelevingegie. daarom kun
je bij haar terecht voor verschillende workshops zoals ‘werken met natuurlijke materialen’ of een cursus
‘BloemBeleven’ waarin je leert hoe je zelf een mooi bloemstuk kunt maken. Maar egie werkt ook in
opdracht, voor rouw- en bruidswerk, aankleding van je bedrijf, personeelsactiviteit of demonstraties.
“Iedereen beleeft bloemen anders. Je feest met bloemen, je
rouwt met bloemen en bloemen
zeggen iets over jou als persoon.” Met die visie doet Egie
haar werk.
Bij een rouw- of bruidsbloemstuk
zorgt ze ervoor dat ze het juiste
gevoel en persoonlijke details in
het bloemstuk verwerkt. “Een

bloemstuk kan bijvoorbeeld heel
persoonlijk worden gemaakt door
er elementen in te verwerken
die symbool staan voor iemand.
Ik heb rouwwerken gemaakt
met een klompje erin verwerkt,
maar ook met een stok kaarten.”
Samen met jou zoekt Egie naar
combinaties voor een bloemstuk
dat past bij jouw stijl en gevoel.

Bloemschikken is een vak, maar
het bezig zijn met bloemen en
andere natuurlijke materialen is
ook gewoon doen. Daarbij begeleid worden, een aantal basistechnieken aangereikt krijgen en
iets moois en decoratiefs maken.
Bijzonder, ontspannend, gezellig
en motiverend.
Dit alles omschrijft de cursus van

Sparen
wordt
spelen
Ben je 11 jaar of jonger? Spaar dan in oktober minimaal € 10,- op je
Rabo spaarrekening, vul het inschrijfformulier op www.ossbernheze.nl in en
bemachtig een entreeticket voor de Mega Rabo Speelmiddag! Op zaterdag 4
november in sportcentrum de Rusheuvel in Oss worden de sporthallen tussen
12.00 en 18.00 uur speciaal voor alle spaarders omgetoverd tot een heus
speelparadijs met onder andere springkussens en een magische goochelshow.

Meer informatie? Kijk op www.ossbernheze.nl

Een aandeel in elkaar

volgen, als uitje met vrienden of
collega’s? Ook dat verzorgt Egie
voor je, in haar eigen atelier of bij
jou op locatie wanneer dat gewenst is.
Bij BloemBelevingEgie kun je dus
zelf leren hoe je een mooi bloemstuk maakt. “Want”, zo zegt
Egie: “wat is er mooier dan lekker
creatief bezig zijn, je hoofd leeg
maken en dan met een mooie
zelfgemaakte creatie naar huis
gaan waar je nog dagen en soms
weken van kunt nagenieten?”

zeven maanden, waarbij je één
keer per maand bij BloemBelevingEgie een les krijgt. In iedere les
staat een ander thema of techniek
centraal. Tijdens de cursus leer je
een bloemstuk te maken zoals
jij dat mooi vindt en reikt Egie je
hiervoor de juiste technieken aan.
Naast de cursus is het ook mogelijk om een workshop bij Egie
te volgen. Op haar website en
Facebookpagina kondigt ze de
workshops aan, waar je je voor
op kunt geven. Iedereen mag
hier aan deelnemen; individueel
of met een groepje. Wil je met
een groep een workshop bij Egie

Oktober
Digitale
spaarmaand

Aan de Hazelberg 2 in Veghel zal
Egie je gastvrij ontvangen. Wanneer je meer wilt weten over wat
zij voor je kan betekenen bel of
mail; 06-10675639,
info@bloembelevingegie.nl.
www.facebook.com/
BloemBelevingEgie

10

Woensdag 4 oktober 2017

Vorstenbosch koor (ook) in de schijnwerpers
Ben erbij en Enjoy Baby Blue XL
den luisteren aansluitend welke
stempartij bij hun stem past en
oefenen dit thuis. Vervolgens
staat er op de repetitie een vier,
vijf- en soms zelfs zesstemmig

zich, dan zijn dat natuurlijk wel de
krenten uit de pap”, zegt Henny
eerlijk. Ze ‘enjoyen’ zich dan ook,
om op zondag 8 oktober tijdens
het Heerlijk Hemelrijk Festival in
Volkel samen met Baby Blue XL
uit te pakken.

We houden
van spektakel
en van
bombastisch
muzikaal
geweld

Spektakel
Ook de band verheugt zich op
de samenwerking. “Wij hebben
eerder met Enjoy het podium
gedeeld. Dat is toen uitstekend
bevallen en daar hebben we
goede reacties op gehad”, vertelt
toetsenist Niels van Heel. Ook
blazerssectie de Horny Horns en
brass band Heavy Hoempa zijn
van de partij in het ‘afbreken’
van de tent. Van Heel: “Wij houden van spektakel en van bombastisch muzikaal geweld. Het
geeft ook een machtig gevoel
als je met zoveel mensen muziek
maakt.” Lachend: “Na ons optreden kunnen de podiumdelen
weer recht gelegd worden.”

popkoor”, legt Van Houtum uit.
Hij zet als dirigent aansluitend de
puntjes op de i.
Enjoy deelde eerder het podium met Baby Blue

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Femke de Schepper

VORSTENBOSCH – Paradiso Amsterdam, Natuurtheater De Kersouwe, een televisie-optreden bij Paul
de Leeuw, een rol in een reclamespot, optredens samen met Van Dik Hout, de drie Baritons, Danny de
Munk en Henk Poort. Het zijn enkele highlights uit de serie optredens die popkoor Enjoy uit Vorstenbosch eerder verzorgde. Aan het rijtje kan binnenkort Baby Blue XL worden toegevoegd. Enjoy staat
de band vocaal bij tijdens het Heerlijk Hemelrijk Festival in Volkel op zondag 8 oktober om 13.30 uur
op het hoofdpodium oftewel ‘the Jupiler Live Stage’. “Het wordt XL genieten”, beloven het koor en de
band.
Op initiatief van Henny van
Houtum uit Vorstenbosch werd
in 2005 popkoor Enjoy opgericht. Een zanggroep die, zoals het woord al aangeeft, zich

volledig richt op het zingen van
popmuziek. Hits vanaf de jaren
’70 tot heden. De maar liefst circa 100-koppige groep gaat verdeeld over allerlei stemgroepen,

elke twee weken meerstemmig
los op de originele muziek. “Een
lied wordt door professionele
zangers/zangeressen ingezongen
in diverse stempartijen. Onze le-

Evenementen
Dat Enjoy zich verdienstelijk vocaal laat gelden bewees zij al
vaker. De koorleden zongen op
kleinere evenementen en festiviteiten, maar stonden ook in
toonaangevende zalen met zogenaamde BN’ers. “Het maakt
ons niet uit waar we moeten optreden. Groot of klein. Wij hebben allemaal plezier in zingen en
zetten ons altijd 100% in om iets
goeds neer te zetten. Als we echter gevraagd worden om bekende Nederlanders bij te staan of
echt grote evenementen melden

XL
Qua omvang mag het hele gebeuren met recht XL genoemd
worden, of is dat nog een maatje
te klein? Deze open vraag kan
slechts beantwoord worden indien je aanwezig bent. Op moment van schrijven is Enjoy nog
aan het repeteren maar ziet uit
naar het optreden, want: “Het
wordt kei leuk!” Henny: “Ben erbij en Enjoy Baby Blue XL.”
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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!
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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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Zwembad ‘t Kuipke (1967-2017) - Een terugblik op het seizoen
HEESCH - Voorafgaand aan het seizoen hebben we het verhaal verteld van Zwembad ‘t Kuipke: hoe het is ontstaan
en hoe het zwembad zich door 50 jaren heen heeft ontwikkeld. Nu, bij het begin van de herfst, een terugblik op het
jubileumseizoen.

j

Met een team van vrijwilligers en
medewerkers is er weer alles aan
gedaan om er een mooi seizoen
van te maken. Voor nu is het opruimen, poetsen en repareren,
daar waar nodig is geblazen en
vooral ook plannen maken voor
het volgend jaar.
Hulp is natuurlijk altijd meer dan
welkom. Voor de versterking van
het bestuur is men op zoek naar

Op 1 mei dit jaar ging het zwembad open en het zag er prima uit.
De ochtendzwemmers beten,
zoals altijd, het spits af. Ook de
aquajoggers waren er weer bij.
In mei ging het meteen de goeie
kant op; woensdag 17 mei was
een tropische dag. Een rij voor
de kassa en een gezellig gevuld
zwembad; daar word je vrolijk
van.

burgemeester en wethouder het
glas geheven om te proosten op
50 jaar Zwembad ‘t Kuipke.
Als het aan de mensen achter
‘t Kuipke ligt komen hier nog
minstens 50 jaar bij! In de middag was het bad gratis toegankelijk met tal van leuke attracties
waar ondanks het mindere weer
die dag toch gretig gebruik van is
gemaakt.

Op zondag 2 juli werd het jubileum officieel gevierd. Met
(oud)-medewerkers, (oud)-bestuurders en (oud)-vrijwilligers
(allen met nog steeds een zwak
voor zwembad ‘t Kuipke) werd
er onder het toeziend oog van

Zaterdag 23 september is het
zwemseizoen afgesloten met de
hondenplons. Eén keer per jaar
mogen honden samen met hun
baasjes lekker plonzen in het bad.
Dit jaar voor de derde keer op rij;
een nieuwe traditie.

Jouw stem willen
we gebruiken
voor de aanschaf van
nieuw tuinmeubilair,
bijvoorbeeld ligbedden,
om ‘t Kuipke nog
gezelliger en leuker
te maken.

een communicatietalent. Vind je
het leuk om zwembad ‘t Kuipke
te promoten, het nog beter op
de kaart te zetten en heb je een
goed gevoel voor social media?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse? Meld je aan via
info@zwembadhetkuipke.nl. We
vertellen je graag meer.

Ook doet zwembad ‘t Kuipke dit
jaar weer mee met de Rabobank
Clubkas Campagne.
Jouw stem willen we gebruiken
voor de aanschaf van nieuw tuinmeubilair, bijvoorbeeld ligbedden, om ‘t Kuipke nog gezelliger
en leuker te maken.

Ben je lid van de Rabobank? Breng
dan tussen 9 en 23 oktober jouw stem
uit op www.rabobank.nl/ossbernheze.

De hongerige trol / Elli Woollard
In dit prentenboek loopt een kind het risico opgegeten te worden door een
monster. Echt een prentenboek om bij te griezelen dus!
De hongerige trol eet normaal gesproken geitenvlees, maar op een dag heeft
hij trek in iets anders. Hij gaat naar een dorpje en komt al snel een knapperig
kindje tegen: “Ik pak ‘m, ik stroop ‘m, ik vil ‘m. Ik kook hem met kleren en al
of ik gril ‘m!”, roept de trol. Maar het jongetje is slim en wijst de trol snel op
een auto vol smakelijke kinderen, die hem op hun beurt doorsturen naar een
bus vol kinderen. Kan de gulzige trol daar tegenop?
De tekst is op rijm en er zit veel herhaling in. Een grappig, griezelig verhaal dat helemaal aansluit bij het
thema van deze Kinderboekenweek (Griezelen) en dat een feest is om voor te lezen.

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

www.coppenswarenhuis.nl

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!
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Wmo koffiemiddag
HEESCH - op vrijdag 27 oktober organiseert de ouderenraad in
samenwerking met de gemeente Bernheze weer een koffiemiddag
in cc de Pas. de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt rond
16.00 uur, de toegang is gratis.
Overkomt het jou ook wel eens
dat de lettertjes kleiner of vager
lijken te worden? Er is echter
wat aan te doen. Op deze middag wordt er informatie gegeven
door Koninklijke Visio. Mensen
van Visio komen vertellen wat
voor mogelijkheden er zijn. Als
expertisecentrum voor slechtzienden en blinden zijn ze daar
iedere dag mee bezig. De mensen van Visio vertellen over ver-

schillende oogaandoeningen zoals Maculadegeneratie, Cataract
en Glaucoom. Het wordt een
boeiende middag. Je krijgt niet
alleen informatie, maar je kunt
ook zelf beleven hoe het is om
slechtziend of blind te zijn.
Dat is ook nuttig wanneer je niet
zelf blind of slechtziend bent,
maar wel dagelijks met mensen
met een visuele beperking omgaat.

Heeft u vragen
over zorg?

Piekobello steunt Circus
Cliniclowns tijdens open dag
HEESCH - BSo de rebbels, BSo
de toversteen en kinderdagverblijf Piekobello van kinderopvang Humanitas hebben op de
gezamenlijke open dag geld ingezameld voor het goede doel.
Met vele activiteiten en kleine
bijdrages voor eten en drinken
is een bedrag van € 253,25 opgehaald, dat overhandigd is aan
‘Circus Cliniclowns’.
Op deze manier hoopt Kinderopvang Humanitas kinderen die
het minder hebben een beetje
ondersteuning te bieden.
Trots presenteren de kinderen het opgehaalde bedrag

Geslaagde donateurswervingsactie
HEESCH - in de week van 18
september hielden vier vrijwilligers van ziekenvereniging
Horizon Heesch een donateurswervingsactie die zeer geslaagd
mag worden genoemd.
De donateurswervingsactie is in
Heesch gehouden in alle straten
die uitkomen op de Hoogstraat
én onder de bewoners van de
Goorstraat. In totaal meldden
zich 32 nieuwe donateurs voor
de vereniging uit Heesch die

zich inspant voor alle langdurig
zieke en eenzame dorpsgenoten
en voor mensen met een beper-

tuurlijk mag iedereen zich gedurende het hele jaar als donateur
aanmelden en hoeft men niet te

natuurlijk mag iedereen ZiCh
als donateur aanmelden
king. Het bestuur van de ziekenvereniging is erg tevreden met
dit mooie resultaat. Volgende
keer wordt er weer een andere
wijk in Heesch bezocht om nieuwe donateurs te werven. Na-

wachten tot er iemand in zijn of
haar wijk aan de deur komt. Met
een kleine bijdrage helpt iedereen zo mee om de horizon van
de minder bedeelden uit Heesch
wat te verlichten.

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

Formulierenbrigade

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

Iedereen heeft wel eens een formulier waar hij of zij niet uitkomt en
veel mensen zijn sowieso slecht in het invullen van formulieren. Voor
die mensen is de Formulierenbrigade van ONS welzijn een uitkomst.
De Formulierenbrigade bestaat uit kundige vrijwilligers.

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 33, E-mail:
clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

HOOGSTEDE HOREN
BESTAAT 10 JAAR
Hele maand oktober
hoortoestelbatterijen
2 halen 1 betalen

(Rayovac batterijen)

hoogstede
optiek horen

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

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

Een afspraak maken is niet nodig en je hoeft ook al niet te betalen.
Het enige wat je hoeft te doen is langskomen met het in te vullen
formulier. Vergeet niet om de nodige gegevens mee te brengen, bijvoorbeeld je loonstrook of andere papieren. De Formulierenbrigade
vult geen belastingaanslagen in, maar voor bijna al het andere kun
je wel terecht.
Hieronder het aanbod:
- (aanvullende) bijstand/PW
- bijzondere bijstand
- toeslag op uw uWV-uitkering
- toeslagen (huur-zorgtoeslag, KOT)
- DigiD-aanvraag
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen
- WW
- schuldhulp aanmelding
- administratie ordenen
Zit je in je maag met een lastig formulier? Blijf niet dubben en kom
naar de Formulierenbrigade.
Wij helpen je graag. Elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00
uur in CC De Pas op de tweede verdieping (bij ONS welzijn).
Vergeet niet aan te bellen en zeg
dat je voor de Formulierenbrigade
komt.
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Kort nieuws een buren- en opknapdag in één
Herfstbridgedrive

HeT Mes sniJDT AAn TWee KAnTen

HEESWIJK-DINTHER - op
zaterdag 28 oktober organiseert cc Servaes wederom de
jaarlijkse Herfstbridgedrive.

julia Schouten
Een studie volgen waarvoor je verplicht één jaar in
Azië moet vertoeven? Dat zag ik wel zitten. Vol goede
moed verruilde ik de eerste paar jaar van mijn studie het
kleine Heeswijk-Dinther voor de grote stad Rotterdam.
Vervolgens ging ik naar een vijftien maal grotere stad
om hier een uitwisselingsprogramma te volgen; Jakarta,
de hoofdstad van Indonesië. Hier studeerde ik aan Binus
University. Iets wat op deze universiteit heel normaal
is, is om een eiland te bezitten. Om maar een beeld
te geven van wat voor mensen hier rondlopen. Het
straatbeeld van Jakarta, luxe torenhoge kantoorpanden
en daklozen die slapen op het parkbankje hiernaast.
Waar ik nu
zit? Na vijf
maanden
studie in
Jakarta was
ik de drukke
miljoenenstad
zat en heb
ik een
stageplaats
gezocht in het
paradijs van
Indonesië:
Bali. Ik loop nu voor vier maanden stage in Bali in een
expediteursbedrijf voor zee- en luchtvracht.
Op het kantoor regel ik het benodigde papierwerk en
boek ik een plaats voor de vracht bij luchtvaartmaatschappijen. Tussen het werken door eten we, of beter
gezegd, tussen het eten door werken we. In de ochtend
begint de gemiddelde Indonesiër al met een welgevulde
rijstepap. Brood wordt gezien als tussendoortje. Voor de
lunchpauze gaan we dan ook uit eten bij een van de vele
eettentjes voor een lekkere nasi goreng, vissoep of saté.
Voor een maaltijd betaal je tussen de € 0,60 en € 1,50.
Het is dus goedkoper, tijdbesparender en lekkerder dan
zelf koken!

‘Wel kijk ik nu al uit om kerst te vieren met familie
en vrienden. Mijn verzoekje voor een kroket als
kerstdiner is al ingediend’
Om 17.00 uur ben ik klaar met werken en race ik op
mijn motortje naar mijn studio in Denpasar om mezelf
snel op te frissen. Om vervolgens door te gaan naar het
strand in Kuta om te genieten van de zonsondergang
met een Bintang in mijn hand (het lokale bier). Op
de zaterdagmorgen moet er ook nog gewoon gewerkt
worden. Hierna volgt het weekend om te surfen,
vulkanen te beklimmen en watervallen te bezoeken.
De mensen in Indonesië zijn superaardig en behulpzaam,
daar kan de enigszins individueel georiënteerde
Nederlander nog wat van opsteken. Niks bezitten en toch
altijd met een lach voor je klaar staan. Ik heb me dan ook
nooit alleen of onveilig gevoeld in Indonesië.
Ik geniet volop van het tropische klimaat en het lekkere
weer iedere dag. Na mijn stage heb ik dan ook besloten
om nog even een paar maandjes te backpacken door
Azië. Ik zie er nu al weer tegenop om in hartje winter
terug te keren naar ons koude kikkerlandje. Wel kijk ik
nu al uit om Kerst te vieren met familie en vrienden. Mijn
verzoekje voor een kroket als kerstdiner is al ingediend!
Salam, Julia.

