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Radiomaker in hart en nieren
Nos Tos van Michel van Zuijlen: Onderscheidend en interactief
onderscheidende programma’s.
“Ik ga sowieso veel muziek
draaien uit de jaren ’60, ’70 en
’80 waarbij er ook aandacht is
voor bekende liedjes van populaire artiesten die nauwelijks gedraaid worden. Ook liefhebbers
van het Nederlandse lied worden
op hun werken bediend”, zegt
Michel.
PROGRAMMA’S
De radioman heeft al een aantal programma’s klaar liggen en
is doende met het ontwikkelen
van nieuwe. Op zondagochtend
van 8.00 tot 12.00 uur ‘Muzikaal
Ontwaken’. Verder is er ‘Bel en
Bestel’, een verzoekplatenprogramma vanaf maandag 2 oktober elke avond tussen 18.00 en
19.00 uur, waarbij luisteraars kosteloos een plaatje kunnen aanvragen voor zichzelf of een ander.
Michel van Zuijlen

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

VORSTENBOSCH – Hij

vindt het fantastisch om radioprogramma’s te maken en nóg
leuker als anderen daarvan genieten. Met ruim veertig jaar ervaring als radiomaker
is dat exact wat Michel van Zuijlen gaat doen met zijn eigen 24-uurs internet radio
station Nos Tos dat zondag 1 oktober om 12.00 uur officieel geopend wordt. Iedereen
is van harte uitgenodigd om via www.radionostos.nl de feestelijke aftrap live mee te
maken en vanaf dat moment te gaan genieten van goede muziek verpakt in leuke,
onderscheidende en interactieve radioprogramma’s.
Muziek luisteren en draaien
loopt als een rode draad door
het leven van Michel. “Van
jongs af aan is muziek mijn ding.
Ik zat als kind al met mijn oor

Na jaren
‘ondergronds’
rolde Michel
uiteindelijk
in het legale
circuit
Deze week in

aan de radio gekluisterd en luisterde vooral naar radio Veronica
en Radio Noordzee.” In de jaren
‘70 maakten piratenstations hun
opmars. Van Zuijlen greep zijn
kans en begon als achttienjarige
met radiomaken bij radio Perlee
in Den Bosch. Later verkaste hij
naar radio Benelux, waarna nog
een aantal ‘piraten’ volgden.
Mooie jaren waar hij met een
goed gevoel op terugkijkt en
waarin hij gaandeweg veel leerde inzake radio maken.
FREQUENT
Na jarenlang ‘ondergronds’ rolde Michel uiteindelijk in het legale circuit. Zo maakte hij onder
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andere radioprogramma’s voor
de ziekenomroep in Oss, maar
was hij ook jaren dj bij ’t Grifke
in Schijndel. Verder stond hij in
1991 mede aan de wieg van Radio Frequent in Heeswijk-Dinther
en Loosbroek. “Jaren later werd
het Wan FM en uiteindelijk volgde er een fusie met DTV MFM”,
vat Van Zuijlen het samen. Daar
doende groeide de wens voor
een eigen radiostation. Iets wat
zondag 1 oktober ook echt werkelijkheid wordt. Dan start hij
zijn eigen 24-uurs internet radiostation Nos Tos en kan hij los in
wat hij het allerleukste vindt om
te doen: luisteraars plezieren met
leuke muziek verpakt in goede,

Ook het wereldnieuws komt
elk uur voorbij. “Ik ben doende
met een concept waarbij ik op
vrijdagavond de top 40 uit een
bepaald jaar ga draaien en ik ga
op locatie live radiouitzendingen
maken zoals bij het MuzeRijk in
Uden”, zegt een enthousiaste
Van Zuijlen. De radioman heeft
zin in het officiële ‘startschot’
en hoopt veel luisteraars aan
zich te gaan binden. Michel uit
de grond van zijn hart: “Ik hoop
velen een plezier te gaan doen,
want dat is tenslotte waar ik het
allemaal voor doe.” Voor informatie, luisteren of een verzoekje:
www.radionostos.nl of 0413288954.

FOLDER DEZE WEEK

www.decozonwering.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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BERNHEZE - In Heesch is er bĳ de Eĳnderic van alles te beleven,
maar ook in Nistelrode en Heeswĳk is er volop keuze om leuke
dingen te doen. Hier een aantal tips:
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HEESCH:
Bloemschikken in vier seizoenen,
woensdagochtend 27 september.
Basiscursus iPad / iPhone dinsdag 31 oktober
Wassen beeld maken, woensdag 15 en 22
november.
Pendelen, introductie, donderdagmiddag 12
oktober.
Geweldige communicatie, woensdag 25 oktober.
Wijnkunde, de basis, donderdag 26 oktober.
NISTELRODE:
Boetseren, start woensdag 27 september.
Fotograferen met je compact camera,
start maandag 6 november.
Vrij schilderen, vanaf woensdagmiddag
11 oktober.
Zentangel tekenen, donderdag 12 oktober.
Ontspannen met Cranio Sacraal Therapie,
dinsdag 31 oktober.
Sieraden van glas, maandag 4 december.
HEESWIJK:
Koken voor de jeugd, woensdagmiddag 11 oktober.
Opfriscursus theorie autorijbewijs, dinsdag 24 oktober.
Maak je eigen Pretex beeld, maandag 6 november.
Handletteren op steigerhout, dinsdag 7 november.
Maak het lekker met kaas, woensdag 8 november.
Bloemschikken voor de Kerst, maandag 18 december.

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

ROMIGE POMPOENSOEP

voor 6 personen

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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Aftrap
Zondagse Muziek
NISTELRODE – ‘Zondagse Muziek’ gaat op 22 oktober weer van start
met ‘The click’.

Vorig seizoen startte in CC Nesterlé ‘Zondagse Muziek’ waarbij
bezoekers in een gemoedelijke
en ongedwongen sfeer gedurende een paar uur kunnen genieten
van optredens. Al snel bleek dit
initiatief een groot succes. Alle
soorten muziek komen daarbij
aanbod. Van jongerenbands tot
aan klassieke ensembles. Iedere ‘Zondagse muziek’ zal anders
zijn. Er is vrije toegang tussen
15.00 en 17.00 uur. De data
waarop CC Nesterlé dit seizoen
‘Zondagse
Muziek’-middagen
organiseert zijn 22 oktober, 14
januari en 25 februari.

persoon die het probleem heeft
ingebracht. Representant zijn
is een prachtige manier om de
kracht van een opstelling te ervaren. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar voor representanten
en een inbrenger van problemen.
De volgende data voor familieopstellingen zijn 17 november en
16 december. Kosten bedragen
€ 90,- voor het inbrengen van
een probleem en € 25,- voor een
representant.
Info en aanmelden bij Margareth
Bloemen via 0413-351075.