De zaal is open om 12.30 uur
en het bridgen begint om
13.00 uur. Inschrijven kan
door € 17,50 per paar over te
maken naar
NL83RABO0111629071
ten name van CC Servaes
Dinther. Inlichtingen via
www.ccservaes/bridgen
of bel met Tonny Jacobs,
06-20160376.

Tekst: Tamlyn van Lanen

NISTELRODE – vijf bewoners van een buurt in nistelrode, die zij
zelf ‘rondom de zandbak’ noemen, hebben tijdens Burendag een
bijzonder initiatief op poten gezet. Zij waren het namelijk beu dat
het groen in de straat verloederde, dus in samenwerking met de
gemeente, de woningbouwvereniging en de dorpsraad hebben zij
ervoor gezorgd dat dit aangepakt werd.
bewoners ondersteund door de
woningbouwvereniging, de gemeente en ook de dorpsraad. Zo
hebben ze van de gemeente onder andere potgrond, plantjes en
een groencontainer gesponsord
gekregen.
Vanuit het Oranjefonds hadden zij ook een flinke donatie
ontvangen, waarmee ze onder
andere kweektuintjes voor de
kinderen in de buurt aan konden
schaffen. En ook de dorpsraad
heeft haar steentje bijgedragen
door een springkussen te sponsoren.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
HEESWIJK-DINTHER - Zondag 8 oktober organiseert
Koor Amicanto uit Dinther
een
kinderkleding-/speelgoedbeurs in CC Servaes in
Dinther. Koor Amicanto geniet niet alleen van zingen
maar heeft meer noten op
haar zang!
Meer dan 60 tafels zijn verhuurd, dus voldoende keus
om mooie kinderkleding of
speelgoed uit te zoeken. Met
5 december in aantocht kan
het interessant zijn om deze
beurs te bezoeken. Wij hopen
op vele bezoekers! De kinderkleding- en speelgoedbeurs is
geopend van 10.00 tot 13.00
uur. CC Servaes zit aan het
Raadhuisplein 24. De entree
is € 1,-.

informatieavond
eerste
H.Communie
NISTELRODE - De communiewerkgroep nodigt alle ouders van kinderen in groep 4
(ook als zij buiten Nistelrode
onderwijs volgen) uit voor
de informatieavond over de
Eerste H.Communie. Deze
avond vindt plaats op maandag 9 oktober in het parochiezaaltje (ingang aan de
achterkant van de kerk, Lindestraat) en start om 20.00
uur. Rond 20.45 uur zal het
afgelopen zijn. Tijdens de
informatieavond worden inschrijfformulieren uitgedeeld.
De communiedatum is zondag 8 april 2018.

Bij de gemeente was bekend dat
de buurt graag wat zag veranderen in het aangezicht van de
straat, met name het groen.
En de gemeente en ONS welzijn
wilden de buurt graag helpen
met het aanpakken van dit probleem, maar daar moest wel wat
tegenover staan. Die tegenprestatie wilden vijf buurtbewoners
graag leveren door het organiseren van nationale Burendag.
‘Rondom de zandbak’ beslaat
negen straten, die lopen van de
Poelstraat helemaal rond van de
Wisstraat tot aan de Wedstraat,
alle straten die daar tussenin
liggen horen erbij. En ook alle
negen straten namen deel aan
Burendag, waarbij de buurtbewoners samen aan de slag gingen met al het groen in de straat.
Volgens de organisatie met een
mooi resultaat: niet alleen het
groen in de straat is aangepakt,
de sociale contacten tussen de
buurtbewoners onderling zijn
ook versterkt.
Een bijzonder voorbeeld is een
statushouder uit de buurt, die de
hele dag hard heeft gewerkt. In
de ochtend heeft hij geholpen
met de opbouw van alles en hij
heeft de hele dag door zoveel
mogelijk buurtbewoners geholpen met het groen.

“Al met al een geslaagde dag”,
zegt de organisatie. ’s Middags
werd nationale Burendag feestelijk afgesloten met muziek verzorgd door Frank den Braber en
Joey Kerkhof, ook wel bekend
als Party Brooz, en Bianca van
Herpen. Het geluid werd verzorgd door Reco-Audio, die dit,
net zoals de artiesten, geheel belangeloos deed.

Het organiseren van de dag
heeft nogal wat werk gekost,
maar het resultaat maakt de gedane moeite meer dan waard. Bij
de organisatie werden de buurt-

De organisatie hoopt volgend
jaar opnieuw een succesvolle
Burendag te organiseren om met
alle buurtbewoners de buurt op
te knappen.
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oktober
Morgana en Jacobs & Jacobs bieden
u een unieke woonbeleving
en zal u direct
het verschil
van een bed
afgesteld
op uw
lichaam
laten
voelen.
De testresultaten geven de Morgana
slaapadviseurs alle
informatie voor een doeltreffend
slaapadvies. Met slechts acht
minuten testen kan u tien jaar
gezond slapen aangeboden worden. Wat u ervoor moet doen?

Bart en Twan Jacobs

Bij Jacobs & Jacobs kunt u volledig vertrouwen op deskundig
en gepassioneerd interieuradvies
voor uw vloeren, ramen, wanden, meubels, werkomgeving en
nog veel meer.
Zij staan voor uitvoeringen die
dagelijks inspireren en verrassen.
Alles wordt bovendien vakkundig vervaardigd en geplaatst. Zo
mooi kan het dus zijn.
Gratis parkeren
De twee shops vindt u aan
’t Dorp 64 A in Heesch. u kunt
er gratis voor de deur parkeren.
Als het u beter uitkomt, dan kunt
u ook gratis gebruik maken van
de thuisservice. Eén van de adviseurs bezoekt dan graag uw locatie voor afstemming ter plaatse.
Geheel vrijblijvend.

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - onlangs zijn Morgana Slapen en jacobs & jacobs woonsfeermakers verhuisd naar hartje
Heesch. twee prachtige shops zijn gerealiseerd om het u helemaal naar de zin te maken. waar Morgana de perfecte mogelijkheden biedt voor alles in de slaapkamer, daar beschikt jacobs & jacobs over
totaaloplossingen voor het complete interieur. Bij dit laatste gaat het zowel om de thuisinrichting, als
de bedrijfsaankleding, van kantoor tot winkelruimte. in de shops kunt u naar hartenlust uitproberen en
combineren. wie toe is aan een unieke beleving, die stelt het interieur vanaf nu samen in Heesch.
test gratis uw slaaphouding
Er zijn meer redenen voor een
bezoek. Wist u bijvoorbeeld dat
u een unieke combinatie van lichaamsbouw, lichaamsgewicht
en slaaphouding hebt? Deze verschilt absoluut van anderen. Een
gezonde nachtrust vraagt dus
om een persoonlijke slaapoplossing. Morgana biedt als enige in
Nederland de mogelijkheid om
dit individuele slaapsysteem ook
echt samen te stellen. Dankzij de

Digitale Nachtrust Analyse kan
uw eigen unieke SLAAP-DNA®
vastgesteld worden. De computer meet uw lichaamsprofiel

Morgana biedt als
enige in Nederland
de mogelijkheid
om dit individuele
slaapsysteem ook
echt samen te stellen

Bijna niets. u hoeft alleen maar
even binnen te lopen bij Morgana in Heesch. De analyse krijgt u
gratis. u treft bij Morgana trouwens ook dekbedovertrekken,
dekbedden, kasten en al het andere voor uw slaapkamer aan.

Voor meer informatie kunt u alvast terecht op
www.jacobsenjacobs.nl.
Hier treft u ook de unieke collectie van Morgana Slapen aan. Bellen kan eveneens; 0412-611185.

de ideale woonbeleving
Morgana verzekert u van gezond slapen. Jacobs en Jacobs
garandeert u de ideale woon- en
werkbeleving. De ideale ruimte
is namelijk een omgeving die u
werkelijk inspireert. Een ruimte
die volledig bij u hoort, waar u
helemaal tot uw recht komt, afgestemd op uw eigen wensen en
verwachtingen.

Nu tijdelijkSET
BIJ IEDERE AANKOOP* VANDYCK

cadeau20% korting

WIJ ZIJN
VERHUISD

*Bij iedere aankoop vanaf e 150,- Maximaal 1 per adres.
Set bestaat uit een handdoek, gastendoek en washandje.

op de basiccollectie
vouwgordijnen*

‘T DORP 64
HEESCH

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

VANDYCK SET
T.W.V. E22,35

EINDELIJK IS HET ZOVER, ONZE NIEUWE
LOCATIE IN HEESCH IS OFFICIEEL GEOPEND!
KOM SNEL DE SFEER PROEVEN EN ERVAAR
JOUW IDEALE WOONBELEVING!

OPENINGS
FEEST!!
www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

DESSO
TAPIJT

SLAPEN

•

WOONSTOFFERING

‘t Dorp 64 5384 MC Heesch T. 0412 611185

WWW.JACOBSENJACOBS.NL

•

THUISADVIES

•

PROJECTINRICHTING
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woonmaand woontrends
FABRIEKSVERKOOP
Verkoop glazen meubels
Vrjjdag 6 oktober 10.00-19.00 uur
Zaterdag 7 oktober 10.00-15.00 uur
Naast verkoop op onze outletzolder,
verkopen wij dit jaar ook vanuit onze showroom,
zodat we deze kunnen vernieuwen!

Locatie: Zoggelsestraat 23, Heesch
www.helderr.com

Helderr;
glasspecialisten met smaak
HEESCH - alle producten van Helderr worden in Heesch gemaakt, in onze eigen fabriek net buiten
Heesch, aan de Zoggelsestraat 23. daar zitten we overigens al 45 jaar en we maken de mooiste glazen
meubels van nederland.
Onze jaarlijkse fabrieksverkoop
is ondertussen een vertrouwd
evenement geworden. Het is
een kans om meubels van Helderr voor een hele vriendelijke
prijs te kopen. We hebben al
onze showroommodellen, incourante meubelen, testmodellen, retourbestellingen en dat
ene product dat in de verkeerde
kleur gespoten is samen met het
andere dat verkeerd gemaakt is,
uitgestald in de fabriek.
u mag komen kijken en als u
wilt, mag u ze ook kopen. We
zorgen ook nog voor gezelligheid met koffie en koek.
Na deze fabrieksverkoop gaan
we ook onze showroom herinrichten. Daarom pakken we dit
jaar groots uit en mag ook onze
showroom leeg gekocht wor-

Hexagon, glazen bijzettafels maken samen een salontafel

den. u bent van harte welkom
en neem uw pinpas mee.
De fabrieksverkoop vindt plaats

op vrijdag 6 oktober van 10.00
tot 19.00 uur en zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.
Zoggelsestraat 23, Heesch.

Feston tapijten Heesch
HEESCH - Feston tapijten Heesch is een familiebedrijf waarbij de ervaring van generatie op generatie
doorgegeven wordt. Hierdoor garanderen wij onze klanten de beste adviezen. we zijn gespecialiseerd
in het afwerken van tapijt door middel van festonneren, banderen, volumekarpet of onzichtbaar afwerken door middel van het insmeren van latex. alles kan op uw gewenste maat geleverd worden.
Naast alles op het gebied van
stoffering in uw huis, kunnen wij
ook schilderwerk verzorgen.
Dus voor alles in uw huis, of het
nu om bekleding gaat van uw
trap of meubels, tapijten-karpetten op uw vloer, gordijnen voor
uw raam of juist mooi afgewerkt
schilderwerk, u moet gewoon bij
Feston zijn.

NU MET
ORTING
SPECIALE K
TEN
OP KARPET

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.
Woensdag namiddag gesloten. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl
Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

We verkopen vele soorten vloerbedekkingen: onder andere tapijt, vinyl, PVC en voor uw gordijnen/vitrage heeft u ook een
grote keus uit onze uitgebreide
stalencollectie. Verder verkopen we verschillende binnen-

zonweringen zoals rolgordijnen,
vouwgordijnen, horizontale- en
verticale jaloezieën, en Velux
dakraamproducten. Ook herstofferen wij meubels en kussens voor uw camper, caravan of
boot.

De gehele herfst geven we aantrekkelijke kortingen op karpetten en op maat gemaakte kleden.
En de nieuwe collectie PVCstalen in verschillende prijsklassen zijn binnen!
We hopen u snel te kunnen verwelkomen in onze winkel voor
een gratis offerte.
Het team van Feston Tapijten
Heesch.
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oktober woonmaand
Annie Sloan Paint

SPOOR

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

Nooit meer schuren of gronden en verf aanbrengen op elke ondergrond?
Op hout, steen, metaal, glas, kunststof en zelfs stoffen?
Dat kan met de populaire Annie Sloan Paint. Een keuken die niet meer up to
date is, dat kastje van oma dat niet in je interieur past, of iets leuks dat je bij de
Kringloop zag, je maakt het snel mooi met deze verf die ook nog helemaal veilig
is voor kinderen. Het leuke is dat iedereen hiermee aan de slag kan. Wat je vanmorgen schildert staat vanmiddag in je huiskamer. Op deze manier bespaar je
geld, maar ook het milieu!

Spoor-8-Nistelrode
share

Like

Bij de Shop in Shop Waarwinkel

Facebook
THUMB UP AND SYMBOLS

3

Share

Annie Sloan Paint
120 ml € 6,95
250 ml € 11,95
1 liter € 29,50.

Je koopt de verf in prachtige kleuren bij Geluk in een Potje, de shop in shop bij de WAAR winkel
op Weijen 77 in Nistelrode (in het voormalige tuincentrum van Lips Groen).
Op zaterdag 28 oktober kun je van 13.00 tot 15.30 uur een workshop volgen.
Voor aanmelden mail je naar: nistelrode@ditiswaar.nl of bel je 0412-763737.

Met 1 liter kun je 13 m2 doen. De hele keuken bijvoorbeeld.
Er is speciale wax die er als laatste laag op moet. Deze maakt de verf
heel hard en water en vuil bestendig. De wax kost € 15,50.
WORKSHOP: ZATERDAG 28 OKTOBER VAN 13.00 TOT 15.30 UUR.
Aanmelden: nistelrode@ditiswaar.nl of bel 0412-763737
Spoor 8 - Weijen 77 - Nistelrode

NIEUWE LOOK, HETZELFDE WOONPLEZIER!
Nieuwe look
Bij Verbruggen vind je de laatste woontrends en
inspirerende woonstijlen. En die veranderen regelmatig.
Onze website en logo waren toe aan een make-over en

Norma boxspring

zijn in een nieuw jasje gestoken. Een nieuwe, frisse stijl

complete set incl. Luxe
latex topper elektrisch
v.a. € 2.499,-

die helemaal past bij Verbruggen.

Vlak v.a.

€ 1.599,-

Keuken Durante

Zitbank Vilares

compleet als opgesteld
incl. apparatuur

v.a. €

v.a. €

749,-

Oss Woonboulevard
Frankenweg 25-27
T 0412 62 36 98
info@verbruggen-megastore.nl

Maandag

5.999,-

gesloten

Di, wo, vrij

10.00 - 18.00 uur

Donderdag

10.00 - 21.00 uur

Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

Zondag

12.00 - 17.00 uur

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl
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Pompoenenfair op zorgboerderij
VORSTENBOSCH - Op zondag 8 oktober organiseert Zorgboerderij van der Wijst van 11.00 tot 17.00 uur een pompoenenfair. Wat is er te
zien? Allerlei soorten pompoenen en voorbeelden van wat je hiermee kunt doen. Er zijn leuke kraampjes met mooie producten verspreid
over het bedrijf, je kunt je vermaken met het lopen van het blotevoetenpad of je waagt je aan het ‘vliegend tapijt’. Daarnaast kun je de
kleine paarden aaien en er zijn interessante workshops te volgen. Ook kun je proeven van gerechten met pompoenen. Er is informatie over
de zorgboerderij en haar activiteiten, je kunt genieten op het terras van een hapje en een drankje tussen de aankleding met pompoenen en
waar de geur van pompoenensoep je tegemoet komt!
Zorgboerderij van der Wijst is in
1999 begonnen met het aanbieden van een dagbesteding aan
mensen met een verstandelijke

zorgen de hulpboeren en begeleiders op het paardenpension voor
liefdevolle aandacht, verzorgde
stallen en dagelijkse weidegang.

Allerlei soorten pompoenen en
voorbeelden van wat je hiermee kunt doen
beperking en NAH. Deze ‘hulpboeren’ zijn onder professionele
begeleiding op de zorgboerderij
bezig met het verzorgen van de
dieren; paarden, kippen, konijnen en honden. Iedere dag weer

Joost met pompoenen

Ook heeft de zorgboerderij Tinkers en er is een Falabella stoeterij. Falabellas, kleine Argentijnse
paardjes, zijn de lievelingen van
iedereen.

OERweekend
8 oktober
Naast de dieren worden er op
Zorgboerderij van der Wijst al
meer dan vijftien jaar pompoenen gekweekt die aldaar verkocht worden. De opbrengst van
de pompoenenfair wordt besteed
aan onder andere activiteiten,
kerstpakketten, materialen en
nieuwe gereedschappen voor de
‘hulpboeren’.
Mis dit gratis dagje weg met de
familie niet en kom op zondag 8
oktober naar Zorgboerderij van
der Wijst.
John en Marga van der Wijst
Zorgboerderij van der Wijst
Derptweg 12 - Vorstenbosch
www.zorgboerderijvanderwijst.nl.

Project ‘Biowalking in De Maashorst’ over in nieuwe handen
MAASHORST- Op dinsdag 26 september is het project Biowalking in de Maashorst tijdens een feestelijke bijeenkomst in Schaijk overgedragen in gedeeltelijk nieuwe handen. De afgelopen drie jaar zijn
er 150 succesvolle Biowalks georganiseerd in het kader van ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’
(Landschappen van Allure).
Dit deelproject loopt in zijn huidige vorm op 1 oktober ten
einde. De coördinatie wordt
overgenomen door Stichting PIB
(Plezier in Bewegen). Daarnaast
gaat DVN (Diabetes Vereniging
Nederland) ook een rol spelen bij
het begeleiden van de Biowalks.
Alle partners tekenden een samenwerkingscontract voor de
komende vijf jaar.

Wit en groen
ontmoeten elkaar
en slaan de handen
ineen

mers samen door het prachtige
Maashorstgebied. Er werden
afgelopen jaren Biowalks georganiseerd in de gemeenten Landerd, Oss, Bernheze en Uden.

Wandelen voor je gezondheid
‘Biowalks’ zijn speciaal bedoeld
voor mensen met diabetes type
2, COPD of risico op hart- en
vaatziekten. Onder begeleiding
van een natuurgids en een zorgprofessional wandelen deelne-

Bijzondere samenwerking
Biowalking is een bijzondere samenwerking tussen de zorgsector en de natuurinstanties. Wit
en groen ontmoeten elkaar en
slaan de handen ineen. Na drie
jaar is het project zover ontwikkeld dat het zelfstandig, zonder

steun van de provincie Brabant,
kan worden voortgezet door
Stichting PIB. Alle bestaande
partijen blijven ook betrokken:
IVN Brabant, lokale IVN afdelingen, zorggroep Synchroon en
ziekenhuis Bernhoven.
Wethouder Ben Maathuis van
de gemeente Landerd prees het
project: “Ik heb zelden meegemaakt dat een initiatief na overheidssubsidie zo snel zelfstandig
wordt.”

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking
Vergaderlocatie • Paardenpension
zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 • 5476 VX Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

OERweekend
7 &8
oktober

Trots

op nieuw logo
Er is een mooi nieuw logo voor Maashorst Betrokken
Ondernemers, het is belangrijk om een duidelijke
identiteit te hebben als stichting, zichtbaar te zijn
en in begrijpelijke taal de stichting te presenteren.
Zo weet je doelgroep je beter te bereiken.

Lid worden of k
ijken naar het
programma van
het Oerweekend
www.maashorst-betrokken-ondernemers.nl
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FILMHuIS DE PAS:

oKtobER FILMMAAND
Een plezierige drukke maand
voor de filmliefhebber.
20.00 uur. € 5,-. CC De Pas.
donderdag 5 oktober:
MoonliGHt
Dit verhaal focust zich in drie
hoofdstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid van een
Afro-Amerikaanse man.
donderdag 12 oktober:
Hell or HiGH water
Tanner keert na dertien jaar gevangenisstraf terug naar zijn
ouderlijk huis, waar zijn broer

en neefjes wonen. Wanneer ze
vanwege financiële problemen
hun huis dreigen te verliezen beginnen de broers aan een reeks
vakkundige overvallen op kleine,
lokale banken.

Tijd voor een stoere film!
Duur: 102 minuten.

Stuur vóór 6 oktober een mailtje naar info@de-pas.nl.

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

Pubquiz met hints nieuwe prins
NISTELRODE - Zaterdag 14 oktober organiseert carnavalsstichting de wevers, op weg naar de onthulling van de nieuwe Prins van het weversrijk op 4 november, een heuse PubQuizz! de deuren van
Partycentrum ’t Maxend gaan om 20.00 uur open.

Aangezien het nog geen 11-11
is geweest zal niet de hele avond
in het teken staan van polonaises
en confetti, maar dit zal natuurlijk ook niet helemaal ontbreken.
Graag dagen wij je uit voor een

Omdat er voor deze doelgroep
maar weinig uitgaansmogelijkheden zijn, komen de feestgangers uit heel de regio naar
Loosbroek om elkaar tijdens het

Ga maar na: het ene moment zit hij
nog in zijn overcomplete schuur aan
zijn bromfiets te sleutelen, het andere moment wordt hij opperhoofd van
een indianenstam. Maar niet voordat
hij als trots gezinshoofd met oergezellige kinderen heeft laten zien hoe
gastvrijheid bedoeld is. En ondertussen speelt hij de lead in een musical.
Het kan allemaal, tenminste in het
universum van Van Loon.

Aanmelden kan via
www.de-wevers.com. Deelname
kost slechts € 1,- per persoon.
Tot 14 oktober.

komische schaamteloosheid, originele gedachtes en vakkundig
afgewogen woorden. Ze werd
voor haar voorstelling ‘Polderman
baart zorgen’ genomineerd voor
de Neerlands Hoop 2014-prijs,
voor de meest veelbelovende
theatermaker met het grootste
toekomstperspectief.

lenig verwoorde songs. Zoals
een ode aan de babyboomers:
“Ik voel tranen branden, puur
van sympathie, ze worden al blij
van een doosje Merci”, zingt ze,
op karakteristiek slepende wijze,
dwars door of net achter haar
getokkelde gitaarmelodie aan.’
(NRC, ***)

Voor dit vijfde programma neemt
antiheldin Polderman elke avond
nieuwe liedjes mee. Verder laat zij
het lot bepalen want dat levert
vaak heel mooie dingen op. Want
áls Polderman tiert, dan tiert ze
welig! Met een bingomolen, een
stapel liedjes en vrolijke Japanse
muziek is niets zeker, behalve dat
het toeval een grote rol speelt.

Zaterdag 21 oktober - aanvang
20.15 uur - entrée € 15,-.

de pers over katinka
‘De 35-jarige heeft bewezen tot
de besten in het liedjesvak te horen en ze schreef dan ook weer

leukste feest van het jaar te ontmoeten en samen plezier te maken. DJ Olav weet hoe hij het
gezelschap kan opzwepen op de
dansvloer.
De avond begint om 19.00 uur
en duurt tot 22.00 uur. De toegangsprijs is € 5,- en daar zijn
twee drankjes bij inbegrepen.
Lunenburg Events & More
Dorpsstraat 39, Loosbroek.
www.lunenburg.nl

HEESCH - op vrijdag 13 oktober is Henry van Loon te zien in
de CC De Pas met zijn voorstelling ‘Sleutelmoment’. En ja, het
kan snel gaan. Niet alleen met de carrière van de 35-jarige
geboren brabander, maar ook met hemzelf.

NISTELRODE – 21 oktober: een avond vol vrolijk cynisme, subtiele lompheid, doortimmerde liedjes en
hilarische oneliners.

Al ruim tien jaar geldt Katinka
Polderman als één van de best
bewaarde geheimen van de Nederlandse- en Vlaamse theaters.
Toch maakte ze al vier voorstellingen vol goed gerijmde liedjes,

BERNHEZE - op donderdag 19
oktober vindt voor de tweede
keer dit jaar een disco-avond
voor mensen met een beperking
plaats bij lunenburg events &
More.

talentvolle cabaretier
Henry van Loon in CC De Pas

avond vol quizzen en gezelligheid!! Niet alleen om mee te dingen naar de geweldige rondeprijzen en uiteindelijk de hoofdprijs
voor het hele team, maar ook
omdat dan nieuwe hints worden gegeven die verwijzen naar
de opvolger van Prins Frenk d’n
urste. Misschien zit hij – of zij(?)
- bij jou in het team...

‘Polderman tiert welig’
bij CC Nesterlé

Foto: Krijn van Noordwijk

Put your hands up in the air

Omdat het steeds om kleine bedragen gaat, hopen ze niet te
worden opgemerkt door de FBI.
Dan bijt officier Hamilton zich
echter vast in deze zaak en gaat
op zoek naar de bankovervallers.

Kans op twee gratis kaarten?

Doe mee met een groep vrienden, buurtgenoten, familie, carnavalsvrienden of vage kennissen in een team van maximaal
zes personen. Stel je brein op de
proef onder het genot van een
hapje en een drankje.

Disco-avond voor
mensen met een verstandelijke beperking

De voorstelling ‘Polderman tiert
welig’ maakt deel uit van het
Nesterlé 3-in-1 cabaretpakket.
Drie keer keihard lachen bij Karin Bruers (7 oktober), Katinka
Polderman én Christel de Laat (3
februari) voor slechts € 35,-. TE
BESTELLEN VÓÓR 7 OKTOBER.

Was Henry van Loon een voetballer,
dan was hij een typische linksbuiten
geweest: technisch begaafd, snel,
en grillig: altijd bepalend voor het
eindresultaat of het nou een briljante
actie of een tragische eigen goal betreft. En zo hoort het ook. Van Loon
speelt steeds op het randje van zijn eigen kunnen, met veel fantasie, risico
en een gevoel voor hilarisch absurdisme, dat is
slechts weinigen gegeven.
De Volkskrant gaf hem vier sterren en Het Parool schrijft: ‘Van Loon is één van de getalenteerdste komieken van Nederland.’
De voorstelling begint om 20.15 uur.

CC Servaes
Waar je elkaar ontmoet

open dag

15 oktober

14.00 - 17.00 uur

www.ccservaes.nl
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WE
WE HOUDEN
HOUDEN
DE
DE PRIJZEN
PRIJZEN LAAG
LAAG
JUMBO
JUMBO
HALFVOLLE
MELK
2 liter
HALFVOLLE MELK

11

39
39

2 liter

089
089

1 20
1 20

065
065

209
209

059
059

649
649

1 49
1 49

279
279

350
350

089
089

1 25
1 25

085
085

239
239

077
077

1 25
1 25

155
155

HONDERD DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN VOOR EEN NIEUWE LAGE PRIJS
Bij Jumbo doen we er alles aan om jouw dagelijkse boodschappen betaalbaar te houden. En je altijd
de beste kwaliteit te bieden voor je geld. Zo zijn we ooit begonnen en zo doen we dat nog steeds.
Elke dag weer. Daarom komen we nu met honderd boodschappen voor een nieuwe lage prijs. Hollandse
weidemelk, duurzaam geteelde koffie en verse groente van het land. Producten die je dagelijks gebruikt
en waar je dus écht op kunt besparen. Zeg maar honderd redenen om langs te komen. Tot snel!

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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PRAKTisCHe inFORMATie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGenDA
4 oktober 2017
Informatiebijeenkomst
zonnepark Heesch
Het Tunneke, ’t Dorp 148,
Heesch
Inloop 19.15 uur
19.30-20.30 uur
7 oktober 2017
Open dag gemeenteraad en
college van b&w
Gemeentehuis, Heesch
11.00-15.00 uur

Gemeente ruimt bladeren op e-biketraining voor
50 plussers
de winter komt eraan en onze Dinter: donderdag en vrijdag
bomen beginnen weer hun blad
te verliezen. om het er allemaal
netjes uit te laten zien gaan we
ook dit najaar weer aan de gang
om al het blad op te ruimen.

Buitengebied Bernheze:
18 t/m 22 december

Er zijn nog plaatsen beschikbaar

In week 52 komen we geen blad
opruimen.

Planning
Vanaf 16 oktober tot en met 22
januari komen we in alle dorpskernen op vaste dagen langs om
het gevallen blad op te ruimen.
We nemen ook bladhopen mee
die u gemaakt heeft. In het buitengebied maken we aan het
einde van het jaar een ronde om
bladhopen op te halen.

Bladhopen maken
Als u blad van de gemeentebomen in uw tuin heeft of u heeft
ons geholpen om een gedeelte van de stoep of straat vrij te
maken van blad, dan kunt u het
blad op gemeentegrond op een
hoop leggen. Deze hoop kunt
u het beste op een plek leggen
waar hij uit de wind ligt, maar
vanaf de weg wel goed bereikbaar is. Wij nemen deze bladhopen dan mee op de aangegeven
dagen.

op vrijdag 6 oktober 2017 organiseert de gemeente Bernheze
een e-biketraining voor 50-plussers bij de brandweerkazerne in
nistelrode. er doen in totaal 40
deelnemers mee en er zijn nog
plaatsen beschikbaar.

we komen op de volgende
dagen het blad opruimen:
Bebouwde kom Heesch:
maandag en dinsdag
Bebouwde kom Nistelrode:
woensdag en donderdag
Bebouwde kom Loosbroek:
donderdag
Bebouwde kom Vorstenbosch:
donderdag
Bebouwde kom Heeswijk-

30 oktober 2017
Informatieavond Puber en
poen, wat kan ik als ouder
het beste doen?
Sporthal De Rusheuvel,
Rusheuvelstraat 5, Oss
Inloop vanaf 19.00 uur
31 oktober 2017
uiterste aanmelddag
mantelzorgwaardering 2017

Als er ander afval op de hoop
ligt dan bladeren van de bomen,
kunnen we de bladhoop helaas
niet opruimen. Doe ook geen
bladeren in plastic zakken, want
dan kunnen we ze niet opzuigen.

De training is bedoeld voor zowel mensen die al een elektrische fiets hebben als voor mensen die geïnteresseerd zijn in de
mogelijkheden. Deze dag (van
9.45 tot 15.30 uur) bestaat uit
een theoretisch en een praktijkgedeelte.

Zien wij u terug op deze gezellig
en leerzame dag? Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.e-biketraining.nl.

De energieweverij

Inspiratiebijeenkomst 10 oktober

Bernheze dementievriendelijk
Ontmoetingsavond 12 oktober

we willen Bernheze graag dementievriendelijker maken. daarom
komen we graag in contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers. we organiseren op 12 oktober 2017 in cultureel centrum de Pas een informatie- en ontmoetingsavond over leven met
dementie. alle inwoners van Bernheze zijn van harte welkom. wethouder jan Glastra van loon opent om 19.30 uur de avond. u bent
vanaf 19.00 uur welkom voor koffie en thee.
Meer informatie vindt u op
www.bernheze.org
(zoekterm: dementie).
u kunt ook bellen met het
Sociaal team van Bernheze,
werkgroep Dementie vriendelijk
Bernheze, telefoon 06-53341287.
Facebook: Dementie
Vriendelijk Bernheze

10 oktober 2017
Inspiratiebijeenkomst
Energieweverij
Abdij van Berne, Abdijstraat
49, Heeswijk-Dinther
17.30-21.30 uur
12 oktober 2017
Ontmoetingsavond
dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30 uur

Woensdag 4 oktober 2017

Samen plannen weven voor een
energieneutraal Bernheze
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 10 oktober 2017 om 17.30
uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther,
voor een inspiratiebijeenkomst.
Na de succesvolle bijeenkomst
van vorig jaar gaan we ook dit
jaar weer verder met het bedenken en uitvoeren van duurzame
ideeën. De gemeente Bernheze
organiseert de avond in samen-

werking met BECO (Bernhezer
Energie Coöperatie). Meer informatie over het programma vindt
u op www.bernheze.org
(zoekterm: energieweverij)
aanmelden
Meld u vóór 8 oktober aan via
www.energieweverij.eventbrite.
nl. Met vragen kunt u contact
opnemen met Christianne Derikx, contactpersoon namens de
gemeente en BECO, telefoon
14 0412 of c.derikx@bernheze.org.

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.
Begroting 2018
Tijdens alle vergaderingen staat
de begroting 2018 op de agenda. Wilt u meepraten, meld u
dan aan bij de griffie, telefoon

14 0412, e-mail:
griffie@bernheze.org
raadscommissie Bestuur
en Strategie op maandag
9 oktober 2017
- Presentatie Werkgroep
rolinvulling raad
- uitvoering belastingtaken
onderbrengen bij BSOB
- Bekendmakingen digitaal
publiceren
raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 10 oktober 2017
- Stand van zaken Jeugdzorg,

Wmo/AWBZ en Participatiewet
- Re-integratieverordening participatiewet 2017
- Wijziging Gemeenschappelijke
regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- Voorlopig vaststellen liquidatierekening GR ISD Optimisd
raadscommissie ruimtelijke
Zaken op 11 oktober 2017
- Stand van zaken huisvesting
vergunninghouders
- Afgifte ontwerpverklaring van
geen bedenkingen voor de
omgevingsvergunning voor

een zonnepark aan de Achterste Groes in Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode: toevoegen pand Laar
14 en opvullen binnengebied
- Vaststellen bestemmingsplan
Zoggelsestraat ongenummerd
in Heesch
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.
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Fruitbomen, een ware proeverij
maakte men dankbaar gebruik
van de vele vruchtdragende bomen in het gebied, die u ook nu
weer aantreft. Op het boerenerf
stonden vaak fruitbomen, soms
verspreid en soms in een boomgaard. Met name op de erven
van keuterboeren stonden enkele los geplaatste fruitbomen en
op de meer vruchtbare erven van
de rijkere boeren werden boomgaarden aangelegd. De boomgaard was vaak omheind met
een haag om het vee buiten te
houden, maar de gaard kon ook
dienen als weide voor klein- of
jongvee.

Foto: Bureau Elings

vroeger was de Maashorst een ruig natuurgebied. de inwoners van
nistelrode en Heesch hadden een sterke relatie met de Maashorst
voor levensonderhoud en gebruiksvoorwerpen. deze verbindingen
worden weer herkenbaar door de aanleg van groen en objecten in
het kader van het project dreven en driften.
Inwoners van het gebied snoepten van het landschap tijdens

hun (dagelijkse) tocht van en
naar De Maashorst. Hiervoor

zaterdag
7 oktober 2017
11.00 – 15.00 uur
gemeentehuis
Bernheze, heesch

ze

r van Bernhe

entebestuu
oet het geme

Ontm

Langs de Bernhezer dreven en
driften passeert u al fietsend of
lopend langs de Ruitersweg een
boomgaardje, vlakbij de kruising
met de Vinkelsestraat. Maar ook
wanneer u vanaf de A50 Nistelrode binnenrijdt komt u langs
een grote gaard. Hierin staan
vruchtbomen, zoals appels, kersen, pruimen en peren. Voor de
kenners onder ons worden lokale
soorten geplant als notarisap-

pel, juttepeer, udense zwarte en
bloedpruimen. Deze boomgaardjes zijn voor iedereen toegankelijk.
Vruchtbomen zijn niet alleen
voor mensen maar ook voor insecten, vogels en vlinders een
traktatie. Een ware proeverij in
ons landschap dichtbij huis. Smakelijk eten!
Dit project wordt mede mogelijk
gemaakt met steun van de provincie Noord-Brabant.

21

OeRweekend
in De
Maashorst
Op 7 en 8 oktober 2017 vindt
het eerste OERweekend in De
Maashorst plaats. Een weekend
voor jong en oud. Met partners en ondernemers uit de regio geeft De Maashorst met dit
weekend de officiële aftrap voor
‘De Maashorst als het Oergebied
in Brabant’. Zij bieden 32 verschillende activiteiten aan, verspreid over 22 locaties.
Meer informatie: www.bezoekdemaashorst.nl/het-oergebied/
oerweekend/programma-oerweekend.

In gesprek met gemeenteraadsleden, wethouders
en de burgemeester:
• Wie doet wat?
• Wie beslist?
• Welke invloed heeft u zelf?
Een kijkje in de agenda van:
• Een gemeenteraadslid
• De wethouders
• De burgemeester
Zelf aan het stuur:
• Maak keuzes voor de
gemeentebegroting
• Kom met een goed
idee voor Bernheze
• Zoek mogelijkheden
voor inspraak

Het gemeentebestuu
r is
de hele dag aanwezi
g.
Voor kinderen zijn er
leuke activiteiten in
en
buiten het gemeenteh
uis.
Broodjes, koffie en
limonade voor iedere
en.