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.
Met deze feestelijke tentoonstelling, waarin 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.

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

The click bij cc Nesterlé op 22
oktober, de aanvang is om 15.00
uur en de toegang is gratis.

aftrap seizoen met The click
De eerste band die optreedt tijdens ‘Zondagse Muziek’ is The
Click; een band uit Heesch, die
niets liever doet dan muziek ma-

WERKWIJZE

1. Zet een pan op het vuur en verhit de boter (niet kleuren).
Voeg de fijngesneden sjalotjes en de knoflook toe en bak
zachtjes aan (aanfruiten, dus niet echt bakken). Voeg daarna
het fijngesneden spaanse pepertje toe.
2. Voeg nu de pompoen, groentenbouillon en de kookroom toe
en breng aan de kook.
3. Laat nu koken tot de pompoen zacht wordt. Afhankelijk van
de grootte van de pompoenstukjes zal dit ongeveer 20-40
minuten duren.
4. Bak in de tussentijd de plakjes bacon in een koekenpan lekker
krokant, laat ze afkoelen op een stukje keukenpapier. Brokkel
de baconplakjes vervolgens in kleine stukjes.
5. Pureer de soep vervolgens glad met een staafmixer, giet in
soepkommen of een diep bord en garneer af met de stukjes
crispy bacon en de bosui ringetjes.
Smakelijk

Eet

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
vrijdag 29 september: Dag met
familieopstellingen door Juno
Welter. Het gaat om sessies met
circa vijftien aanwezigen.
Het duurt van 10.00 tot 17.30
uur. Per dag worden drie problemen behandeld, ongeveer twee
uur per item. Sommige aanwezigen kunnen een probleem inbrengen. Anderen doen mee als
representant. Een representant is
een persoon, die voor de tijd dat
de opstelling duurt, in de schoenen gaat staan van bijvoorbeeld
een moeder of grootvader van de

ken. Ze zijn niet in een hokje te
stoppen en hebben geen voorkeur
voor een bepaalde muziekstijl. Ze
maken er een sport van om zoveel
mogelijk muziekstijlen en instrumenten te gebruiken. Variaties
van dwarsfluit tot accordeon, van
mandoline tot banjo en dobro,
van tenorsax tot rythmgitaar; dit
alles zonder drumstel. Er is bewust
gekozen om in de plaats daarvan
percussie te gebruiken.

!
ACTIE

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

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch
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Sparen voor foto- en ansicht- Column D’n blieker
kaartenboek heemkundeWekkerloos
kring bij jumbo nistelrode
Niet één week, maar...

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

NISTELRODE - in samenwerking met jumbo Nistelrode brengt de Heemkundekring Nistelvorst een
uniek fotoboek uit met een zestigtal zwart-witfoto’s uit de vorige eeuw. Het boekje is binnenkort exclusief verkrijgbaar bij jumbo Nistelrode.

Het HELE JAAR
in de aanbieding

Een oude foto van de winkel, bakkerij
en café
Sjef Wouters.
Lipton
icevantea
In dit pand huist tegenwoordig Eetcafé ‘t Pumpke
Alle soorten
Tekst: Matthijs van Lierop

Heemkundekring
Nistelvorst
brengt een fotoboek uit op
A5-formaat met daarin foto’s
van gebouwen. “Het gaat om
verdwenen en nog bestaande
gebouwen, zoals de oude melkfabriek, het franciscanessen
klooster en de kerk”, vertelt Henk
Geurts van de Heemkundekring.
“Bovendien gaat het vooral om

zend foto’s verzameld, waarvan
de mooiste foto’s zijn uitgekozen
voor in het fotoalbum. De foto’s
zijn gedigitaliseerd door onder
andere Rien van de Graaf. De
foto’s die in het boekje staan zijn
allemaal gemaakt in de twintigste eeuw. De oudste foto zal vermoedelijk begin 1900 gemaakt
zijn, de meest recente foto eind

GRATIS

dat vooral de gebouwen in het
oog springen. Sommige foto’s
uit het boekje zijn extra bijzonder. Zo noemt Rien een foto van
een passerende bus in de Tramstraat: “Een unieke foto van het
straatbeeld in Nistelrode van
weleer.”
De Heemkundekring Nistelrode
heeft eerder twee kleine fotoboeken uitgegeven, in 1972 en
1977. In 1994 verscheen er een
groot fotoboek Dr.
onder
de naam
Oetker
‘Nisseroi...witte
dè nog?’,
met in
Tradizionale
pizza’s
2000 een tweede deelAlle
genaamd
soorten
‘Nisseroi...witte dè ok nog?’.
Volgend jaar bestaat de Heemkundekring Nistelrode 35 jaar en
dan wordt er opnieuw een actie
opgezet in samenwerking met
Jumbo Nistelrode. Over die actie wil de Heemkundekring nog
niets kwijt. “Dat blijft nog een
verrassing!”

Tijd voor de grote schoonmaak!
‘Sommige foto’s uit het boekje
Jumbo
zijn extra bijzonder
Alle soorten

roerbakmixen

De wasmachine die tot en met
jaren zestig of begin jaren zefoto’s die 15
niet
eerder
woensdag
maart
in devertoond
winkel staat,
zijn.” Het
gaat
bladvullende
verwijst
naar
eenom
bijzondere
actie. ventig. Bovendien gaat het om
foto’s met daaronder korte in- goede foto’s. “Alle foto’s zijn
formatie
over
het gebouw op de hartstikke scherp”, vertelt Henk.
Hoe
doe je
mee?
foto. Op de kaft staat een kopie
Bij
aankoop
van drie poststempel
geselecteerde producten
krijg foto’s in het boekje zijn
van
de officiële
van Alle
je een kassabon. Met deze kassabon kan je een
bijzonder
en daarom denkt de
Nistelrode.
Naast
foto’s
uit
Nistelwasmachine winnen. Je kan deelnemen aan de verloting
Heemkundekring
rode
staan
er
in
het
boekje
ook
door de kassabon te voorzien van naam, adres en telefoonnummer dat iedereen
enkele
foto’s teuit
Vorstenbosch. dit boekje leuk zal vinden. “Het
en
in de actiebus
stoppen.
De Heemkundekring wilde ook zijn bijna allemaal foto’s van
Je mag zo vaak meedoen als je wil.
foto’s plaatsen uit Loosbroek, openbare gebouwen die iederVerloting vindt plaats op donderdag 16 maart
een kent”, zegt Rien. De Heemmaar dat is helaas niet gelukt.
Strijbosch Witgoed brengt en installeert de wasmachine
bij je thuis. heeft er bewust voor
kundekring
Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat
8
Door de jaren heen heeft de gekozen om personen op foto’s
Jumbo
Nistelrode,
Parkstraat
Heemkundekring
zo’n
vijfdui- 10zoveel mogelijk te vermijden zo-

Xavier Coumans, filiaalmanager
van Jumbo Nistelrode en initiatiefnemer van de samenwerking
met de Heemkundekring, is zo
onder indruk vanCoca-Cola
het werk van
de Heemkundekring
en deof kwaregular, zero sugar
light
liteit van de foto’s, dat hij besloten heeft om een tweetal foto’s
uitvergroot te projecteren in de
winkel, om zo de ‘Nisseroise’
sfeer in de winkel te brengen.
Bezoekers aan de winkel mogen
twee foto’s kiezen en de meeste
stemmen gelden.

GRATIS

Van 29 november tot en met 19
december kan bij Jumbo Nistelrode gespaard worden voor het
fotoboek. Bij een volle spaarkaart en bijbetaling van € 2,95
ontvang je het fotoboek. Het
boek is bij Jumbo ook los verkrijgbaar voor € 9,95.

Het fijnste aan vakantie hebben is niet dat je rustig een boekje
kunt lezen in de stralende zon midden op de dag. Ook niet dat je
na een uitgebreide lunch ongegeneerd een dutje kunt doen zonder
dat iemand je een schop onder je hol komt geven omdat je aan de
slag moet. Het fijnste moment elke vakantiedag is het moment dat
je ’s avonds of ’s nachts in je bed kruipt en denkt aan de volgende
ochtend. De gelukzalige gedachte die dan mijn hoofd binnenkomt
is elke keer weer mijn hoogtepunt van de dag: ‘Ik mag morgen
wakker worden zonder wekker.’
Het zou toch ook heerlijk zijn als je zowat je hele leven kunt wakker
worden wanneer je er klaar voor bent. Weg met het verschrikt
wakker worden, je ogen die niet open te krijgen zijn en de snoozeknop. Bovenal weg met het ochtendhumeur van de meeste mensen
die net als jij nog niet zover waren om de dag te beginnen.

‘iK mag mOrgen WaKKer WOrden zOnder WeKKer’
Ik ben er ook van overtuigd dat mensen veel productiever zouden
zijn als ze wekkerloos door het leven gaan. Sowieso wordt naar
bed gaan in de wetenschap dat je ’s ochtends niet bruut gewekt
door die te vrolijke radio-dj weer een feestje. Je energielevel krijgt
meteen een boost als je ’s ochtends niet de neiging hebt gehad je
wekker door het raam naar buiten te mikken. Je bent meteen klaar
om de dag te beginnen, lijkt me, als je eerste activiteit niet een
kwartiertje soep-uit-je-ogen-vegen is.
Ik vind het ook verrassend dat wekkerloos leven nog nooit is
omarmd door trendbewust Nederland.
Ik had allang verwacht dat er
zoiets zou zijn als een antiwekkergoeroe die ons zou adviseren om
voor altijd die wekker van het
nachtkastje te halen. Blijkbaar is
de roep om regelmaat toch groter
dan de zucht naar wekkervrijheid.
Het kan tenslotte niet altijd
vakantie zijn.

blieker@bernhezemedia.com

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

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

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Installatie Gildekoning
2017 St. Barbaragilde
Dinther

Introductieavond
biologische voedingssupplementen

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 10 september werden de nieuwe
Jeugdkoning Youri van den Hurk en Gildekoning Arno van Boxtel
geïnstalleerd. De heilige mis werd vooraf gegaan door pastoor Joost
Jansen.

HEESWIJK-DINTHER - Het hele assortiment biologische voedingssupplementen van Vitals is verkijgbaar bij Sylk | Praktijk voor de
Huid. In het assortiment staan zuiverheid, dosering, opneembaarheid en werkzaamheid centraal.

Voor de Jeugdkoning was het
een nieuwe beleving, hij werd
samen met de Gildekoning overvendeld door de Vaandrig als
eerbetoon. Een groot verschil
tussen deze twee Koningen is
dat alleen de Gildekoning het
recht heeft om over het Gildevaandel te schrijden.

Wat zijn de voordelen van biologische voedingssupplementen?
Waar kunnen ze voor worden ingezet? Daar zal deze avond nader op worden ingegaan. Er zal
kennis gedeeld worden over de
werkzaamheid van deze supplementen. Supplementen als Rode
Gist Rijst, Spirulina, Valeriaan,
Echinacea Teunisbloemolie en
vitamine B-complex zullen aan
de orde komen. Er zal worden
toegelicht hoe u met de juiste
ondersteuning de winter in kan
gaan en welke supplementen
uw schoonheid van binnenuit laten stralen!

Jeugdkoning Gijs van den Eertwegh en Gildekoning René Habraken van vorig jaar hebben
beiden een mooi Koningsjaar
achter de rug. Volgend jaar is er
weer een kans op revanche.
Na de viering werd op het gildeterrein een vendelhulde gebracht door alle vendeliers en
jeugdvendeliers.
Het was voor het eerst dat ook
alle jeugd hieraan deelnam, een
waar succes.
Na de receptie trakteerde Jeugd-

Youri van den Hurk en Arno van
Boxtel. De Vaandrig is Jan van den
Broek.

koning Youri van den Hurk op
fruitkoeken en Koning Arno
van Boxtel op belegde broodjes. Deze twee gildebroeders zijn
samen twee jaar geleden ook
Gildekoning en Jeugdkoning geweest. Dit is niet eerder voorgekomen.

De avond zal worden verzorgd
door natuurgeneeskundig orthomoleculair therapeut Jacqueline
Elferink. Ze is werkzaam in haar
eigen praktijk Orthobalans, en
is tevens trainer en docent voor
Vitals en Stichting Orthokennis.
Er zijn geen kosten verbonden
aan de lezing. Als u wilt komen
dan dient u zich wel aan te mel-

Jacqueline Elferink

den in de winkel, telefonisch of
per e-mail.
Datum: donderdag 12 oktober
Ontvangst 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur.
Sylk | Praktijk voor de Huid
Raadhuisplaza 12
5473 CX Heeswijk-Dinther
0413-293913
06-27515642
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

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

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

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

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

Jolanda Hendriks-van der Wijst
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