WWW.BeRnHeZe.ORG
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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.
Genomen besluiten ambtshalve
wijziging adresgegevens
De volgende personen wonen
niet meer op het adres waar hij/
zij volgens de Wet basisregistratie
personen (Wbrp) staan ingeschreven. Dit blijkt uit het adresonderzoek van afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze heeft daarom besloten
om de persoonsgegevens van de
volgende personen niet meer bij
te houden en deze personen uit
te schrijven uit Nederland. Hierop
volgt een inschrijving in het RNI
(Registratie Niet Ingezetenen)
met onbekende verblijfplaats.
- E. Larka, geboren 11-02-1982
- L.A. Larka, geboren 05-01-2014
- K. Larka, geboren 7-11-1979
Besluitdatum 15 augustus 2017
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.
Met vragen kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken
van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412 of e-mail gemeente
@bernheze.org.
ambtshalve wijziging adresgegevens
uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij volgens
de Wet basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het
onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat
op. Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van de persoonsgegevens
van de volgende personen ambtshalve te beëindigen. Dit kan voor
deze personen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze

krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.
- D.M.M. Drieghe,
geboren 24-06-1976
- A. Fetiani,
geboren 18-10-1974
- K. Haj Suliman,
geboren 08-03-1979
- H. Fetiani,
geboren 01-01-2006
- A. Fetiani,
geboren 30-01-1999
- M.A. Fetiana,
geboren 28-08-1997
Heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van deze personen of heeft u vragen, neem dan
contact op met het afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze, telefoon14 0412 of e-mail
gemeente@bernheze.org.

2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- Vakantiepark Zevenbergen voor
het organiseren van een Oerweekend op 7 en 8 oktober
2017 van 10.00 tot 18.00 uur
op locatie Vergaertweg 4, 5384
RS Heesch. De toestemming is
op 29 september 2017 verzonden.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
- Vorstenbossche Boys, Binnenveld 57, 5476 LZ Vorstenbosch
heeft in overeenstemming met
artikel 2:34B, lid 4 APV melding gedaan van een activiteit
op 8 oktober 2017. Van deze
mogelijkheid mag de inrichting
maximaal 6 keer per jaar gebruikmaken. Tijdens de activiteit gelden ruimere schenktijden
dan normaal. Voor de exacte
normen verwijzen wij u naar
artikel 2:34B, lid 1 en 2 van de
APV, die te vinden is op www.
bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

bekend dat het op 22 september
2017 een overeenkomst heeft gesloten waarin een onderdeel over
grondexploitatie is opgenomen in
het kader van het bestemmingsplan Ruimte-voor-Ruimtewoning
Loo ong. (nabij 47) in Nistelrode.
De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal
bekend gemeente Nistelrode,
sectie L, nummers 1503 en 1504,
plaatselijk bekend als gelegen Loo
ong. (nabij 47) Nistelrode.
inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende 6 weken,
vanaf donderdag na publicatie,
tijdens openingstijden op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel

overeenkomst over
grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24, lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening

ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Sectie F
nr.329/327/330/974/763 Zonnepark West A
Realisatie zonnepark en plaatsen erfafscheiding en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 25-09-2017
- Lindenlaan 2
Wijzigen gevelindeling en isoleren gevels
Datum ontvangst: 27-09-2017
- Maasstraat 31
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 29-09-2017
vinkel
- Vinkelsestraat 54
Plaatsen verplaatsbare (tijdelijke) mantelzorgwoning
Datum ontvangst: 25-09-2017
nistelrode
- Hoogstraat 10
Nieuwbouw woning en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 27-09-2017
- Vorstenbosscheweg 10
Handelen in strijd regels ruimtelij-

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 indien bij het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze. Neem voor het
indienen van een mondelinge zienswijze
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA

’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen
schorsende werking. Er zijn griffierechten
verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Er
zijn griffierechten verschuldigd.
Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.
voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met
een ingediend bezwaar- of beroepschrift,

verkeersbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen
nabij De Knolraap 43 in Heesch.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Carnavalsvereniging De Piereslikkers voor het organiseren van een
Dienstenveiling Vorstenbosch op
22 oktober 2017 van 13.00 tot
19.00 uur bij blokhut De Roets,
Tipweg 11, 5476 VA Vorstenbosch. De beschikkingen zijn 28
september 2017 verzonden.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 26 september 2017 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan VOF Bok Verkuijlen,
Kerkstraat 32, 5473 GN Heeswijk-Dinther voor het verkopen
van oliebollen op Plein 1969 in
Heeswijk-Dinther van 11 december 2017 tot en met 7 januari
2018 (exclusief eerste en tweede
kerstdag) en van 10 tot en met 13
februari 2018.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wet ruimtelijke ordening

ke ordening (kap houtopstanden)
Datum ontvangst: 28-09-2017
- Canadabaan 7
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 29-09-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
nistelrode
- Delst 45
Verbouwen woning en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Verzenddatum: 25-09-2017
- Parkstraat naast nummer 2
naast parkeerplaats
Plaatsen stand-alone
Rabobank geldkiosk
Verzenddatum: 28-09-2017
- Hazenveld ong.(voornemens
nummer 20)
Oprichten woning
Verzenddatum: 28-09-2017
loosbroek
- Bergmolen ong., kavel 56
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 27-09-2017
- Dorpsstraat 59b
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 29-09-2017
- Heideweg 1a
Bouwen agrarische
opslagruimte
Verzenddatum: 02-10-2017
vorstenbosch
- Rietbeemden 1
Oprichten woning
Verzenddatum: 26 september 2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treedt deze zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
Heesch
- Zoggelsestraat nabij 41
Kappen eik (sanering waterleiding)
Verzendatum: 28-09-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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.

23

Woensdag 4 oktober 2017

oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur

gevraagd

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.

Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

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
Anita Verhoeven
Sandra Hulsenbosch
kan de staatsloten
uit Loosbroek
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

Easy

5

3
8

2
2

1

3
7

9
5

1
7
2

8

9
8
4

4

6
7

2
5

1

3

8

4

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.

personeel
Zoek jij een baan
waarin je zelf je uren
kan indelen?
Kom dan snel werken in ons
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie
Logic-Call 073-5286700.
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Magazine over mens,
dier en natuur
in de Maashorst

SCHEIDEN
SCHEIDEN
JESAM
SAMEN
DOE JE
EN
Vanaf intakegespre
intakegesprek
k t/m afhandelin
afhandeling
g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr
aanspreekpunt
eekpun t tegen een vaste totaalprijs
totaalprijs
Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys
larue@scheidingshuys.nl
.nl
www.scheidingshuys
www.scheidingshuys.nl
.nl

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys
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.

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.
Zonnescherm,
knikarmsysteem,
oranje doek
Breedte: 3,90 meter.
Uitval: 2,50 meter
Elektrisch te bedienen. € 100,Tel.: 06-50636607.
Balkenbrij
500 gram € 2.50.
Spare-rib belly
1.000 gram € 4,75.
Erwtensoep
literbak € 3,30.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl.
Wegens ziekte diverse
rommelmarktspullen
zoals gereedschappen, enz.
Ophalen in Nistelrode.
06-46657821.

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

MTC Nisseroi viert
jubileum met oud-leden

www.meermaashorst.nl

Puzzle #200210

4 oktober: dierendag

Zie oplossing pagina 38

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
Tekst?

Nistelrode – MTC Nisseroi bestaat 25 jaar en dat vieren ze tijdens
een feestavond met een reünie met oud-leden. MTC Nisseroi is een
club met 74 trouwe leden. De voorzitter Huub Govers is met nog
zo’n 22 leden al 25 jaar van de partij en de band tussen de leden,
maar ook de oud-leden is bijzonder en dat willen ze vieren.
“We hopen dat veel oud-leden
zich aanmelden om aanwezig te
zijn bij de reünie tijdens de jaarlijkse feestavond op 28 oktober”,
vertelt de feestcommissie, die
druk bezig is met de organisatie,
“dus voor alle oud-leden: ‘als je
nog andere oud-leden kent, dan
zegt het voort!’, en met je aan
via het e-mailadres.”

Meld je aan via het e-mailadres
mtcnisseroi@gmail.com.
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Progressief Bernheze:

Autoloze zondag
Ellen Neelen, commissielid
Progressief Bernheze
weet u het ook nog? de autoloze zondagen in de jaren ‘70? wij woonden destijds
nog aan de rijksweg in Heesch, een drukke
weg. dat was toen nog de verbinding tussen nijmegen en den Bosch. op die autoloze zondagen konden we rolschaatsen en
skelteren op de rijksweg. wat een rust!
Zondag 1 oktober werd voor
het eerst héél Parijs stilgelegd.
Een symbolische actie, maar het
stadsbestuur hoopt wel degelijk
op een ‘groene revolutie’. Parijs is aan het dichtslibben en de
vervuiling neemt toe. Het stadsbestuur roept particulieren en
bedrijven op om met ideeën te
komen om de stad weer leefbaar
te maken.
En zo komen er in Parijs autovrije
dagen, meer fietspaden en busbanen. Er rijden elektrische auto’s
en scooters. Kades langs de Seine
zijn autovrij gemaakt. Grasmaaiers verdwenen en bokken en geiten komen er voor in de plaats.
In de woonbuurten worden tuinen aangelegd en groenten gekweekt. Er komen moestuinen

op daken en parkeergarages
worden omgebouwd tot ondergrondse stadboerderijen waar
paddenstoelen en groenten worden gekweekt.
Het is toch eigenlijk idioot dat de
stad eerst onleefbaar moest worden voordat dit soort initiatieven
van de grond kwamen. Ik hoop
dat het hier niet zo ver hoeft te
komen. Ik hoop dat wij de problemen voor willen zijn en eerder
kiezen voor een groene samenleving; een ‘groene revolutie’!
Als dat in Parijs kan, dan zou dat
in Bernheze toch ook moeten
lukken? Wij willen wel! u ook?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Radiomaker geniet en
laat anderen genieten
van muziek

‘een mooie manier om te helpen’
Michel van Zuijlen uit vorstenbosch is beveiligingsbeambte,
vrijwilliger bij het Muzerijk in uden maar vooral radiomaker in hart en
nieren.
Sinds 1987 is hij actief als radiomaker binnen Bernheze. Hij is
medeoprichter van radio Frequent en het latere wanfm. “Sinds de
samenvoeging met oss is het met dtv en Mfm een professioneel
radio- en tvbedrijf geworden. Bernheze heeft voor mijn gevoel niet
echt een eigen radio meer. die hang naar nostalgie heb ik niet alleen,
maar hoor ik vaak om me heen. Bij het Muzerijk ervaar ik hoe fijn
en dankbaar helpen is. daarom probeer ik nu ook muzikaal weer
mijn steentje bij te dragen. Met radio nostos (Grieks voor nostalgie)
zorg ik vanuit vorstenbosch weer voor muziek van toen; de ‘vergeten
liedjes’. een serieus programma met luisterliedjes en (lokaal) nieuws.
via mijn computer breng ik 24 uur per dag muzikale warmte en mooie
herinneringen aan vergane tijden. voor iedereen, maar in het bijzonder
voor de wat ouderen en alleenstaanden. een mooie manier om een
beetje te helpen.” www.radionostos.nl.

ik ben

Ben jij ook d66? laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Lokaal: Open

dag!

Frans van de Ven, fractievoorzitter Lokaal
Heeft u dat nou ook? dat u denkt: “als ik het voor ’t zeggen had, dan wist ik
het wel.” nu krijgt u de kans: u kunt uw mening en ideeën kwijt op zaterdag
7 oktober. dan is het namelijk ‘open dag’ bij de gemeente Bernheze.

Wilt u wel eens kennis maken
met het bestuur van de gemeente en een blik achter de schermen
werpen hoe het reilen en zeilen
er bij een gemeente aan toe
gaat? Kom dan deze zaterdag
naar het gemeentehuis en tref
de raadsleden, het college van
burgemeester en wethouders en
vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Zij kunnen u

dan van alles vertellen en u kunt
ook zien en horen hoe de besluitvorming er bij de gemeente aan
toe gaat.
Hebt u vragen of ideeën? Verzuim dan niet om een bezoek te
brengen aan het gemeentehuis.
u hoeft zich van tevoren niet
aan te melden. Van de politieke
partij Lokaal zijn uiteraard ook

vertegenwoordigers aanwezig.
Voor u ook een uitgelezen kans
om eens te horen hoe het is om
volksvertegenwoordiger te zijn
en als raadslid of burgerlid mee
te beslissen over allerlei zaken die
u en onze gemeente aangaan.
Het gemeentehuis is open van
11.00 tot 15.00 uur; u bent van
harte welkom!

SP: Graag

wil ik mij even
voorstellen
Peter Sleegers, SP Maatschappelijke Zaken
op donderdag 28 september ben ik, tijdens de raadsvergadering, benoemd
als burgerlid voor de SP fractie. doel is mijzelf gaan inzetten als commissielid
maatschappelijke zaken.

Nostos is LIVE

VORSTENBOSCH – ‘Hij vindt het fantastisch om radioprogramma’s
te maken en nóg leuker als anderen daar van genieten’, dat schreven we vorige week over, de ruim veertig jaar ervaren radiomaker: Michel van Zuijlen. Het 24-uurs internet radio station nostos
werd zondag 1 oktober om 12.00 uur officieel geopend door Heidi
verwijst en rian van Schijndel van deMooiBernhezekrant.
Via www.radionostos.nl is het
genieten van goede muziek;
verpakt in leuke, onderscheidende en interactieve radioprogramma’s. Tijdens de opening vertelde hij nogmaals uit de grond van

zijn hart: “Ik hoop velen een plezier te gaan doen.”
Voor informatie of een verzoekje: www.radionostos.nl of 0413288954.

wie ben ik
Mijn naam is Peter Sleegers en
ik woon in Heesch. Ik ben altijd
werkzaam geweest in de financiele wereld en werkte bij de NMB
Bank (nu de ING Bank) als bedrijvenadviseur/relatiebeheerder.
Later bij de Rabobank als accountmanager voor het middenen kleinbedrijf en de industriële
sector.
Tevens was ik lange tijd gastdocent voor de Rabobank Academie. Als hobby heb ik nog belastingrecht gedaan. Helaas werd

mijn loopbaan in 2004 vroegtijdig beëindigd vanwege een ziekte en mislukte rugoperatie.
Sinds december 2016 ben ik
als vrijwilliger bestuurslid van
Dorpsplein Heesch; de sociale
vraagbaak voor Heesch. Namens
Dorpsplein Heesch ben ik mede
oprichter van de dagbesteding
die op 31 mei van dit jaar van
start is gegaan in CC De Pas.
Deze dagbesteding is bedoeld
voor inwoners van Heesch die
niet voor een Wmo-indicatie in

aanmerking komen. Het programma en de werkwijze van
de SP in onze gemeente omvat
veel maatschappelijke zaken die
mij aanspreken. Denk daarbij aan
uitvoering van de Wmo, jeugdzorg, statushouders, woningbouw en ouderenbeleid. Ik vind
het fijn om op deze manier wat
sneller te kunnen inburgeren in
Heesch, sociale contacten op te
doen en een bijdrage te leveren
aan het algemeen maatschappelijk belang. Ik hoop op nog een
lange en plezierige tijd in deze
gemeente en wie weet tot ziens.

informatie voor de kernen
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Positieve begroting door vrijwilligers
en samenwerking
Moties
Drie moties die dit jaar zijn aangenomen worden uitgevoerd:
een motie om te investeren in de
snelfietsroute Nistelrode–Uden,
een motie om duurzaam te bouwen en een motie om Vluchtelingenwerk te ondersteunen.
Inspelen op ontwikkelingen
De publiekshal wordt aangepast
om de dienstverlening te verbeteren. Mensen komen niet alleen
voor hun paspoort, maar hebben
steeds vaker zaken op sociaal gebied te bespreken. Daarom zijn er
meer ruimtes voor privacy nodig.
Op allerlei beleidsterreinen wordt
ingezet op duurzaamheid. Zoals
innovaties om afvalstromen te
verbeteren en een ambitieus plan
voor duurzaam groenbeheer. In
goed overleg met de betrokken

Burgemeester Moorman neemt de begroting 2018 in ontvangst van wethouder Glastra van Loon

Tekst: Henriëtte Maas Foto: Gemeente Bernheze

BERNHEZE – Een enthousiaste wethouder Glastra van Loon presenteerde vorige week donderdag de
begroting voor 2018 en volgende jaren aan de raad. Het financiële herstel heeft het afgelopen jaar flink
doorgezet.
Goed nieuws
Na een aantal spannende jaren
vanwege de decentralisaties, met
meer taken voor de gemeente en
budgetten waarop tegelijkertijd
bezuinigd werd, ziet het er voor
de gemeente Bernheze positief
uit. Wethouder Glastra van Loon:
“Wat opvalt, is dat in elke kern

wel een groep mensen actief is
met zorg en welzijn om mensen
op een fatsoenlijke manier oud te
laten worden. Vrijwilligers bereiken met weinig financiële middelen een groot effect.
Mede daardoor blijven de kosten binnen de perken. Daarnaast
voegen we geld uit verschillende

CDA: Terug

potjes samen voor meer maatwerk.”
Het positieve resultaat betekent
dat de OZB niet meer automatisch extra wordt verhoogd en
dat gesubsidieerde instellingen/
verenigingen weer indexatie tegemoet kunnen zien.

naar de toekomst

Ezra Leeger, raadslid CDA Bernheze
We leven in verwarde tijden, zo stelde Sybrand Buma, politiek leider van het
CDA, tijdens zijn H.J. Schoo lezing. Hij schetst een samenleving die moeite
heeft zichzelf te herkennen. Mooi woord is het eigenlijk: herkennen. Zichzelf
opnieuw leren kennen.
Meer dan de som der delen
Wie zijn wij eigenlijk als samenleving? Technisch gezien is een
samenleving een verzameling
mensen. Allemaal individuen,
allemaal verschillend, allemaal
even veel waard. Maar een samenleving is meer dan de som
der delen. Een samenleving is
niet iets dat altijd hetzelfde blijft,
maar iets dat steeds in ontwikkeling is. Elke dag anders, vaak een
beetje, af en toe radicaal.
We zijn waarschijnlijk nooit vrij-

er geweest dan nu, we leven in
een samenleving waarin er voor
iedereen kansen zijn en hebben
de beste zorg ter wereld. Waar
komt dan toch dat gevoel van
onbehagen vandaan, waarom
missen mensen de verbinding
met elkaar? Misschien omdat we
het begrip vrijheid te eenzijdig interpreteren.
Vrijheid betekent verantwoordelijkheid
Want vrijheid is niet alleen maar
lekker doen wat je zelf wil. Jouw

vrijheid maakt je verantwoordelijk voor wat jij doet en laat,
geeft jou een taak in onze samenleving. Dat betekent dat we
er samen iets van moeten maken. Wil je dat er iets verandert?
Wees zelf die verandering. Want:
vele handen maken licht werk.
Dat gaat ook nu op. Als iedereen
een steentje bijdraagt, zorgen we
voor een samenleving waarin we
elkaar blijven herkennen. CDA
Bernheze: Samen leven, samen
wonen, samen werken in Bernheze.

Bezoek
ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509

WWW.FINOVION.NL

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

Vrijwilligers
bereiken
met weinig
financiële
middelen
een groot
effect

partners gaan gasloze wijken gerealiseerd worden.
Er worden extra middelen vrij gemaakt voor stijgende bijstandskosten en om mensen die geen
of een ‘kleine’ baan hebben te
helpen.

de publiekshal wordt
aangepast om de
dienstverlening
te verbeteren
Investeren in samenwerking
De gemeente Bernheze wil zelfstandig blijven. Indien nodig
voor efficiëntie of kostenbesparing werkt ze samen met andere gemeenten. Zo zet ze de
samenwerking met gemeenten
in Noordoost-Brabant rondom
jeugdzorg voort, omdat de benodigde specialistische zorg zich
moeilijk laat voorspellen. Met
de andere Maashorstgemeenten
wordt samengewerkt om het gebied verder te ontwikkelen.
In november wordt een plan om
aan te sluiten bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant voorgelegd aan de raad. En eind dit
jaar wordt duidelijk of Bernheze,
Landerd, Oss en Uden gaan samenwerken op ICT-gebied (automatisering).
Kanttekening
Na de verkiezingen kunnen andere ambities van de politiek een
andere financiële situatie creëren. De begroting is te vinden op
www.bernheze.org bij de stukken van de gemeenteraad.

RegioBank meest
klantgerichte en
klantvriendelijkste bank
Beste klanten,
hartelijk dank voor jullie waardering.

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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bernheze bouwt
Samen bouwen aan een nieuw huis

Een nieuw woonhuis dat beter bij
hun situatie past, maar waardoor
ze toch zelfstandig blijven
een gelijkvloers kleiner huis in de
mooie omgeving van Nistelrode
was voor hen de ideale oplossing.

3d tekeningen geven een mooi beeld van hoe het gaat worden

Tekst: Tamlyn van Lanen

NISTELRODE – Wanneer drie gezinnen een nieuw huis willen bouwen op dezelfde locatie, kun je het
best met z’n allen samenwerken om alles rond te krijgen. Van samen een architect tot installateurs zoeken. Dat doen de eigenaren van de drie nog te bouwen huizen aan De Beekgraaf, zij regelen alles zelf.
Cor en Jeanne van Schadewijk uit
Nistelrode, Cor van Dijk uit Nistelrode en Nelly en Gerard van der
Heijden uit Heesch wilden graag

alle drie anders gaan wonen. Een
nieuw woonhuis dat beter bij hun
situatie past, maar waardoor ze
toch zelfstandig blijven. Cor en

Jeanne wonen 40 jaar in hun huis
aan de Korenstraat, maar dat
was toch wel erg groot met z’n
tweetjes. De kinderen zijn al lang

Cor van Dijk is weduwnaar en
al 84 jaar oud. Een geboren en
getogen Nisseroise, die graag
zo lang mogelijk zelfstandig wil
blijven wonen. De patiowoning
die hij laat bouwen biedt hem de
gelegenheid om vlakbij allerlei
voorzieningen zijn oude dag te
slijten én waar hij ook gemakkelijk eventuele zorg en hulp kan
ontvangen. Hij wordt begeleid
door Henk Verschuur.

ningen bij de gemeente. Samen
met de gemeente en met hulp
van bouwkundig ontwerper
Edwin Verkuylen, van tekenburo
Verkuylen, hebben zij het uiteindelijk kunnen realiseren. De
laatste documenten moeten nog
getekend worden bij de notaris, maar naar verwachting kan
aannemer Theo Verhoeven uit
Uden half oktober starten met
de bouw. Tijdens de bouw proberen zij zo veel mogelijk samen
te werken met ondernemers uit
Nistelrode. Als alles volgens de
planning verloopt, zijn de huizen
in de zomer van 2018 klaar. De

‘Nieuwe bewoners willen er zo snel mogelijk in’
het huis uit en hebben hun eigen
kinderen, maar het echtpaar wilde wel in Nistelrode blijven wonen. Zo hebben zij hun kinderen
en kleinkinderen in de buurt, in
een huis waar ze samen oud kunnen worden.
Het echtpaar Nelly en Gerard
wilde ook graag kleiner gaan wonen, want zij merkten dat ze tegen de nodige problemen aanliepen in hun huidige woning. Het
was niet mogelijk de huidige woning aan te passen, waardoor ze
genoodzaakt waren op zoek te
gaan naar een nieuwe oplossing;

Bouwtechnisch teken- en
adviesburo

In goed overleg met de gemeente hebben de nieuwe bewoners
dit project gestart. Op 7 december 2015 lagen de eerste teke-

NIEUWBOUW

Vluchtoord 16 UDEN

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Nieuw- en verbouwwoningen
• Uitbreidingen woningbouw
• Kleine Utiliteitsbouw

nieuwe bewoners willen er zo
snel mogelijk in om zo aan een
nieuwe fase in hun leven te kunnen beginnen.

VERBOUW

INTERIEURBOUW

(0413) 26 02 37

bouwverhoeven.nl

Tramstraat 13
5388 GE Nistelrode
0412-850250
06-54760019
www.verkuylen.nl
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.
Column
onno
De nieuwe
Omgevingswet
is uitgesteld

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.

Akt
vAn

ie

AA
de m

nd

Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237 - vervennebv@outlook.com

Grohe
eurosmart

Via mijn column heb ik u al een aantal
keren geïnformeerd over de komst van
onno truschel is
de nieuwe Omgevingswet. Met de
zelfstandig adviseur op het
Omgevingswet gaat er veel veranderen.
gebied van ruimtelijke
De wet bundelt bijvoorbeeld 26
ordening en eigenaar van
bestaande wetten voor onder meer
RO Connect in Heesch.
bouwen, milieu, water, ruimtelijke
ordening en natuur. De totstandkoming
van zo’n nieuwe wet is een ingewikkeld proces met de nodige
voorbereidingstijd. In 2015 heeft de Tweede kamer al ingestemd
met de nieuwe Omgevingswet. Het plan was dat de wet in 2018 in
werking zou treden.

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

• Kozijnen Deuren Ramen

Het doel van de nieuwe Omgevingswet is:
- Dat verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en
natuur beter op elkaar worden afgestemd;
- Om duurzame projecten (zoals windmolenparken) te stimuleren en
- Om gemeenten meer ruimte te geven. Zo kunnen zij hun
omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en
doelstellingen.
Ook u gaat daar iets van merken:
Er komt meer ruimte voor particuliere ideeën. Reden hiervan is
dat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde
vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te
komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in
plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven
en organisaties om met ideeën te komen.

Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

DE GEPLANDE INGANGSDATUM
VAN DE OMGEVINGSWET VAN
1 JULI 2019 IS VAN DE BAAN

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

Verder zal het ‘oude vertrouwde’ bestemmingsplan verdwijnen.
Hiervoor in de plaats komt het zogenaamde ‘omgevingsplan’. Regels
over bouwen en gebruik van gronden – zoals we die kennen uit het
bestemmingsplan - zullen straks terugkomen in dit omgevingsplan.
Maar het omgevingsplan is niet beperkt tot regels voor ‘een goede
ruimtelijke ordening’. Het omgevingsplan kan alle aspecten van de
veilige en gezonde fysieke leefomgeving omvatten. Het is dus een
‘bestemmingsplan plus’.

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken
showroom open
Koksteeg
50 - Vinkel
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur
06-10189411

KWALITEIT
IS DE

NORM

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

Ruimte voor ZZP-ers

OOK VOOR REPARATIES!

Tenslotte: Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project,
moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek).
Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig.
Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige
onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder
kosten.
Ik begon dit verhaal met de planning van de nieuwe Omgevingswet.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Omgevingswet in
2018 in werking zou treden. Later is dit aangepast naar 1 juli 2019.
Nu heeft de Minster besloten de inwerkingtreding opnieuw uit te
stellen. Voor hoelang is nog niet bekend, maar voorlopig zal het
bestemmingsplan dus blijven bestaan.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

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

www.pakhuys35.nl
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bernheze bouwt
Klustip: Kit
aanbrengen
Kit heb je bij veel klussen nodig. Je kunt daarmee delen
nauwkeurig aan elkaar hechten of iets waterdicht maken.
Hieronder staat stap voor stap
beschreven hoe je zelf eenvoudig kit kunt aanbrengen
met een kitpistool.

ofessionele
Wijzonol pr
ieur lakken
r
e
t
in
n
e
f
r
muurve

Wijzonol projectlatex
10 liter wit

van € 93,95 nu (-55% korting)

voor € 39,95
-

mooi mat
makkelijk te verwerken
hoge dekkracht (geen aanzetstrepen)
goed afwasbaar
te mengen in iedere lichte kleur (kleine toeslag)

NU
€ 39,95

STAP 1: TYPE KIT KIEZEN
EN DE ONDERGROND
VOORBEREIDEN!
Universele siliconenkit: Deze
soort kit kun je voor meerdere
doeleinden gebruiken, behalve voor vochtige ruimtes.
Sanitair Kit: Deze soort kit
gebruik je om voorwerpen te
hechten en af te dichten in de
badkamer en keuken.
Glas Kit: Voor glastoepassingen bestaat er ook een speciale soort kit met azijnzuur.
Dit heeft als voordeel dat het
UV- en weersbestendig is en
dus heel goed werkt voor toepassingen buiten.
Zuurstofvrije Kit: Dit is speciale kit voor extreem gladde
ondergronden, zoals kunstof.
Voordat je begint en je de kit
hebt gekozen, is het voor het
kitten heel belangrijk dat de
ondergrond goed schoon is en
vetvrij. Anders hecht kit minder goed.

Wijzonol
interieur lakken
1 liter op water en
terpentine basis

van € 39,75 nu (–20% korting)

voor € 31,80
- verpakking 0,5 of 1 liter in mat,
zijde of hoogglans
- kras, stootvast en huidvet resistent
- niet vergelend (ook terpentine basis)
- goede dekking en mooie vloeiing

NU
€ 31,80

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

STAP 2: PAK HET KITPISTOOL
Snijd met een stanleymesje
het dopje van de kitkoker af
en plaats het in het speciale
kitpistool.
Draai dan de spuitmond op de
kitkoker en test even of je genoeg kracht kunt zetten.
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STAP 3: KIT AANBRENGEN
Dan kun je pas echt beginnen!
Neem het pistool en knijp gelijkmatig zodat de kit er goed
en verdeeld uit komt.
Als je klaar bent met kitten,
druk dan op de ontspanklem.
Om het mooi af te werken
gebruik je simpelweg je vinger. Dip je vinger in een sopje
en strijk over de kitrand heen
en druk deze zachtjes aan. Je
kunt hiervoor ook een kitlepel gebruiken. Hiermee kun je
heel gelijkmatig druk uitoefenen en wordt het minder een
kliederboel.
Laat de kit vervolgens goed
opdrogen (lees hiervoor de
gebruiksaanwijziging) en ga
ten slotte nog een keertje met
je natte vinger over de kitrand
heen. Klaar!
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Van Tilburg Kids gaat naar de overkant
Het pand wo
rdt
van de vloer
tot
aan het plafo
nd
aangepakt

Volgens planning is de nieuwe
kinderafdeling op 13 oktober
klaar. Dat lijkt te gaan lukken.
De coolste winkel voor de kleintjes

Tekst: Henriëtte Maas

NISTELRODE – een aantal bouwbedrijven uit de regio is druk bezig in het pand aan de overkant van van
tilburg Mode, waar de afdeling kindermode van van tilburg wordt gevestigd. de verbouwing vordert
gestaag. Peter van tilburg geeft een update van de plannen en vorderingen.
winkelbeleving
Peter: “Toen de huurder van
het pand, dat al ons eigendom
was, onlangs naar een andere
kern verhuisde, zijn wij naarstig
op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming. Bij nader inzien
bleek het een mooie kans om
onze kinderafdeling zelfstandig
neer te zetten en beter te profileren. Ouders combineren het
kopen van kinderkleding zelden
met aankopen voor zichzelf, omdat hun kinderen dan alle aandacht nodig hebben. De nieuwe
winkel zal helemaal worden toegespitst op de kids, wat betreft
sfeer, inrichting en faciliteiten.
Het aanbod aan kinderkleding
blijft hetzelfde, maar kinderen
kunnen er ook gamen, knutselen

of een glaasje prik drinken. Daarmee creëren we ook voor deze
doelgroep een stukje winkelbeleving en verblijfskwaliteit, zoals
we dat ook al geruime tijd doen
in onze andere vestigingen.

De vernieuwde Heren Casual
moet voor de Kerst klaar zijn en
de vernieuwde damesafdeling
zou dan in het voorjaar van 2018
gereed kunnen zijn.
de verbouwing
Er wordt hard gewerkt aan nieuwe installaties, airconditioning,
vloeren en plafonds en alles wat
daartussen zit. We willen alles

mooi en doelmatig inrichten, niet
alleen voor de klanten maar ook
voor de medewerkers. De centrale regie van de verbouwing is
in handen van Store 3D Nieuwkuijk. Zij zijn al jaren onze vaste
partner bij verbouwingen.
Het is voor ons heel prettig dat
we ons niet met ieder tegeltje en
lampje hoeven bezig te houden,
al gaat het natuurlijk wel in samenspraak.Store 3D onderhoudt
contact over de bouw met de andere betrokken partijen.

Bij nader inzien
bleek het een
mooie kans om
onze kinderafdeling
zelfstandig neer
te zetten

de plannen
Het wordt een hele ‘schuifoperatie’. Als de kinderkleding verhuist, komt de huidige afdeling
kinderkleding vrij. Daar gaat
de afdeling Heren Casual heen.
Daarmee komt er meer ruimte
voor de dameskleding en kunnen
we het huidige aanbod actualiseren en aanvullen. Daar gaan
Service en Onderhoud bv
we straks ook de uitbreiding
met Laar 14, waar voorheen de
kapsalon zat, voor gebruiken.

S

GAS-WATER-C.V.-SANITAIR-DAKWERK

BI

Installatietechniek bv

Cereslaan 16 - 5384 VT Heesch - info@vanbakelelektro.nl
www.vanbakelelektro.nl

S

Met open S
vizier de
toekomst in

Service en Onderhoud bv

Service en Onderhoud bv

Ontwerpen,
installeren en
onderhouden
BI Installatietechniek bv is ons vak

BI

S

Installatietechniek bv

Service en Onderhoud bv

Waardsestraat 30 Nistelrode
0412-612106
info@bevers.net
www.bevers.net
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duurzaam bouwen
Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Annemieke van der Wielen;
vrijwilliger bij BECO met veel energie
Foto: Jan Gabriëls

Heesch - Sinds een paar jaar zet Annemieke van der Wielen zich als vrijwilliger in voor BECO, de lokale
Bernhezer Energie Coöperatie in Bernheze. Bestaande en nieuwe klanten krijgen rechtstreeks met haar te
maken als het gezicht van BECO bij de klantenservice. Als coöperatie maakt BECO zeker geen winst. De
coöperatie is van en voor de leden. Als er positieve opbrengsten zijn worden die weer binnen de gemeenschap benut.
Door haar man Jos, penningmeester van BECO, is Annemieke
(51) betrokken geraakt. Samen
hebben ze vier kinderen, waarvan
er nog twee thuis wonen. “We
proberen zelf ook duurzaam bezig te zijn, we hebben zonnepanelen, ledlampen, gaan vaker met
de fiets en scheiden het afval”,
zegt Annemieke. “We hebben
een grote tuin en kippen, daarom
hebben we een compostbak van
pallets gemaakt in het kippenhok.
In deze compostbak gaat al het
tuinafval en het groenafval uit de
keuken. Onze kippen zijn daar
erg blij mee. De bijeenkomst van
BECO waarop Marjan Minnesma
sprak, was toch voor ons en vele
anderen een echte eyeopener. Wij
moeten ons gedrag veranderen,
willen we voor de kinderen straks
ook nog een leefbare wereld behouden!”
Klantenservice
Het werken voor BECO bevalt
Annemieke wel. “Een goede

klantenservice is heel erg belangrijk”, zegt ze. “Ik doe mijn best
om de klanten telefonisch en met
mailtjes zo goed mogelijk te helpen met hun vragen over groene
duurzame energie. Ik zorg ook
voor de energiecontracten. Als
mensen het telefonisch of digitaal
lastig vinden, dan maak ik een afspraak. Dat persoonlijke contact
vinden mensen ook nog erg prettig. De jaarafrekening kan soms
wat ingewikkeld zijn. Ik nodig
mensen dan uit en met een kopje
koffie kun je dan uitleggen hoe de
nota is opgemaakt”.
Duurzaamheid
Wat Annemieke opvalt is dat
heel veel klanten van BECO zelf
vaak al erg bewust bezig zijn met
duurzaamheid! De overstap naar
100% duurzame energie van eigen bodem past daar goed in.
De prijs is niet van het grootste
belang maar speelt wel mee. “Ik
zeg er altijd bij: ‘We zijn niet altijd de goedkoopste, maar wel

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
n
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
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 groenste! 100% Nederlandse
groene energie.’ Grote energiemaatschappij leveren vaak geen
groene Nederlandse energie. Het
vastrecht is bij ons wel goedkoper
dan bij andere maatschappijen.
Dat is toch een belangrijk punt
om mee te nemen als mensen de
prijzen gaan vergelijken.
Overstappen
Soms zijn mensen bang voor de
overstap, want ze denken dan dat
de stroom eventjes helemaal uit
gaat. BECO is wel niet zo groot,
maar de stroom gaat nooit uit. Er
wordt alleen geswitcht van energiemaatschappij en daar merkt de
klant/consument niets van.” De
overstap naar BECO kost weinig
moeite en is zo geregeld.
Een laatste oproep wil Annemieke
nog doen. “Extra handen/hulp bij
de klantenservice zou erg fijn zijn!
Dus als iemand na het lezen van
dit artikel mij daarbij kan helpen,
heel graag.”

duurzaamheidtips

Scheiding huishoudelijk afval:
er is nog veel te winnen
In Nederland leveren we gemiddeld de helft van ons huishoudelijk
afval gescheiden in. De andere helft belandt ongescheiden via de
vuilniszak of rolcontainer in het restafval, en gaat naar de afvalverbrandingsoven. Meer afvalscheiding is goed mogelijk. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal rekende uit dat ruim 80 procent
van ons afval gescheiden kan worden.
Afval gescheiden inzamelen en verwerken spaart grondstoffen en
energie, en daarmee het milieu. Het recyclen van afval kent vier
belangrijke milieuvoordelen:
1) Besparing op grondstoffen (bomen voor papierproductie, aardolie voor plastic producten, allerlei (zeldzame) metalen);
2) Landbouwgrond blijft beschikbaar voor voedselproductie (in
plaats van voor hout of katoen);
3) Er is minder uitstoot van broeikasgassen;
4) De winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost meestal veel meer energie dan hergebruik van
oude materialen.
In 2012 produceerden we in Nederland gemiddeld 512 kilo afval
per persoon. Daarvan wordt 219 kilo ongescheiden weggegooid.
Van deze 219 kilo restafval kan nog 160 kilo gescheiden ingezameld worden. Dit komt overeen met een scheiding van ruim 80
procent van het huishoudelijk afval. In theorie zou dit percentage
nog verder omhoog kunnen naar 87 procent.
Er zijn namelijk afvalfracties (luiers, drankenkartons) die wel gescheiden ingezameld en gerecycled of vergist kunnen worden,
maar daarvoor ontbreekt nu in de meeste gemeenten nog de mogelijkheid.
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Teerdag van het gilde
Sint Antonius Abt/
Sint Catharina