VORSTENBOSCH - Aankomend weekend staat in het teken van
Buro Lima, de stichting voor pedagogische begeleiding en ondersteuning in Heeswijk-Dinther. Gedurende het hele weekend zijn er
feestelijke activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan
Buro Lima. “Ik hoop dat het druk wordt!”, zegt de enthousiaste initiatiefnemer Chris van de Ven. Gedurende het hele weekend vinden
de activiteiten plaats in café zaal De Schaapskooi.
Vrijdagavond 29 september is er
een Brabantse Avond met ‘Het
Boekels Kwartierke’ en ‘Cohda
KREK’. Zaterdag 30 september
is de feestavond met coverband
‘RUIZZZ’.

met zanger
rene schuurmans
De kaartjes voor vrijdag en zaterdag, beide € 7,50, zijn te verkrijgen bij de volgende voorverkoopadressen. In Vorstenbosch
bij de Dagwinkel en in de cafetaria van De Schaapskooi. In

Loosbroek bij de Dagwinkel, in
Heeswijk-Dinther bij Paperpoint
en in Nistelrode kun je je kaartjes bij DIO/The Readshop Prima
Sparkling kopen.
Zondag
Voorafgaand aan het matinee
op zondagmiddag, met zanger
Rene Schuurmans, is er een fietstocht waarbij gekozen kan worden voor een afstand van 25 of
40 kilometer. De start en het einde van de tocht is bij café zaal De
Schaapskooi. Starten kan tussen
11.00 en 14.00 uur. Voor volwassenen kost deelname € 2,50
en kinderen betalen slechts € 1,-.

Winnaar benefietweekend
Marjan Gevers

Sylk
Raadhuisplaza 12
Heeswijk-Dinther
0413-293913
06-27515641
info@sylk-beaut
info@sylk-beauty.nl
www.sylk-beauty.nl

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Ruud van der Heijden naar Abu Dhabi
voor WK voor beroepen
NIStELRODE - Een wereldkampioenschap voetbal, wielrennen of schaatsen
kennen we allemaal. Maar een wereldkampioenschap voor beroepen? Jazeker, het bestaat echt! De Nistelrodese student Ruud van der Heijden (20) doet
er aan mee en strijdt met meubelmakers uit andere landen om de wereldtitel. “Het wordt spannend en ik heb er veel zin in!”, zegt Ruud.
Wie aan een opleiding begint,
gaat er niet vanuit dat je met een
studie naar een wereldkampioenschap kunt. Ruud had die gedachte ook niet toen hij aan zijn
opleiding meubelmaker begon
aan het ROC in Uden. Toch is
een WK nu realiteit voor Ruud.
Het begon allemaal met
een Nederlands kampioenschap. “Op school
werd ik gevraagd of ik
mee wilde doen”, vertelt Ruud. Dat wilde hij wel, en zo
volgden enkele
voorron-

cent weet ik het ontwerp al. Het
ontwerp wordt straks voor dertig
procent aangepast”, legt hij uit.

Het draait om
afwerking,
maatvoering,
nauwkeurigheid,
verbindingen,
ﬁneerwerk en
handwerk
Het meubelstuk dat de deelnemers maken, wordt beoordeeld

door een jury, die let op verschillende punten. Snelheid is
niet eens zozeer belangrijk. “Het
draait om de afwerking, de maatvoering, nauwkeurigheid, de verbindingen, het fineerwerk en het
handwerk”, zegt Ruud, die vier
dagen aan het kastje mag werken.
Het WK bestaat niet alleen uit
meubelmaken, maar ook uit andere beroepen zoals pedicure,
kok en verpleegkundige. Ruud is
dan ook niet de enige Nederlander die meedoet. Met de rest van
het Nederlands team vertrekt hij
binnenkort naar Abu Dhabi. “We
krijgen kleding van Team Nederland en er gaan drie begeleiders
mee”, vertelt Ruud. Het wereldkampioenschap opent met een
openingsceremonie en na de vier
wedstrijddagen eindigt het toernooi met een sluitingsceremonie.

Ruud hoopt het WK te winnen,
maar gaat zonder verwachtingen
naar Abu Dhabi. “Ik heb er veel
zin in. Ik wil vooral heel veel leren”, zegt Ruud. Toen hij het NK
won, mocht hij het butlertafeltje
dat hij maakte mee naar huis nemen. Als mooie herinnering staat
dat nu in de keuken. Het kastje
dat hij in Abu Dhabi gaat maken,
zal daar blijven, want het kan niet
mee terug in het vliegtuig. “Misschien kan ik het kastje daar wel
verkopen”, grapt Ruud.

des.
Ruud
bleef in de race en mocht in
het voorjaar meedoen aan het
Nederlands kampioenschap
in Amsterdam, dat hij won.
Die winst gaf hem recht op
deelname aan het WK, georganiseerd door WorldSkills, in
Abu Dhabi.
Het WK voor beroepen
wordt gehouden van 14 tot
19 oktober. Tot die tijd traint
Ruud flink. De opdracht is
simpel: de deelnemers moeten
een meubel maken en wie dit
het beste doet, wint het wereldkampioenschap. Voor een
groot gedeelte weet Ruud al
wat hij straks moet maken,
want het ontwerp heeft hij
al gezien. Het gaat om
een kast met een lade.
“Voor zeventig pro-

Het Nederlands team

Tekst: Matthijs van Lierop

’t is weer voorbij
die mooie zomer
gelukkig…

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

4 rosokmrobloletner
anij

e bakkers

tips van d

boter
Pak Rooms
Speculaa
kerij
uit eigen bak
250 gram

3,

85

1,50

normaal 2,20

dan kunnen we eindelijk weer
anijskrollen bakken
De R is weer in de maand en dan gaan wij beginnen met
Roomboter Anijskrollen. We weten, daar kijken veel
mensen naar uit. De anijskrol, met roomboter en ’n beetje
honing bereid, en daar aan toegevoegd de anijszaadjes.
De traditie wil dat het belegd wordt met ’n speculaasje.
Een geweldige combinatie.

6

Woensdag 27 september 2017

Als dankbare en liefdevolle herinnering aan
“Bid voor de ziel van zaliger” en “Dankbaar gedenken wij het leven van”
NISTELRODE - Hkk Nistelvorst
organiseert op woensdag 4 oktober een lezing die gegeven zal
worden door jan-Thijs Ouwens,
broer van pastoor Ouwens.
De bovenstaande citaten komen uit doodsprentjes uit het
archief van Heemkundekring
Nistelvorst. Het eerste komt uit
het prentje van een vrouw van
63 die gestorven is in 1961. Het
tweede komt uit het prentje van
haar man van 86 die is gestorven in 1981. De aanhef van het
doodsprentje is bij beide anders.
De eerste heeft een religieuze
oproep, er wordt namelijk verzocht om voor de ziel van de
overledene te bidden.
De tweede aanhef geeft aan
dat de overledene door de samenstellers wordt herdacht, er
is echter geen oproep tot gebed. Deze verschillen binnen één
gezin staan symbool voor een
aantal veranderingen die zich
gedurende de twintigste eeuw
heeft voltrokken. Een eerste verandering die direct raakt aan de

bovenstaande citaten is volgens
uitvaartverzorger frans Puijmaekers en godsdienstpsycholoog
Victor Spauwen de evolutie van
het bidprentje naar een gedachtenisprentje.

aan verandering onderhevig en
laten op die manier zien welke
veranderingen er in onze maatschappij plaatsvinden. In deze lezing komt een aantal zaken aan
bod.

Doodsprentjes zijn een mooie
bron om religieuze veranderingen in kaart te brengen. Ze zijn

Allereerst de ontstaansgeschiedenis van het bid- of doodsprentje, een typisch katholiek

Afscheid nemen
bestaat niet

gebruik. Ten tweede de manier
waarop doodsprentjes gebruikt
kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Als laatste wat de doodsprentjes uit het
archief van Heemkundekring
Nistelvorst zeggen over de, met
name religieuze, ontwikkelingen
in Nistelrode tussen 1960 en
2000 in de regionale, maar ook

De buurtavond vindt plaats in
de heemkamer van HKK de Nistelvorst aan Maxend 3. De aanvang is 20.00 uur.

erfgoed van de Brabanders,
verleden met een toekomst
Lezing bij Heemkundekring ‘De Wojstap’
HEESWIJK-DINTHER - aan de hand van een reeks bijzondere beelden wordt in deze lezing, die plaatsvindt op donderdag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur, een fascinerende tocht gemaakt langs een groot
aantal overblijfselen uit het verleden van Noord-brabant. van de Sint-jan van Den bosch via de prehistorische grafheuvels op de Regte Heide, de fiets van Wim van Est, een tafelblad uit de abdij van berne
en het kasteel van Heeze naar de canadese en britse oorlogskerkhoven van bergen op Zoom.
bleef en dat we met een zekere
gelatenheid aanvaarden omdat
het er nu eenmaal bij hoort.

Wie niet beter weet, zou denken
dat het cultureel erfgoed een
vanzelfsprekend decor is van ons
dagelijks bestaan. Iets uit het
verleden dat toevallig bewaard

Afscheid nemen
zonder tijdsdruk...

mondiale, context van die periode.
Ook niet-leden zijn van harte
welkom op deze buurtavond, zij
betalen € 3,-.

Maar in deze lezing zullen we
zien dat erfgoed te maken heeft
met actieve keuzes die wij maken, steeds opnieuw. Wij identificeren ons nadrukkelijk met het
erfgoed, wij eigenen het ons toe
en wij geven er betekenis aan.
Op die manier draagt het erfgoed bij aan hechting en worteling. Het bepaalt ons idee van
Brabant en maakt zo uiteindelijk
Brabant tot wat het is.
Jan van Oudheusden is een enthousiast en veelgevraagd spreker. Hij was vele jaren provinciaal
historicus van Noord-Brabant en

vanaf 2008 als onderzoeksmedewerker verbonden aan de
leerstoel Cultuur in Brabant van
de Universiteit van Tilburg. Hij
publiceerde diverse boeken en
artikelen over de geschiedenis
en het erfgoed van ’s-Hertogenbosch en van Noord-Brabant. Bij
zijn pensionering in 2014 werd
hem door het provinciebestuur
van Noord-Brabant de provinciale onderscheiding ‘de Hertog
Jan’ toegekend.
Iedereen is van harte welkom;
voor leden is het gratis, aan
niet-leden wordt een bijdrage
van € 2,- gevraagd.
Heemkamer
Raadhuisplein 21a, Dinther.

fietstocht op zaterdag 14 oktober

Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL Veghel
& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl
) info@huisvantroost.nl

Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien elders verzekerd.
& 06 - 83 53 07 40
& 06 - 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

HEESCH - Dorpsplein Heesch maakt de inwoners van Heesch wegwijs in de regelingen met betrekking tot zorg en welzijn, werk en
inkomen. bovendien probeert deze stichting een bijdrage te leveren
aan de bevordering van meer samenhang binnen de buurten.
Daarom organiseert Dorpsplein
Heesch, met medewerking van
KBO Heesch en Werkkracht
(Dichterbij), een fietstocht voor
mensen in de volgende straten: Narcislaan – floraliastraat
– Witte Molenweg – Gildestraat
– Bergstraat – Pater van de Elzenstraat – Monseigneur Zwij-

senstraat – Ophoviusstraat (tot
Monseigneur Zwijsenstraat) en
Stuifduin.
De bewoners van die straten
hebben een uitnodiging ontvangen en die kunnen zij bij drie
adressen in die wijk inleveren.
Op 14 oktober is de ontvangst
tussen 14.00 en 14.30 uur bij

Werkkracht aan de Narcislaan 2.
Rond 17.00 uur wordt de fietstocht ook weer daar afgesloten.
Woon jij in het genoemde gebied en heb jij de uitnodiging
gemist? Geen probleem! Geef je
dan per mail op bij
vraag@dorpspleinheesch.nl.
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henny van der Wal op televisie
bij programma omroep max
Aanbiedingen
geldig
van
18 t/m 24
juli
2014
Aanbiedingen
geldig
van 28
september
t/m
4 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Ribkarbonade
100 gr.
Henny van der Wal

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESCH - Henny van der Wal (59) uit Heesch is binnenkort te zien op televisie in het programma
‘Senior Stagiair’ van Omroep Max. in het programma is te zien hoe Henny stage loopt bij coffeeLab
in Eindhoven en ‘s Hertogenbosch. “Het was een geweldig leuke ervaring en erg leerzaam”, zegt de
Heeschenaar, die mooie dingen heeft overgehouden aan zijn deelname.
“Ik ben echt in een warm bad
terechtgekomen”, vertelt Henny
over zijn deelname aan Senior
Stagiair. Henny zat thuis met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ging niet bij de pakken neerzitten. In de gids van
Omroep Max las hij over ‘Senior
Stagiair’, een programma waarin
senioren stagelopen bij een bedrijf dat bij hun vakgebied past.
“Online heb ik me ingeschreven
voor het programma en vervolgens ben ik uitgenodigd voor
een gesprek in Amsterdam”,
vertelt Henny.
Van de vele inschrijvingen bleek
hij uiteindelijk een van de twaalf
gelukkigen die mee mochten
doen aan het programma. “Het
is een leuke club mensen”, vertelt Henny over de andere deelnemers. “Ook de mensen achter
de camera en de andere programmamakers maakten het erg
gezellig.” Dat hij werd gefilmd,

wende al snel. “Je bent wie je
bent”, zegt Henny, die zich op
camera niet anders voordeed.