Brabantse Gilderuitersdag
bij Het Kasteel van Brabant

Huldiging van Jan Timmers als Gildekampioen en Kevin Breedveld als
GildePrins
Foto: Jan van der Avoort

NISTELRODE - Zaterdag 30 september vierde het Gilde Sint Antonius Abt/Sint Catharina haar jaarlijkse Teerdag. Allereerst werd de
Schutterskoning Adriaan van der Laar door het Gilde afgehaald. Het
standaardruiterpaard Lisa stapte voorop om de weg vrij te maken en
werd gevolgd door tamboers.
Daarachter de vaandeldrager en
vendeliers, die trots het vaandel
en de vendels droegen, met in
hun gevolg Koning, Hoofdman,
Vice Hoofdman, de zilverdragers, de Gildenbroeders en de
Gildenzusters. Zo presenteerde het gilde zich ten huize van
de Schutterskoning. Na een
toespraak door de Hoofdman
brachten de vendeliers een vendelhulde aan de Schutterskoning
en zijn echtgenote.
In optocht toog het gilde naar
de gildelocatie waar zij konden
genieten van een uitgebreide
broodmaaltijd. Om 13.00 uur
begon het schieten. Dit jaar
werd geschoten om de titel van
Schutterskoning, Gildeprins en
van Gildekampioen. Na een korte toespraak door de Hoofdman
en wethouder Glastra van Loon,
werd het eerste schot gelost
door de wethouder. Daarna kon
de wedstrijd dan eindelijk beginnen. In een spannende fina-

le, een tweestrijd tussen Ronald
Spits en Jan Timmers, wist Ronald Jan naar de tweede plaats
te verwijzen.
In een zeer enerverende strijd
om de titel Gildeprins wist Kevin
Breedveld deze titel voor zich op
te eisen. Aansluitend vond de
wedstrijd voor het Gildekampioenschap plaats. Gildenbroeder
Jan Timmers wist deze titel voor
zich op te eisen. Het gilde heeft
hen middels een vendelhulde
gefeliciteerd en aansluitend werd
nog een drankje gedronken.
’s Avonds traden de Gildenbroeders, Gildenzuster en de
sympathisanten met partners
weer aan. Vice Hoofdman Paul
Altorf had voor deze avond een
diner geboekt en dit werd verzorgd door Peter van de Akker
van Partycentrum ’t Maxend uit
Nistelrode. Klavertje 4 verzorgde
de muzikale omlijsting van deze
avond.

Sint-Barbaragilde Dinther
bij het 175-jarig jubileum
van De Kilsdonkse Molen

HEESWIJK-DINTHER - De trots van de Brabantse gilden zijn de standaardruiters. Zij rijden op hun paard
en zigzaggen met het gildestandaard zo’n tien meter voor het gilde uit om de straat vrij te maken. Ook
wordt de standaard meegevoerd tijdens wedstrijden op de diverse gildedagen.
Het Heeswijkse Sint Willebrordusgilde en Kasteel Heeswijk
houden op het kasteel een vrije
dag voor alle standaardruiters
van Brabantse gildes. De ruiters
tonen hun vaardigheden en winnen als prijs gildezilver. De uitreiking geschiedt door Paul Rüpp,
Kamerheer van de Koning in
Noord-Brabant.
Op zondag 8 oktober vanaf
12.30 uur trekken de Brabantse Gilderuiters en het Sint Willebrordusgilde in optocht naar
het kasteel van Heeswijk om
hun vaardigheden te laten zien.

Een tocht met kleurrijk versierde
paarden, gekleed in de kleuren
van hun gilde en omhangen
met prachtige zilveren schilden.
Ook de ruiters zijn traditioneel
gekleed in de kleuren van hun
gilde. Een prachtig schouwspel
en uniek om zoveel Brabantse
gildepaarden bijeen te zien.
Op het toernooiveld bij het
kasteel beginnen de ruiters om
13.00 uur met het rijden van de
dressuurproef in stap en draf.
Zowel de standaard zelf als de
standaardruiter dingen mee naar
de prijzen. Voor het standaard-

rijden zijn de wedstrijdonderdelen: rijden tijdens het defilé,
dressuuroefening op het toernooiveld, binnen de hoge schuts
(dertien gildes in Noordoost-Brabant) ringsteken.
Om 15.00 uur wordt de dag
afgesloten met een spannende
ringsteekwedstrijd. De zilveren
prijsschilden worden geschonken door Kasteel Heeswijk.
Entreeprijs Kasteel Heeswijk:
€ 10,- voor een volwassene en
€ 6,- voor een kind.
www.kasteelheeswijk.com.

Gildemis Nistelrode
NISTELRODE - Zondag 1 oktober vierde het gilde Sint Antonius Abt- Sint Catharina haar jaarlijkse Gildemis, waarin werd voorgegaan door Gildeheer Pastoor Ouwens. Dit jaar was het wel een zeer vreugdevolle mis gezien het gilde haar nieuwe Gildeprins Kevin Breedveld alsook Gildezuster Antoinette Merkx
kon installeren.
haar gebouwde kapel een Mariabeeld te kunnen installeren,
uitvoering kon geven. Gildeheer
Pastoor Ouwens heeft bemiddeld bij verwerving van een zeer
fraai uitgevoerd zeer eigentijds
Mariabeeld dat een prominente
plaats in de Gildekapel zal krijgen.

onder tromgeroffel
verliet het gilde
de kerk

Installatie Kevin Breedveld als Gildeprins en installatie van Gildezuster
Antoinette Merkx
Foto: Jan van der Avoort

HEESWIJK-DINTHER - Bij gelegenheid van het oogstdankfeest
en het 175-jarig bestaan van De
Kilsdonkse Molen luisterde het
gilde dit feest op in de buitenlucht met prachtig weer.
De opening begon met een eucharistieviering,
voorgegaan
door pastoor Joost Jansen en
muzikaal opgeluisterd door het

gildekoor. Ruim 150 belangstellenden genoten van zang in de
dialectmis en na de viering was
er een vendelhulde waaraan
naast Nico van Zutphen twee
nieuwe (dames) als jeugdvendelier meededen.
Er kan teruggekeken worden op
een geslaagde bijeenkomst bij
een zeer mooie accommodatie
in Dinther.

Na een welkomstwoord door zowel de Gildeheer als de Hoofdman van het gilde vond in een
zeer stemmige, drukbezochte
mis deze ceremonie plaats. Allereerst legden Kevin en Antoinette met hun hand aan het vaandel hun gelofte van trouw af.
Daarna werd door Overheidslid
en Deken Schrijver Jan van der
Avoort, Kevin de versierselen

van de Gildeprins omgehangen
en kreeg Antoinette het gildeinsigne opgespeld. Beiden werden
door de Hoofdman aangespoord
om, zoals het gildenbroeders betaamt, het gildewezen uit te dragen.
De Hoofdman van het Gilde
deelde de aanwezige parochianen vol trots mee dat het gilde
aan haar wens, om in de door

Aan het einde van de mis hernieuwde oud Vaandrig Adriaan
van Wanrooy de eed van trouw
aan kerkelijk gezag, door driemaal rechts en driemaal links
over de hoofden van de kerkgangers te zwaaien; dit ten
overstaan van de Gildeheer geflankeerd door Gildeprins Kevin
en Gildezuster Antoinette.
Na de heenzending door onze
Gildeheer werd het lied ‘Brabant Were di’ gezongen en aansluitend verliet het gilde onder
tromgeroffel de kerk.
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aan heT werK
ik voelde me een klein kind
BERNHEZE - deze week had ik weer zo’n moment waarop ik met mezelf geconfronteerd werd. we stonden
met collega’s op een beurs en de bedoeling was dat we met mensen in gesprek gingen rondom hun loopbaanvraag.

Column
Jacqueline

Gelukkig kwam er hulp. Op mijn
schouder zat een ander aapje en
die zei me: “Je doet het goed zoals
je het doet, dit is jouw manier. Ze
hebben je niet voor niets gevraagd
om hier te staan.” Wat was ik blij
met deze aap.
Zijn dit soort situaties herkenbaar
voor je?

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

De eerste persoon die naar ons
toe kwam heb ik aangesproken. Al
pratende met deze aardige man,
spookten er allerlei vragen door
mij heen. ‘Doe ik het wel goed?’,
‘Doen mijn collega’s het ook zo?’
en ‘Luisteren ze mee?’. Bij deze
laatste vraag voelde ik me onzeker worden. Ik voelde me een klein
kind.

Onze gevoelens en stemmingen
veranderen op een dag herhaaldelijk door het contact met anderen
en door gebeurtenissen en omstandigheden.
Deze schommelingen in stemmingen en gedrag komen grotendeels
tot stand door hoe je denkt. In je
beginjaren ben je gevormd door je
ouders, leraren, maar ook door bijvoorbeeld toonaangevende sporters en auteurs. In deze tijd ontstaan je overtuigingen.

Jacqueline: ‘Je doet het goed

Gevraagd
nieuwe organist
voor gemengd koor
HEESWIJK-DINTHER - Helaas is onlangs de organist van het gemengd kerkkoor overleden. Hij was jarenlang een enthousiaste bespeler van Smits orgel, een rijksmonument. Het gemengd
koor van de H. Willibrorduskerk in Heeswijk en de dirigente zijn
nu naarstig op zoek naar een nieuwe organist.

Zo is één van mijn overtuigingen
‘Wat zullen anderen van me denken?’. Bewust zijn dat ik deze overtuiging heb, helpt me om er ook
een andere tegenover te zetten.

Wie interesse heeft in deze leuke parttime job, kan zich wenden
tot Mari van Berloo via 0413-294555. Hij kan je alle nodige info
geven over het koor, de speeltijden en vergoedingen.

Waar ben jij van overtuigd?
Helpen je overtuigingen je of belemmeren ze je?
Interessant? Ik ga graag met je
hierover in gesprek.
Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl

zoekt vrijwilligers

Wil jij graag iets voor een ander
betekenen?

ERVAREN SPUITER
Maas Coating in Heesch is marktleider in oppervlaktebehandeling
en staat bekend als een innovatief productiebedrijf.
Wij zijn op zoek naar een ervaren industrie- en/of autospuiter.
FUNCTIE OMSCHRIJVING
Natlakken van diverse metalen onderdelen en producten, omstel- en
schoonmaakwerkzaamheden.
FUNCTIE EISEN
De kandidaat moet minimaal 1 jaar recente aantoonbare ervaring als
alround poedercoater/natlakker hebben. Zeer nauwkeurig kunnen werken.
Positief ingesteld, gemotiveerd en flexibel zijn. Van aanpakken weten.
WIJ BIEDEN
Een leuke fulltime job in een gezonde frisse organisatie. Tegenover jouw
inspanningen staan uitstekende arbeidsvoorwaarden.
REAGEREN
Richt je reactie / motivatie en CV per mail aan:
Maas Coating, t.a.v. Tessa van den Heuvel, tessa@maascoating.nl

MAASCOATING.NL

GEZOCHT:
TEAMSPELER!

Kwetsbare burger
Wil jij je inzetten voor een kwetsbare burger?
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!

Maas Coating in Heesch is marktleider in oppervlaktebehandeling
en staat bekend als een innovatief productiebedrijf.
Wij zijn opzoek naar iemand die ons team kan versterken met het
ophangen van materialen.

Oss: Ondersteuning
Een rustige, zorgzame vrouw heeft een groot
gezin, waarvan meerdere kinderen een
rugzakje hebben. Als alleenstaande moeder
is ze overbelast en kan daardoor niet altijd
de individuele aandacht en rust bieden die
ze zo hard nodig hebben. Daarom is ze op
zoek naar een stressbestendige vrijwilliger
die ondersteuning biedt bij het huiswerk
van de kinderen, incidenteel een oppas of
weekendopvang voor een van haar dochters.

WAT VRAGEN WIJ?
- Je hebt een uitstekend inzicht in het zo efficiënt mogelijk verwerken
van producten en je hebt een oog voor kwaliteit.
- Daarnaast ben je een echte kartrekker, een teamspeler, flexibel
en proactief.
- Verder verwachten we dat je de Nederlandse taal beheerst en je
40 uur per week beschikbaar bent. Het hebben van een
heftruckcertificaat heeft een voorkeur.
INTERESSE? NEEM CONTACT OP MET TESSA VAN DEN HEUVEL!
Reageer snel via tessa@maascoating.nl of 0412 451391.

MAASCOATING.NL

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’
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zoals je het doet, dit is jouw manier’

€ 7.500,- voor Buro Lima

VAN DER

BRUGGEN Grondverzet BV
heeft momenteel diverse openstaande
VACATURES en zijn op zoek naar:

RUPSKRAANMACHINIST
bij voorkeur ervaring met GPS.

LOADERMACHINIST
bij voorkeur ervaring met GPS

CHAUFFEUR VOOR DIEPLADER
SERVICEMONTEUR
Onderhoud van groot grondverzetmachines van o.a. Volvo, Liebherr
en Caterpillar.
Bij voorkeur in bezit van groot rijbewijs (servicewagen)
Kennis van hydrauliek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde
is een pre.
VCA certificaat en rijbewijs zijn vereist.
Ons werkgebied strekt zich uit over een groot gedeelte
van Nederland.
Geen 9 tot
5 mentaliteit.
STOPPERTJES

SOLLICITEREN
Uw sollicitatie
en cv kunt u mailen naar: mail@bruggengrondverzet.nl
AANNEMING VAN GRONDWERKEN - OVERSLAG - VERHUUR VAN GRONDVERZETMACHINES
Woudseweg 47 | 5275 JJ Den Dungen | Tel. 073-5942393 | Mob. 06-53691399
mail@bruggengrondverzet.nl | www.bruggengrondverzet.nl

Burgemeester Marieke Moorman, Chris van de Ven en Lianne van Genugten

VORSTENBOSCH - Rene Schuurmans verzorgde het optreden op zondagmiddag als afsluiting van
een druk weekend bij De Schaapskooi. Maar niet voordat Chris van de Ven en burgemeester Marieke
Moorman een cheque overhandigden aan Buro Lima; van maar liefst € 7.500,-. Een prachtig resultaat
dat enorm werd gewaardeerd door het team van Buro Lima.
Chris organiseert iedere twee jaar vanuit BV Vorstenbosch een evenement voor het goede doel. Maar
ook andere evenementen voor het goede doel, zoals het ‘Wandelen voor KWF’ dat georganiseerd is op
29 oktober, voor meer informatie op www.bvvorstenbosch.nl.

Prachtig najaarszonnetje
zorgde voor grote aanloop

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Wij zijn op zoek naar een ervaren

ALL-round CV-monteur
Functie-eisen:
- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3
- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs
Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding
- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding
-Een fulltime baan waar je met trots over praat
Ben je enthousiast geworden van deze baan?
Mooi! Dat is vast één.
De tweede stap is nu jouw cv te sturen naar
info@grinsveninstallatie.nl
Je mag natuurlijk ook altijd even bellen naar 0412-452072.
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

HEESWIJK-DINTHER – Onder
een prachtig najaarszonnetje
wisten de fietsers massaal de
De Kilsdonkse molen te vinden.
Samen met de bakkers Lamers
waren er veel organisaties die
het gezellige oogstfeest bij de
molen tot een feestje maakten.
In de prachtige natuur rondom
de molen werd het oogstfeest
‘Akker tot Bakker’ een palet van
activiteiten; met dorsen, het
malen en ten slotte het bakken
door de bakker. Door het bijzonder kroonjaar - 175 jaar geleden werd de molen herbouwd
na een brand - werd de Oogstdankviering met medewerking
van pastoor Joost Jansen en
het Sint Barbaragilde, georganiseerd en een groot succes.
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20 jaar Afrika-engakoor

‘Friends for life’ door
Harmonie sint servaes
Presentatie nieuwe verenigingskleding tijdens
vriendenconcert op zaterdag 7 oktober
HEESWIJK-DINTHER – na de succesvolle eerste editie van het vriendenconcert ‘Friends for life’ in april 2016, organiseert Harmonie Sint
Servaes op zaterdag 7 oktober een tweede editie. Met dit vriendenconcert wil Harmonie Sint Servaes haar waardering uitdrukken voor
de belangrijke bijdrage die de vrienden leveren voor de vereniging.
Met hun bijdrage ondersteunen zij het in stand houden van de harmonie en bevorderen zij het functioneren.

NISTELRODE - Het afrika-engakoor bestaat 20 jaar en dat wordt
natuurlijk gevierd met een kerkdienst. op zondag 8 oktober luistert
dit koor in de kerk in nistelrode de kerkdienst van 9.30 uur op.
Tijdens deze kerkdienst zal ook
de nieuwe solozangeres Lisa van
der Maazen uit uden te bewonderen zijn. Voorafgaand aan de

kerkdienst zingt het koor ook
enkele liederen. Tijdens de kerkdienst collecteert zij voor het
goede werk van dorpsgenoot

Yolanda van den Broek, die in
Kameroen verblijft.
Na de kerkdienst vindt er een
eigen besloten koorfeest plaats
met diverse optredens van bijvoorbeeld de Zeemannen waarbij Leo Maas het lied ‘Ketelbinkie’ solo zingt.

Het ‘Friends for life’ vriendenconcert belooft een gezellig concert met een divers programma
te worden. Tijdens dit concert
speelt zowel het harmonieorkest, onder leiding van Adri Verhoeven, als de slagwerkgroep,
onder leiding van Tonn van de
Veerdonk, een afwisselend programma. Het harmonieorkest is
zich met volle overgave aan het
voorbereiden op haar concoursdeelname op 12 november in
Enschede. Het orkest zal het volledige concoursprogramma ten
gehore brengen.
De slagwerkgroep zal vijf nummers spelen. Een aantal daarvan
vormt ook het repertoire voor
hun deelname aan het Jumbo
Muziekfestival; een regionale
concertwedstrijd op zaterdag
4 november te Lieshout. Laat
je verrassen door het muzikale
aanbod van Harmonie Sint Servaes.

een kinder-/jeugdkoor voor
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - vind je zingen leuk? ook samen zingen met andere kinderen? dat
kan! er wordt gewerkt aan een nieuw jeugdkoor voor Heeswijk, dinther, Berlicum, Middelrode en loosbroek. jongens en meisjes uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool of middelbare scholieren zijn van
harte welkom. Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende
niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

Foto’s: Lianne Gabriëls

Door een werkgroep is contact
gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein
Noord-Brabant beoogt de vocale
amateurkunst in deze provincie
te stimuleren. Speerpunt daarbij
is de zang door jonge mensen,
zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een
algemeen jeugdkoor voor ieder-

eerste repetitie
Heb je al zin gekregen om mee

Je bent van harte uitgenodigd
het ‘Friends for life’ vriendenconcert bij te wonen, kennis te
maken met het harmonieorkest en de slagwerkgroep en te
genieten van het afwisselende
repertoire. Naast alle vrienden
hoopt Harmonie Sint Servaes natuurlijk ook vele andere belangstellenden te mogen begroeten.
Iedereen is vanaf 19.30 uur
welkom in De Muziekfabriek,
het verenigingsgebouw van
Harmonie Sint Servaes aan de
Abdijstraat 53. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

sint Lambertus maakt
muziek tijdens eerste
beoordelingsconcert
MELICK/NISTELRODE - op zondag 1 oktober speelde het fanfareorkest van Fanfare Sint lambertus nistelrode in Melick. Muziekvereniging concordia uit Melick bood orkesten ter voorbereiding op
een concours een soort ‘tussentijdse graadmeter’.

een. Dit koor zal op verschillende
plaatsen zingen. Het eerste optreden is op 24 december tijdens
de Kerstavondviering in Heeswijk.
Dirigente is Lieke Beirnaert. Lieke
heeft aan het conservatorium
hoofdvak zang gestudeerd en
is zangeres en zangdocente.
Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het
gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen
in een koor of musicalgroep) als
instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

Tevens zal tijdens dit concert
de nieuwe verenigingskleding
gepresenteerd worden. Met de
nieuwe kleding worden de muzikanten letterlijk en figuurlijk in
een nieuw jasje gestoken met als
doel de uitstraling van de harmonie te moderniseren.
De aanschaf van de nieuwe kleding is mede mogelijk gemaakt

door een zeer gewaardeerde bijdrage van de vrienden.

te doen? Kom dan naar de eerste repetitie op woensdagavond
11 oktober van 18.30 tot 19.30
uur in het Willibrordcentrum in
Heeswijk.
Voor meer informatie kun je terecht bij Harrie Muskens,
06-20236732
h.muskens@hetnet.nl
of bij Jeannette Dekker,
0413- 293223,
j.dekkerhome@home.nl

Stel je voor: een orkest met een
ruim aantal jonge leden dat nog
nooit een concours meemaakte
en speelde in een voor hen onbekende ruimte. Iedere ruimte
heeft zijn eigen akoestiek. Sint
Lambertus is gewend aan het
geluid in CC Nesterlé. In een
nieuwe ruimte klinkt het orkest
anders voor de muzikanten. Muzieklijnen die je normaal zo duidelijk hoort ben je ineens kwijt.
Ook weet je niet altijd hoe luid je
eigenlijk moet spelen. In opperste concentratie speelde het orkest de drie werken. De jury gaf
het oordeel en... Sint Lambertus

zit weer op de goede weg! Er
werden tips gegeven over hoe
de uitvoering verder verbeterd
kan worden.
En er waren complimentjes voor
de solisten Femmie, Astrid en
Lisette. Zin om te luisteren naar
de vorderingen van het orkest?
Sint Lambertus speelt op zondag 19 november weer in Nistelrode en wel om 14.00 uur in
CC Nesterlé.
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Klassiek
in het
kasteel
HEESWIJK-DINTHER
Het
Valkenswaards
Kamerorkest
geeft op zondag 8 oktober een
lunchconcert in de Wapenzaal
van Kasteel Heeswijk. Op het
programma staan werken van
Mozart, Fauré en Gounod.
Het Valkenswaards Kamerorkest
is een van de weinige kamerorkesten in Brabant. Het telt zo’n
dertig enthousiaste amateurmusici die op hoog niveau musiceren onder leiding van de jonge,
getalenteerde dirigent Martijn
Pepels. Op 8 oktober speelt het
Valkenswaards
Kamerorkest
klassiek ‘met de Franse slag’; drie
werken die Frankrijk als gemeenschappelijke deler hebben.
Mozart
componeerde
zijn
‘Pariser Ouvertüre in Bes KV
311a’ in Parijs. De ‘1ère Symphonie in D’ van Charles Gounod
geldt als een van de belangrijkste symfonische werken uit de
Franse geschiedenis. De fraaie
Wapenzaal van Kasteel Heeswijk
vormt het perfecte decor voor de
kleurrijke melodieën van dit klassieke matinee.
Het concert begint om 13.00 uur
en duurt ongeveer een uur. Kom
op tijd want het aantal plaatsen
is beperkt. Voor dit concert geldt
het reguliere entreetarief van het
kasteel; je hoeft dus niet extra
voor het concert te betalen.

‘Een van de belangrijkste symfonische werken
uit de Franse geschiedenis’
Spaar nu voor
ZWILLING keukenmessen
Karvan Cévitam
vruchtenlimonadesiroop of GO

Kruimige
aardappelen
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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 2 t/m zondag 8 oktober 2017. Week 40.
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egyptisch probleem oplossen
tijdens kijkdag
HEESCH - Scouting Heesch staat bekend om het oplossen van problemen. echter, dit keer kunnen de
vaste leden het niet alleen. de welpen Bamviertjes (meisjes van zes tot negen jaar) en welpen Giuseppe
(jongens van zes tot negen jaar) hebben daarom komende zaterdagmiddag tijdens de kijkdag de hulp
nodig van zoveel mogelijk kinderen.
Er is namelijk een bericht binnengekomen; een bericht in tekens.
Die tekens kunnen niet gelezen
worden, ze lijken op hiëroglyfen,
een oud Egyptisch schrift. De
schrijver van de brief is Amumu.
Op de Facebookpagina is het
bericht van Amumu te lezen.
Misschien kunnen jullie even kijken wat het probleem is? Als het
goed is, komt Amumu zaterdag

Normaal gesproken draaien de
twee groepen apart, maar deze
keer worden de krachten gebundeld. De kijkers zijn zaterdag 7
oktober om 13.30 uur welkom
om gratis mee te kijken bij de
scouting. Voor meer informatie
kijk op www.scoutingheesch.nl.

HEESWIJK-DINTHER - vanaf 9 oktober zullen er diverse schilderijen van emmy verhallen worden geëxposeerd in cc Servaes. emmy, woonachtig in Heeswijk-dinther, heeft altijd al graag willen schilderen
en tekenen. op de middelbare school waren dit voor haar de leukste vakken.
speelsheid in haar schilderijen te
brengen door gebruik te maken
van zand, aluminiumfolie, zout,
zaagsel en verschillende verflagen. Emmy haalt haar inspiratie
vooral uit haar reizen. Ook dieren vindt ze fijn om te schilderen.
Ze houdt ervan om vrij te schilderen maar zoekt ook nog vaak
uitdagingen in verschillende creatieve onbekende technieken.
Op www.emmyverhallen.nl kun
je diverse schilderijen van haar
bekijken. De open dag van CC
Servaes, die plaatsvindt op 15
oktober, biedt jou een mooie gelegenheid om een deel van het

werk van Emmy te bekijken.
Als je belangstelling hebt om
ook jouw creatieve werk tentoon te stellen in CC Servaes kun
je contact opnemen via
activiteiten@ccservaes.nl.

HEESWIJK-DINTHER/NISTELRODE – klanten die tussen woensdag 4 oktober en dinsdag 21 november
boodschappen doen bij jumbo nistelrode en jumbo Heeswijk-dinther, kunnen sparen voor spel- en
leermaterialen voor een basisschool. voor de ‘Sparen voor je School’ actie stellen jumbo nistelrode en jumbo Heeswijk-dinther voor de deelnemende basisscholen in nistelrode, loosbroek en Heeswijk-dinther een gezamenlijk budget van € 2.800,- beschikbaar.

Op de website
jumbosparenvoorjeschool.nl
kunnen klanten eenvoudig de
punten toewijzen aan één van de
drie deelnemende basisscholen.
Na afloop van de actie wordt het
beschikbare budget op basis van
het aantal toegewezen punten
verdeeld over de basisscholen.
De school met de meeste punten ontvangt naar verhouding
het hoogste bedrag.

Op deze manier weten de klanten van Jumbo waar zij met de
spaarpunten aan bijdragen.
Eind november wordt bekend
gemaakt welk bedrag de basisscholen kunnen besteden aan de
spel- en leermaterialen.

Een bijzonder zure nederlaag,
want Prinses Irene zag in de
laatste minuut van de 1e helft
Eldenia gelijk maken uit een
corner en in de slotminuut gebeurde precies hetzelfde, alleen
betekende dit doelpunt wel de
overwinning voor de Arnhemse

vrouwen. Te gemakkelijk corners
weggeven en als verdedigster
de bal willen hebben en niet
stil staan, bleek deze middag bij
dode spelmomenten het manco.
In de 35e minuut had Sharron
van Os Prinses Irene op voorsprong gebracht. Een gelijkspel
was terecht geweest, want hoewel Eldenia het meeste balbezit
had, kregen ze niet echt veel
meer kansen dan Prinses Irene.

WHV speelt
gelijk tegen De Zwaluw

Actie bij Jumbo supermarkten Nistelrode en Heeswijk-Dinther

Spel- en leermaterialen
De scholen hebben voorafgaand
aan de actie aangegeven voor
welke producten zij graag sparen. Scholen konden kiezen
uit een grote collectie spel- en
leermaterialen. Zo sparen basisschool De Bolderik, Het Mozaïek
en ‘t Pallet voor schoolpleinmateriaal.

ARNHEM/NISTELRODE - Prinses irene verloor met 1-2 van
eldenia, dat vorig seizoen nog
in de topklasse uitkwam.

voetbal

sparen voor spel- en leermaterialen basisscholen

Klanten van Jumbo ontvangen
vanaf woensdag 4 oktober bij
elke besteding van € 10,- een
gratis schoolpunt met een code.

Laatste minuut fataal voor
Vrouwen Prinses irene

naar ons scoutinggebouw De Elleboog!

expositie emmy Verhallen
in CC servaes
Nadat Emmy trouwde en kinderen kreeg, heeft ze bij Leonie
Dekker zich de beginselen van
het aquarelleren eigen gemaakt.
Na een paar jaar bij de Eijnderic
geschilderd te hebben, wilde ze
meer leren en heeft ze les gekregen van Ben Wijnen en José van
de Zanden. Ook het meedoen
aan een nationale wedstrijd,
waarbij Emmy veel waardering
kreeg, gaf haar het nodige zelfvertrouwen.
Emmy werkt met verschillende
materialen, zoals aquarel, krijt
en acryl. Daarbij vindt ze het
erg leuk om meer diepgang en

voetbal

Familiebedrijf
De ‘Sparen voor je School’ actie
sluit naadloos aan op het maatschappelijke beleid van Jumbo Nistelrode en Jumbo Heeswijk-Dinther.
Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat
Jumbo midden in de samenleving.
De supermarktketen voelt zich
daarom verantwoordelijk voor
de wereld om zich heen. Voor
deze generatie, maar ook zeker
voor de volgende generaties.

LOOSBROEK - wHv heeft in de eerste thuiswedstrijd tegen de
Zwaluw gelijk gespeeld 1-1. de thuisploeg begon goed en was de
betere ploeg en kwam in de 9e minuut verdiend op voorsprong. een
voorzet van ramon kezer werd door een verdediger van de Zwaluw
in het eigen doel gewerkt.
Hierna was WHV de betere ploeg
en drukte de ploeg uit Oeffelt
terug op eigen helft. WHV kreeg
enkele goede kansen, maar Yorick van de Rakt en Roel Lunenburg hadden het vizier niet op
scherp staan waardoor het 1 – 0
bleef. Net voor rust kregen de
bezoekers een goede kans uit
een indirecte vrije trap, na een
handsbal van doelman Bram van
der Pas. WHV zette een goede
muur die deze poging kon blokken, ruststand 1-0.
Na rust veranderde de wedstrijd. De ploeg van Patrick Nabuurs ging meer mee voetballen
waardoor het een leuke open
wedstrijd werd, met kansen aan
beide zijden. WHV had nog wel
de beste kansen maar het geluk was niet aan de zijde van
de Loosbroekenaren. En in het
voetbal is het een ongeschreven

wet dat als je niet scoort de tegenstander het wel doet. In de
79e minuut was het de aanvoerder van de Zwaluw, Willem van
Haren, die de keeper van WHV,
Bram van de Pas, kansloos liet
met een bekeken schuiver in de
benedenhoek 1-1.
Na dit doelpunt kregen beide
ploegen nog enkele kansen maar
het bleef bij 1-1. Gezien de 1e
helft had WHV meer verdiend
maar na afloop waren beide trainers het erover eens dat beide
ploegen 1 punt verdienden.
Trainer Leon van Wanrooy vindt
dat zijn ploeg de winst had kunnen grijpen: “Voor rust waren
we duidelijk de bovenliggende
partij en kregen we veel kansen,
waardoor we de wedstrijd al in
de eerste helft hadden moeten
beslissen.”

Eerste Oerweekend
in de Maashorst
OERweekend
7&8
oktober
Een weekend vol spanning en avontuur in:

Het Oergebied in Brabant
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voetbal

Heerkens matchwinner voor Heeswijk

Gelijk spel voor Avesteyn

HEESWIJK-DINTHER - In het
tweede duel in dit nog jonge
seizoen wist het Heeswijk van
trainer Marc van de Ven een benauwde 1-0 zege te behalen op
het sterke Emplina.
Op sportpark de Balledonk was
het de thuisploeg die sterk aan de
wedstrijd startte en de eerste kansen creëerde, maar gedurende de
partij werden de bezoekers uit
Empel steeds sterker. Na een uur
scoorde Jules Heerkens op aangeven van de opstomende Arjen
Haast de enige treffer van de middag. Een sterk verdedigingsblok
onder leiding van keeper Niek
van Zutphen en de lat zorgden
ervoor dat er in die stand geen
verandering meer kwam.

Stef Adank passeert zijn tegenstander 

Foto: Hans Heesakkers

badminton

Prima competitiestart voor teams HBV
Vijfeiken en op verschillende andere dagen op bezoek gaan bij
tegenstanders in de regio ‘s-Hertogenbosch.

HEESCH - Afgelopen week ging de eerste helft van het badminton
competitieseizoen weer van start. Voor maar liefst acht teams bij
de Heesche Badminton Vereniging het begin van, hopelijk, de weg
naar het kampioenschap.

In deze eerste week van de
competitie kwamen alle vier de
jeugdteams van HBV in actie
en met succes: drie van de vier
teams wisten hun wedstrijden
overtuigend te winnen en beleefden daarmee een droomstart
van de competitie.
Bij de senioren waren er twee
teams die het competitieseizoen
in de eerste week mochten aftrappen. Eén team sleepte thuis
de winst binnen, het andere
team moest in een uitwedstrijd
haar meerdere erkennen in de
tegenstander. Maar ook voor
hen is er met nog een heel seivoetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Zowel de jeugd- als de seni- niveaus actief in de strijd om de zoen voor de boeg weinig aan
orenafdeling van de Heesche prijzen. De komende maanden de hand.
vereniging worden dit jaar door zullen de verschillende teams
vier teams in de competitie ver- op de donderdag (senioren) en Wedstrijdschema’s,
uitslagen,
tegenwoordigd. Daarmee is de vrijdag (jeugd) hun thuiswed- trainingsmomenten en meer zijn
vereniging opboksen
veel verschillende
strijden waterpolo
afwerkenhandboogschieten
in sporthal tafeltennis
’t te vinden op www.hbv-heesch.nl.
beugelen
badminton
zwemmen

LITH/HEESWIJK-DINTHER
Zondag 1 oktober stond de
uitwedstrijd in Lith tegen NLC
op het programma. Na de overwinning van vorige week trad
Avesteyn met dezelfde elf basisspelers aan.
De wedstrijd begon wat gezapig. Avesteyn hanteerde een te
laag baltempo en NLC liet zien
deze middag niet te willen voetballen. De eerste helft verliep
zonder noemenswaardige momenten. Pepijn van Houtem viel
rond de twintigste minuut uit en
werd vervangen door Giel van

de Leest. Na de rust was het wederom Avesteyn dat het meeste
balbezit had zonder echt gevaarlijk te worden. Toch kwamen de
Dinthernaren op voorsprong na
een goede individuele actie van
Rick Vissers die Stan de Laat een
niet te missen kans schonk, 0-1.
De laatste vijftien minuten werd
het spelbeeld er niet beter op. In
de laatste minuut maakte NLC
toch 1-1 door een bal die door
de Avesteyn goalie tegen de
spits van NLC werd aangeschoten. Dit resulteerde in onnodig
puntverlies.

voetbal

HVCH koestert punt na zware wedstrijd

korfbal

Korfbalsters Prinses Irene
grijpen net naast de punten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

REUSEL/NISTELRODE - In een spannende wedstrijd tegen Rosolo
uit Reusel grepen de korfbalsters net naast de punten.
biljarten

duivensport

judo

vissen

skien

snowboarden

HEESCH - HVCH moest zich tevreden stellen met een punt na de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Na de knappe zege van vorige week bij AWC in Wijchen was een punt het maximaal haalbare
tegen promovendus Rood Wit Willebrord.

kano

De wedstrijd ging gelijk op en met een 6-5 tussenstand ging men de
rust in. Waar Prinses Irene goed spel liet zien, en heel erg hard werkte, wist Rosolo in de eindfase van de wedstrijd de punten in Reusel te
houden door met 13-11 te winnen.

dammen

budo

schaken

UTRECHT/BERGHEM
In
Utrecht was 1cm
opb1 oktober de ITF
Battle, een ITF Taekwondo toernooi voor alle leeftijden. Vanuit
1,2 cm b
Taekyon Berghem
namen tien
deelnemers deel aan verschillende onderdelen.
b
Stef van den1,4cm
Berk,
Huberto van
de Wetering en Imke van der
autosport

karten

10 podiumplaatsen Taekyon
kaarten/bridgen

Zande behaalden allen een 3e
plaats op het onderdeel tuls.
Op het onderdeel hoogtesprong
was Lieke van den Berk het beste en wist het goud te winnen.
Op het onderdeel sparren behaalde Stef van den Berk een 3e
plek. Lieke van den Berk wist bemotorsport

slag te leggen op het zilver. Het
goud was er voor Romy Staal,
Bjorn van Krieken uit Nistelrode
en Daiko Martens.
In totaal was er vier keer een 3e
plaats, één keer een 2e plaats
en vier keer een 1e plaats, een
mooie start van het seizoen.