In ‘Senior Stagiair’ is Henny zes
weken gevolgd door de camera’s van Omroep Max terwijl hij

Henny heeft 35 jaar in de horeca
gewerkt, maar kreeg te maken
met een hernia en een neurologische aandoening waardoor
hij thuis kwam te zitten. “Ik heb
een aantal jaar gesukkeld. De
geest wilde wel en het verstand
zei ‘kom op!’, maar het lichaam
haperde”, zegt hij. Henny wil
heel graag werken, maar het
werk moet wel bij hem passen.

dat hiJ Werd
geFilmd
Wende al snel

Via het programma van Omroep
Max ging Henny een nieuwe
uitdaging aan om zijn waarde
te bewijzen aan werkgevers. “Er
wordt wel eens vergeten om
mensen in hun waarde te laten.
Men is huiverig voor de leeftijd”,
vertelt Henny, als vrijwillig mentor beëdigd door de rechtbank
en lid van de lokale politieke
partij Lokaal.

stage liep bij CoffeeLab in Eindhoven en ‘s Hertogenbosch. “Ik
had erg leuke collega’s om me
heen. Een gezellig, jong team.”
Hoe de stage van Henny bij CoffeeLab afloopt? Dat is te zien in
de aflevering van Senior Stagiair
die binnenkort op televisie te zien
is. “Ik zou zeker kijken. Zelf heb
ik de aflevering ook nog niet gezien, dus ik ben erg benieuwd”,
besluit Henny enthousiast.
De aflevering met Henny wordt
op woensdag 4 oktober om
22.05 uur uitgezonden op het
digitaal themakanaal NPO Best.

€ 0,95

Rookworst
Tartaartjes
uit eigen keuken
100 gr.

€ 1,10

€ 1,30

Per stuk

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

Bospeen per bos € 0.98
gesneden snijBonen 500 gram € 1.95
Mineola’s 5+2 gratis
Verse zuivel van de Ambachtshoeve
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Geldig
maandag 25
t/m zaterdag
30 september

Geldig
maandag 2
t/m zaterdag
7 oktober

Van Mook

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

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

Volop parkeergelegenheid
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kbo bernheze

KBO Bernheze
KBO-Dinther
gaat naar
André Rieu
HEESWIJK-DINTHER - KBO
Dinther heeft vernomen dat de
belangstelling bij haar leden voor
het bijwonen van het Nieuwjaarsconcert van André Rieu erg groot
is. Misschien heb jij zelf ook wel
eens gedacht “André Rieu, daar
zou ik graag eens naar toe gaan.”
De reiscommissie heeft het jou
nu wel heel makkelijk gemaakt
want...leden van KBO Dinther
kunnen op 6 januari ‘s middags
om 15.15 uur op Plein 1969 opstappen in de touringcar, als zij
zich uiterlijk op 5 oktober aanmelden, voor het bijwonen van
het spectaculaire Nieuwjaarsconcert van André Rieu in Ziggo
Dome in Amsterdam. Inbegrepen
is een ‘Winters Diner Buffet’.
Aanmelden kan bij Brabant Expres. Ga daarvoor naar de
www.brabantexpres.nl/kbo-dinther
en klik op ‘André Rieu Nieuwjaarsconcert 2018’. Vervolgens
op ‘Deze reis boeken’. Daarna vul je het aantal personen in
(standaard staat er twee). Klik
weer op ‘Deze reis boeken’. Dan
worden de persoonlijke gegevens
gevraagd (en indien van toepassing ook van je partner) en kun je
aangeven hoe je wilt betalen (per

iDEAL of na ontvangst van een
factuur). Na de laatste klik krijg
je via e-mail onmiddellijk een bevestiging en is de boeking een
feit. De betaling dient uiterlijk op
10 oktober te zijn voldaan. Als
het niet lukt om via de website
te boeken, dan adviseren wij je
om telefonisch contact op te nemen met Brabant Expres via 0885060310. Je kunt ook altijd vooraf informatie inwinnen bij Ria van
Hemmen van de Reiscommissie.

In eigen kern of elders genieten
dus gerust vrienden en kennissen
mee want... hoe meer zielen hoe
meer vreugd!

85-plussers
genoten

Er werd gezellig meegezongen.
Tot besluit was er nog een lekker
slaatje. Bij het verlaten van de
zaal werd al gezegd “volgend
jaar zijn we er weer bij.” “En daar
doen we het dus voor”, zegt een
van de bestuursleden.

Naar het Kloosterdorp Steyl

BERNHEZE - Steyl is een schilderachtig kloosterdorp in Noord
Limburg. Missionarissen die van
daaruit vertrokken en terugkeerden naar Steyl namen iets van de
‘exotische’ cultuur uit hun gastland mee terug.

Aanmelden: voor Heeswijk en
Dinther bij Ria van Hemmen via
0413-292462 of
riavanhemmen@gmail.com.
Voor Heesch bij Lenny Timmers
via 06-44728101 of
lennytimmersverbaken@yahoo.com.
Voor Nistelrode bij Wim Timmers
via wcjtimmers@home.nl.
Voor Vorstenbosch bij Gerrit Verhoeven via 0413-341121 of
gerritv@ziggo.nl.
Voor Loosbroek bij Betsy van
Zutphen via 0413-229692 of
kboloosbroek@hotmail.com.

Dit heeft sporen achtergelaten
in Steyl die zijn terug te vinden
in tuinen, het museum, gebouwen en het werk van lokale kunstenaars. Heeschenaar Winfried
Timmers, die een waardevolle bijdrage heeft gegeven aan de ontwikkeling van het kloosterdorp,
zal de deelnemers rondleiden.
Programma woensdag 25 oktober. Vertrek om 10.00 uur en
aankomst circa 11.00 uur. Ontvangst met koffie/vlaai, welkom

Bij aanmelding graag je naam,
adres, woonplaats en telefoonnummer vermelden, alsmede of
je zelf gaat rijden of dat je liever met iemand meerijdt. Ook
graag doorgeven of je in bezit bent van een Museum(jaar)
kaart. Vervoer is met eigen auto.
Plaats van samenkomst en vertrektijd wordt per dorp afgesproken. De meerijkosten bedragen
€ 7,50, te voldoen aan de chauffeur.