De mannen van Maarten van
Vugt liepen al in de tweede minuut tegen een achterstand aan.
Met een snel genomen vrije trap
wist Marijn van Beers wel raad
en stifte de bal koelbloedig over
HVCH-goalie Brian Vialle: 0-1.
De rood-witten probeerden met
fel spel HVCH direct de genadeslag toe te brengen, maar met
wat kunst- en vliegwerk bleef
HVCH overeind. Op het half
uur kwamen er zelfs een paar
goede mogelijkheden voor de
Heeschenaren. De eerste van
Mustafa Seddiqi werd nog ge-

stopt maar op de volgende inzet
van Lars van Lee was Rood Wit
keeper Andy Steging kansloos:
1-1. Daar ging overigens goed
voorbereidend werk van verdediger Robin van Eldijk aan vooraf. Na rust was het vooral Rood
Wit dat de klok sloeg en werd
HVCH met het sterke fysieke
spel vaak met de rug tegen de
muur gezet. Toen na 90 minuten
de prima leidende scheidsrechter Bezemer voor het einde floot
was HVCH meer tevreden met
het punt dan de tegenstander uit
St. Willebrord.
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Nieuwe shirtjes voor Vorstenbossche Boys
Mo19-1 geschonken door Smink Group

basketbal

Zege Slamdunk ‘97
HEESWIJK-DINTHER/HEESCH - Zondag 1 oktober moest Slamdunk
‘97 om 10.00 uur uit spelen tegen Tenderfeet in Heeswijk-Dinther.
Ondanks het vroege tijdstip voor de jeugd, beten Rafael, Jelle,
Mees en Robbe het spits af. Ze waren niet te stoppen en konden
break over break lopen. Dit resulteerde in een tussenstand eerste
kwart 2-34 voor Slamdunk.

VORSTENBOSCH - Op zaterdag 30 september werden aan een speelster van de Vorstenbossche Boys
Mo19-1 officieel de nieuwe shirtjes overhandigd. Deze shirtjes zijn geschonken door Smink Group.
Smink Group ontwikkelt, produceert, levert en installeert al meer dan 25 jaar hoogwaardige procesinstallaties, skidbouw en apparatuur voor het transporteren van hoogzuivere gassen, clean steam, vloeistoffen, Purified Water of poeders. Eigenaar René Smink was persoonlijk aanwezig om dit de Mo19-1
uit te leggen.
René heeft in 2013 voor de eerste keer shirtjes gesponsord aan
de MO19-1. Zijn dochter Loy
was
toen eenhockey
van de meiden
die
voetbal
tennis
in dat team zat. Hij is trots dat
hij de club kan helpen met sponsoring. En hij is ook heel erg blij
dat de meiden jaren met plezier
en fanatisme het shirt gedragen
hebben
en natuurlijk
niet te verbeugelen
boksen
badminton

geten mooie resultaten hebben veel plezier en enthousiasme en
gehaald in de shirts die gespon- natuurlijk resultaten zullen hebsord zijn door Smink group. Ver- ben met de nieuwe shirtjes.
schillendeturnenkampioenschappen,
René, namens de Mo19-1 en
basketbal
volleybal
handbal
en afgelopen jaar de bekerfinale, het jeugdbestuur, hartelijk behebben de meiden mogen spe- dankt voor het sponsoren van
len in de shirts van Smink group. de shirts. En de shirts zullen de
Nu was het dus tijd voor nieuwe komende jaren met trots gedrashirtjes en er kan vanuit worden gen worden door de meiden van
gegaan waterpolo
dat de meiden
net zo
de Vorstenbossche Boys.
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis

Het tweede kwart begonnen de
mannen uit Heesch moeizaam
en na twee minuten viel er aan
de Heesche zijde pas een score.
Na een vrije worp van Robbe
begon Slamdunk ‘97 een beetje te draaien. Tim, Mees, Rafael
en Jelle brachten de ruststand op
14-51.
Helaas was er een blessure bij
Tenderfeet
waardoor
zij tennis
met vier
voetbal
hockey
mensen verder moesten spelen.
Daarop besloot Slamdunk ‘97
ook met vier personen verder te
gaan. Toch bleef Slamdunk sterker en liep uit naar 14-75. Het
laatste
hebben badminton
Mees, Tim,
beugelen kwart boksen

Altior met veel moeite voorbij Oranje Wit
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Altior kreeg op zondag 1 oktober de korfbalsters van Oranje Wit uit Leunen op bezoek. De pupil van de week
Charlotte Somers zag een 1e helft waarin Altior het zeer moeilijk
had om te scoren.
biljarten

duivensport

judo

Daar profiteerden de gasten optimaal van en namen een riante
voorsprong. Altior keek bij het
rustsignaal tegen een 2-7 achterstand aan, het zal onrustig zijn
geweest in de kleedkamer.
schaken Altior
De
2e helft begon voor
dammen
flitsend en de dames kwamen
tot op 2 doelpunten achterstand
verschil terug in de wedstrijd.
Oranje Wit 1cm
was
niet meer zo
b
doeltreffend als in de 1e helft en
langzaam kroop Altior dichtercm b paar minuten
bij. Met nog1,2 een
op de klok was het 11-11, maar
hier nam Altior geen genoegen
mee en ging nog eenmaal vol

vissen

skien

snowboarden

kano

ten aanval. Met een prachtig afstandsschot in de laatste minuut
werd de overwinning toch nog
binnen gehaald.
Altior 2 – Emos 2: 10-8
Altior 3 – De Peelkorf 2: 4-8
Emos 4 – kaarten/bridgen
Altior 4: 5-9
Flash MW2 – Altior MW1: 8-5
Altior R1 – Korloo R1: 6-3
Altior A1 – Be Quick A1: 7-9
Avanti A1 – Altior A2: 8-5
Altior B1 – DDW B1: 10-1
Altior B2 – BMC B1: 6-6
Tovido B1 – Altior B3: 11-1
De Peelkorf C1 – Altior C1: 2-7
Avanti C2 – Altior C2: 6-1
Emos C2 – Altior C3: 3-3

Charlotte Somers

Diosa D1 – Altior D1: 3-12
Odisco D1 – Altior D1: 2-15
(inhaalwedstrijd 28 sept.)
Altior D2 – Emos D2: 6-1
Altior E2 – Corridor E3: 2-1
Be Quick E4 – Altior E3: 3-12
Altior E4 – Be Quick E3: 1-3
Altior F1 – Emos F1: 3-6

1,4cm b

autosport

voetbal
karten

NISTELRODE - Prinses Irene
speelde zondagmiddag de tweede wedstrijd van het seizoen.
Het Waalwijkse WSC was de tegenstander en de wedstrijd eindigde zoals deze begon: 0-0. Het
was een matige wedstrijd zeker
van Prinses Irene zijde. Naast de
sterk fluitende Van Daal, blonk
met name het centrale duo Koen
(Pittens) & Koen (Bollen) uit. Het
gemis van twee spelers uit de as,
aanvoerder Gijs van Erp en spits
Martijn van Vught, was duidelijk
zichtbaar. Maar voorlopig zullen de
mannen van Van Tilburg Mode &
Sport het zonder deze twee zwaar
geblesseerden moeten doen.

Gelijkspel Prinses Irene
motorsport

Ledenoproep
Slamdunk ‘97 is nog steeds op
zoek naar jeugdleden. Ben jij tussen de zes en dertien jaar? Kom
dan geheel vrijblijvend drie keer
meetrainen
op woensdag
basketbal
turnen
volleybal tussen
handbal
17.45 en 19.15 uur in sporthal ’t
Vijfeiken in Heesch. Ben je zestien jaar of ouder? Kom dan vanaf 19.15 uur naar deze sporthal
om eens een keer mee te trainen
met de jongens
zwemmen
waterpolo U20.
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Korloo pakt
de koppositie in de poule
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

GUTTECOVEN/LOOSBROEK - De uitwedstrijd tegen het op de
laatste plaats staande Gazelle werd een duel waarin Korloo minder
tegenstand kreeg dan vooraf was verwacht. De eerste vijf minuten
bleef de 0-0 op het bord staan.
biljarten

korfbal

Jelle en Rafael nog goed gescoord, maar helaas niet genoeg
om de 100 te halen. Eindstand
20-95 voor Slamdunk.

duivensport

judo

Een fase waarin de thuisploeg
alle energie gaf om tot scoren te
komen en waarin Korloo moest
groeien in de wedstrijd om het
kwaliteitsverschil tot uitdrukking te brengen. Hierna ging
schaken
het snel. Met prima aanvalsspel
dammen
nam Korloo een 0-3 voorsprong.
De thuisploeg bleef aanvallend
goed meespelen alleen de afwerking bleef
1cm bonder de maat.
Nadat het Gazelle toch lukte
om de nul van het scorebord
1,2 cm b
te schieten middels
de 1-3, liep
Korloo uit naar een 3-6 ruststand. Met nog een helft voor
de boeg bleek dit ook al de beb
slissing in de 1,4cm
wedstrijd
te zijn. De
druk was na de rust dan ook volledig van de ketel. De thuisploeg
autosport
probeerde
met alles watkarten
ze had
tot een beter resultaat te komen.
Korloo liep in eerste instantie uit
naar een 3-9 voorsprong waar-

vissen

skien

snowboarden

kano

na ook zij terugviel naar een wat
minder niveau. Gazelle probeerde hiervan te profiteren. Dit lukte middels het terugbrengen van
de achterstand tot 6-10. De slotfase was toch weer voor Korloo.
kaarten/bridgen
Middels twee
doelpunten werd
de eindstand bepaald op 6-12.
Een meer dan verdiende overwinning, maar ook een wedstrijd
die liet zien dat het allemaal
scherper moet om bovenin mee
te kunnen spelen.
Na afloop van de wedstrijd was
het nog even afwachten wat
concurrent Eendracht had gedaan om te weten met welke
plek Korloo dit deel van de veldcompetitie af zouden sluiten.
Maar dat was zeker het wachten
waard; de motorsport
koploper verloor met
14-4 waardoor Korloo op nummer een in de eerste helft van de
veldcompetitie staat!

De oplossing

schaken

dammen

kaarten/bridgen
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motorcross
Kleedlokalen, entree en wedstrijdsecretariaat
van nieuwbouw accommodatie HVCH geopend Team nederland tweede in
MX des nations
1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

De Jongens-onder-zeven testen de vloer

HEESCH - na maanden hard
werken door sponsoren, vrijwilligers en leden is vorige week
het eerste gedeelte van de nieuwe accommodatie geopend.
Op het oude keepersveld is fase
een verrezen met veertien van
de in totaal twintig kleedlokalen,
een ruimte voor ballenopslag
en waar de thee en ranja kan
worden geschonken, de entree

karten

motorsport

De eerste wedstrijdbespreking in de nieuwe kleedkamers
Foto’s: Marcel van der Steen

en het wedstrijdsecretariaat. De
JO7-1 en JO7-2, bestaande uit
de jongste leden van HVCH (op
de mini’s na), hadden de eer om
als eerste het nieuwe gedeelte
te betreden. En dat was goed te
merken! Vooral de blauwe gietvloer was heel interessant, daar
werden dan ook mooie slidings
op gemaakt. Na een goede inspectie van de jongens werd
er nog een balletje getrapt en

genoten van wat drinken in de
tijdelijke kantine. Zaterdag 30
september, tijdens de competitiedag van de jeugd, werd voor
het eerst van de nieuwe ruimtes
gebruikgemaakt.
De bouw van fase twee, het
overige gedeelte van de nieuwbouw waaronder de kantine en
de overige kleedlokalen, gaat
verder en wordt in 2018 opgeleverd.

handbal

Dames DOs’80/Olympia’89
pakken winst bij start seizoen
HEESCH - de dames van doS’80 spelen dit seizoen onder de naam: doS’80/olympia’89. Het team
heeft afgelopen zondag meteen goede zaken gedaan door in wijchen te winnen van de Flyers. de basis
voor de overwinning werd gelegd in de eerste helft.
krabbelen naar een achterstand
van 3 doelpunten. Toch was het
klassenverschil te groot en kwam
DOS’80/Olympia’89 nimmer in
gevaar.

uitstekende start
DOS’80/Olympia’89
kwam
meer dan uitstekend uit de startblokken en menig break-out
werd op de vloer gelegd. Lieke
van de Akker was de grote animator, zij wist het net eenvoudig
te vinden. Menig aanval werd
prachtig uitgespeeld en afgerond. Verdedigend had DOS’80
de zaken meer dan op orde, er
werd nauwelijks iets weggeven.
Dat resulteerde in een riante
3-10 voorsprong met de rust.

menig aanval
werd praChtig
uitgespeeld

ingezakt
De tweede helft werd er echter
een om snel te vergeten. Langzaamaan slopen er, door de
grote voorsprong, veel slordigheden in het spel van de Heesche dames. De Flyers maakten
daar gebruik van door terug te

weer. De einduitslag was 15-20.
Aanvoerder Sabine van Nistelrooij zag een wedstrijd met twee
gezichten: “Het is jammer dat
we de uitstekende lijn van de
eerste helft niet konden doorzetten, daar kunnen we als groep

Glenn Coldenhoff uit Heesch
pakte in de eerste manche een
hele goede start en kon in de
kopgroep aan de wedstrijd
beginnen. Op het spekgladde circuit moest hij gedurende
de wedstrijd een paar plaatsen
prijsgeven en kwam als achtste
binnen. In zijn tweede manche
had hij net als Brian wielspin bij
de start en kwam niet goed weg.
Glenn vocht voor wat hij waard
was en kwam de top tien binnen. Helaas maakte hij toen een

fout waarbij hij kostbare tijd verloor. Coldenhoff finishte als elfde
en verzekerde zich hiermee van
een achtste plaats in de MXGP
klasse. “Ik ben niet tevreden.
Nadat ik in de eerste manche
mijn bril af moest doen, ging het
niet meer. In de tweede manche
had ik veel wielspin bij de start
en moest ik in het gedrang aan
de wedstrijd beginnen. Ik had
het moeilijk vandaag, maar mooi
dat we als team weer tweede
zijn geworden”, vertelt Glenn.

Als de gasten dachten de aansluiting te kunnen maken, scoorde de Heesche formatie telkens

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE
Lieke van de Akker
Foto: Ruud Schobbers

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online
Actueel

ENGELAND/NEDERLAND - Het nederlandse MX des nations team,
dat bestond uit jeffrey Herlings, Glenn coldenhoff en Brian Bogers,
is er voor het tweede achtereenvolgende jaar in geslaagd om op het
podium te eindigen. op het modderige circuit van Matterley Basin
in engeland wisten ze achter team Frankrijk op een tweede plaats
te eindigen.

Betrokken

Nieuws

Fotoalbums

Bedrijven

Agenda

Verenigingen

www.mooibernheze.nl
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DOnDeRDAG 5 OKTOBeR
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
Film: Moonlight
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 18
Lezing bij Heemkundekring
De Wojstap
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Mark van de Veerdonk:
‘Kaaskleum’
CC De Wis Loosbroek

Uitvoering jeugdgroep
Kantlijn ‘Hotel de Botel’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Karin Bruers met
nol Havens
CC Nesterlé Nistelrode
ZOnDAG 8 OKTOBeR

Publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

Oerweekend
De Maashorst
PAGINA 3

Benefietconcert
ivo Janssen
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Optreden Afrika-engakoor
Sint Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 34

ZATeRDAG 7 OKTOBeR

enjoy met Baby Blue XL
Heerlijk Hemelrijk Volkel
PAGINA 10

Oerweekend
De Maashorst
PAGINA 3

Open Bernhezer Libre
kampioenschappen
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther

Open dag
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 1
Oud ijzer actie Koninklijke
Fanfare Heeswijk
Heeswijk-Dinther

2e hands Kinderkleding/
speelgoedbeurs
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 13

Open Bernhezer Libre
kampioenschappen
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther

Kinderkerk
Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

Op de Koffie bij nellie
Palmenweg 5 Nistelrode

slotexpositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Pompoenenfair
Derptweg 12 Vorstenbosch
PAGINA 17

Taxfree Friday
Boetiek24 Heesch
PAGINA 35

Kijkdag scouting Heesch
De Elleboog Heesch
PAGINA 36

slotexpositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

inspiratiedag Lectio Divina
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Jeugdmiddag &
publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

Brabantse Gilde Ruiterdag
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

Workshop
skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Lunchconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Uitvoering jeugdgroep
Kantlijn ‘Hotel de Botel’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Uitvoering jeugdgroep
Kantlijn ‘Hotel de Botel’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther

Optreden pianiste
Monique van de Ven
Kapel Laverhof
Heeswijk-Dinther

VRiJDAG 6 OKTOBeR
Open Bernhezer Libre
kampioenschappen
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther

KBO Heesch:
vluchtelingenwerk
D’n Herd Heesch
PAGINA 8
nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
Open repetitie
popkoor nOiZ
Herderstraat 2 Heesch
Keeztoernooi
De Stuik Vorstenbosch
Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
Meditatieavond
Hartje Maashorst
Palmenweg 5 Nistelrode

Muziekavond:
Broelie en nogwa
De Stuik Vorstenbosch
Friends for life
Abdijstraat 53
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAAnDAG 9 OKTOBeR
start: Zonnebloemcollecte
Bernheze
informatie avond: Vormsel
CC De Wis Loosbroek
PAGINA 6
Alzheimer Café
Oude Litherweg 20 Oss
informatieavond:
eerste H. Communie
Parochiezaaltje Nistelrode
PAGINA 13
DinsDAG 10 OKTOBeR
Zonnebloem nistelrode:
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode
inspiratiebijeenkomst
De energieweverij
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 20
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
inloopspreekuur Fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
najaarsworkshops
’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 uden, Slabroek
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WOensDAG 11 OKTOBeR
Centrum MAiA:
Chakradance Helderziende
waarnemingen door
Robbert spoor
Palmenweg 5 Nistelrode
Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
informatie-avond: Vormsel
St. Barbaragildehuis
Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
eerste repetitie:
Kinder- Jeugdkoor
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 34

Herhalingsles
reanimatie en AeD
EHBO vereniging Nistelrode
DOnDeRDAG 12 OKTOBeR
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Centrum MAiA:
Workshop Honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode
najaarsworkshops
’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 uden, Slabroek
eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
De notenkrakers: Proms
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
Film: Hell or high water
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 18
Lezing Gezondheid
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
informatieavond Bernheze
dementievriendelijk
CC De Pas Heesch
PAGINA 20
VRiJDAG 13 OKTOBeR
Henry van Loon
CC De Pas Heesch
PAGINA 18
Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther
najaarsworkshops
’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 uden, Slabroek
Griezelig Leesmiljonairsfeest
CC Nesterlé Nistelrode
De notenkrakers: Proms
Nistelrodesedijk 2 Vorstenbosch
Keezavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Loosbroek draait door
Antoniuskerk Loosbroek
PAGINA 5

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