Liederentafel
VORSTENBOSCH - Op woensdagavond 4 oktober organiseert
KBO Vorstenbosch weer een liederentafel. Onder het motto ‘Zingen is gezond’ wordt er gestreefd
naar een gezellige meezingavond.
De muzikanten van ‘Het Liederenhofke’ uit Odiliapeel zullen
deze avond verzorgen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit
bekende Nederlandse liederen,
die de meeste senioren vanuit
hun jeugd wel kennen.
De aanvang van deze meezingavond is om 19.30 uur en
rond 22.00 uur zal de avond
weer ten einde lopen. Er is een
korte pauze ingelast. De zaal is
open om 19.00 uur. De entree is
€ 1,50 inclusief een kopje koffie/
thee. Deze avond is voor iedere
50-plusser toegankelijk. Breng

Foto: Hans van der Wielen

NISTELRODE - Voor het derde
jaar organiseerde KBO Nistelrode met succes op 13 september
een speciale ontmoetingsmiddag voor 85-plussers. Er hadden
zich voldoende vrijwilligers gemeld om de gasten te begeleiden en te bedienen.
Bij binnenkomst werd genoten van
een lekker kopje koffie met gebak
en in de pauze was er een drankje
en een hapje. De hapjes kwamen
uit de keuken van Laarstede.
De middag werd muzikaal opgeluisterd door Gerry van Houtert, de enige nog in leven zijnde Heikrekel. De hits van De
Heikrekels stammen uit 1967 en
1968. De liedjes waren voor iedereen een feest van herkenning.

en aansluitend een rondleiding
aan de boven- en benedenkerk.
12.00 tot 13.00 uur kloosterlunch. 13.00 tot 14.30 uur rondleiding Missiemuseum. 15.00 uur
terugtocht. Alleen voor de lunch
wordt een bijdrage gevraagd van
€ 5,-, te voldoen bij opgave.
Er kunnen ongeveer 35 leden
mee, geef je dus snel op!
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Beelden met trots, kracht, ervaring en rust
de verschillen zijn zo minimaal
dat alleen ik ze zie.” Bij de werken horen op maat geschreven
gedichten van haar man Frank
van den Dungen.

Deze opdracht
om een gevoel
weer te geven
is me op het lijf
geschreven

Kunstenares Jet en burgemeester Moorman

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

HEESCH – Het Bernhezer Business Event (BBE) opgericht in 2002, kent twee prijzen; de Bernhezer
Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP). Bij beide prijzen hoort sinds die tijd een
bijzonder kunstwerk van een bijzondere lokale kunstenares: Jet van Zijl.
De kunstenares uit Heesch geniet
landelijke bekendheid met haar
beelden die vooral direct zijn. In
haar fraaie atelier aan de Venhofstraat maakt ze onderscheidend
werk met een krachtige eigen
vormtaal die verder gaat dan het
figuratieve. Klassiek, sober maar
eigentijds in gevoeligheid en oorspronkelijkheid. De awards voor

25 jaaers
a
CC Serv

JOP en BOP hebben een sterke
natuurlijke zeggingskracht, juist
doordat houding en gezicht teruggebracht zijn tot essenties.
“Destijds kwam de vraag van
de Lionsclub om een passend
beeld te maken”, weet Jet. “Ik
kreeg veertien dagen om een
passend ontwerp te maken. Gelukkig kreeg ik de ruimte. Deze

opdracht om een gevoel weer te
geven is me op het lijf geschreven. Voor de JOP de juichende
versie, een beeld met trots en
kracht. Voor de BOP een meer
ingetogen variant die vooral ervaring en de rust symboliseert.”
Jet maakt elk jaar weer nieuwe
beelden voor het BBE. “Eigenlijk
is er geen beeld hetzelfde. Maar

een voorbeeld en stimulans voor
andere ondernemingen.
De BOP en JOP geven de winnaars waardering als ondernemer
en stellen hen in staat zich te onderscheiden van andere ondernemers. Daarnaast is de uitreiking
een mooi feest waar ontmoeten
heel belangrijk is.” Op zaterdag
4 november vindt het Bernhezer
Business Event 2017 plaats bij
Van Tilburg Mode en Sport met
als thema ‘Diner Artistiek’.

Bijzondere bedrijven
“Met het uitreiken van de BOP
en JOP geeft het BBE ondernemers uit Bernheze erkenning, een
extra stimulans en bekendheid”,
vertelt burgemeester Marieke
Moorman die als jurylid verbonden is met het event. “Daar
hoort natuurlijk een passende
award bij en het is bijzonder dat
we dat in onze eigen gemeente
hebben gevonden.
Als jury kijken we nadrukkelijk
in alle breedte naar de bedrijven
waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder onze aandacht heeft. Gelukkig hebben we een goed team
met professionals om de juiste
keuze te maken uit de vele aanmeldingen van opmerkelijke bedrijven uit onze mooie gemeente.
Goed presterende bedrijven zijn

BBE2017

LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

Wilt u erbij zijn op zaterdag 4 november bij Van Tilburg Mode &
Sport bestel dan uw kaarten via
www.bernhezerbusinessevent.nl.
OP=OP.

HEESWIJK-DINTHER -In het weekend van 14 en 15 oktober viert gemeenschapshuis cc Servaes haar 25-jarig bestaan. Om hier ook voor de plaatselijke gemeenschap een feestelijk tintje aan te geven wordt er op zondag 15
oktober 2017 een open dag georganiseerd: van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze open dag, die gratis toegankelijk is, presenteren verenigingen en organisaties die hun thuis hebben
in het gemeenschapshuis zich en worden er optredens verzorgd. Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud,
zoals een tafelgoochelaar, een fotobusje, twee poppendokters, een mogelijkheid voor kinderen om zich te laten
schmincken, een workshop dj, een ‘power work out’ van MTC Bernheze.

Een mooie gelegenheid voor degenen die CC Servaes nog niet kennen, om vrijblijvend binnen te lopen en kennis te
maken met dit gemeenschapshuis, dat vooral een plek van ontmoeting wil zijn voor Heeswijk-Dinther.
Deze open dag biedt ook de mogelijkheid aan de verenigingen en organisaties binnen Servaes om zich aan de bezoekers te presenteren. Mogelijk wordt je belangstelling
gewekt voor de activiteiten van deze gebruikers van Servaes. Ook voor mensen of groepen die nog op zoek zijn naar ruimte voor hun bijeenkomsten of activiteiten is deze
open dag een mooie gelegenheid om zich te laten informeren over de mogelijkheden van dit gemeenschapshuis.
Gemeenschapshuis cc Servaes hoopt bezoekers in groten getale te mogen ontvangen op zondagmiddag 15 oktober, onder het genot van een kopje koffie of thee. Onze
vrijwilligers zijn er klaar voor! Houd er rekening mee dat er niet geparkeerd kan worden op het kerkplein.

compleet in
posters en XL-prints
Jij vraagt om een poster, wij vragen hoeveel je er wilt. Posters in alle maten, per stuk
of in grote aantallen. We maken zelfs het ontwerp als je daar behoefte aan hebt.

compleet in reclame

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl
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Huizen in Bernheze
Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.
Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²

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

Uw huis verkopen?
DaT kaN!

Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

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

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Plaats uw advertentie in
DeMooibernhezekrant op deze
huizenpagina. De advertentie wordt om
de week herhaald totdat het huis verkocht
is (maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief bTW betaalt.
Wij maken de advertentie
GRaTiS voor u op.
Informeer naar de voorwaarden en de
mogelijkheden en bel 0412-795170 of
mail naar info@demooibernhezekrant.nl

30 september

open
huizen
route

www.humstijl.nl

Deelnemers open huizen route op
zaterDag 30 september tussen 11.00 en 15.00 uur
Vraagprijs: € 245.000,= kk

Vraagprijs: € 259.000,= kk

Antoon Coolenstraat 12
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 363m³ Perc.opp: 175m²

Willem Alexanderstraat 3
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 493m³ Perc.opp: 208m²

Vraagprijs: € 305.000,= kk

Vraagprijs: € 273.000,= kk

Hopveld 29
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 556m³ Perc.opp: 260m²

Schuurkerkplein 6
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 463m³ Perc.opp: 204m²

Vraagprijs: € 298.000,= kk

Irenestraat 31
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 565m³ Perc.opp: 412m²
Vraagprijs: € 469.000,= kk

Gastenhuis 20
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 935m³ Perc.opp: 692m²

Bieden vanaf € 350.000,= kk

Dalenstraat 4a
Veghel
Inhoud: 695m³ Perc.opp: 1.060m²
Vraagprijs: € 425.000,= kk

Torenstraat 3
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 577m³ Perc.opp: 635m²

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 297.500,= kk

Gastenhuis 3
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 548m³ Perc.opp: 416m²
Vraagprijs: € 485.000,- k.k.

Heilarensestraat 44
Heeswijk-Dinther
Inhoud: 832m³ Perc.opp.: 615m²

Verkoopplannen?
Bel voor een vrijblijvende
waardebepaling.

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl
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& wonen
Inspireren van huis tot thuis…
In DeMooiBernhezekrant hebben we ruimte gereserveerd
voor woonaccessoires, interieurdesign, woondecoratie
en woontips. Kan jouw bedrijf ook een mooie bijdrage
leveren? Meedoen aan de oktoberactie?
Laat het ons weten via info@demooibernhezekrant.nl

Lindenlaan 14 in Wanroij

Te koop

Woonhuis

Inhoud 385m3
perceeloppervlakte 465m2

Vraagprijs:
€ 250.000,- k.k.

OpeN
hu
zaterd is
30 sep ag
te
van 11 mber
.00 to
t
15.00
uur

Makelaardij Nooijen
Boxmeer - 0485-572222
www.makelaardijnooijen.nl

LOOSBROEK – Een heus inspiratiehuis wordt er de komende weken gebouwd voor het InStijl Woonevent. Inspireren en informeren, dat is het doel op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. “Van
huis tot thuis, want dat is het écht met al die specialisten bij elkaar”, laat Esther Brugmans namens de
organisatie weten.
“Iedereen die maar iets aan,
rond of in zijn woning wil veranderen is van harte welkom”, begint Brugmans enthousiast. “Het
InStijl Woonevent is voor hen in
het leven geroepen: een beurs
voor wie met vragen zit over alles wat met zijn huis te maken te
maken heeft. Van huis tot thuis:
dat is onze kracht.” Ze doelt
daarmee op alle specialisten die
meewerken aan de beurs: van de

eigenliJK een
cOmPleet huis met
aller laatste trends
notaris en de makelaar tot vakmensen voor schilderwerk, elektra en de tuin. “Dit jaar springen
we in op alle trends én dat doen
we weer op een unieke manier.”
Inspiratiehuis
Die unieke manier is een waar
inspiratiehuis dat speciaal door
alle twintig specialisten voor het
woonevent wordt gebouwd.

Aan alles is gedacht, maar wat
kunnen bezoekers verwachten?
“Eigenlijk een compleet huis met
alle laatste trends: denk aan de
betonlook, werken met natuurlijke materialen, patronen, dé
trendkleuren. Daarmee laten we
eigenlijk ook zien dat we een in-

spiratieplatform willen zijn. Bovendien kan iedereen ook met al
zijn vragen terecht.”
Wil je niet meer naar huis op zaterdag? Geen probleem, schuif
dan aan tafel bij het Pop-up Restaurant.

InStijl Woonevent
Nistelrodensedijk 6, Loosbroek
ZAtERDAG 30 SEPtEMBER van 13.00 to 19.00 uur
ZONDAG 1 OKtOBER van 11.00 tot 16.00 uur
toegang gratis.

De Rabo Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.
Loop binnen zonder afspraak
Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw woonwensen tijdens de
woonweken vrijblijvend bij ons binnen. Dan beantwoordt onze adviseur je woonvragen, zodat jij
direct weet waar je aan toe bent.

Kijk voor locaties en extra openingstijden op Rabobank.nl/woonweken.
Een aandeel in elkaar
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bernheze bouwt
Geen aardgas meer in nieuwbouwwijken Bernheze

Goorstraat in Heesch
Te koop

Twee royale
bouwkavels

BERNHEZE - “Aardgas is zo 2016! Ouderwets, gevaarlijk en veel te duur!”, aldus Rien Wijdeven, wethouder duurzaamheid en milieu van de gemeente Bernheze. Daarom geen gasleidingen meer in de
nieuwbouwwijken van Bernheze. De huizen die vanaf volgend jaar worden gebouwd in De Erven (Heesch), Laar-Achterstraat (Nistelrode), Heeswijkse Akkers (Heeswijk-Dinther) en de Eggerlaan (Vorstenbosch) worden ‘all electric’.
In Bernheze komen vier nieuwbouwwijken zonder een gasleiding in huizen en bodem. Dat
zijn in totaal ruim 400 energiezuinige woningen.
Peter van Boekel, wethouder
Ruimtelijke Ordening van de
gemeente Bernheze: “Het Bernhezer college heeft de ambitie
om in 2030 energieneutraal te
zijn. Dat levert onze gemeente geld, banen én een gezonde
toekomst op. Wat betreft verwarming weten we dat aardgas
langzaam plaatsmaakt voor andere technieken. Daarom vinden
we het van groot belang dat we
nieuwbouw niet per se meer
op gas hoeven aan te sluiten.”
Netbeheerders zijn nu nog verplicht iedere nieuwbouwwoning
op het gasnet aan te sluiten als
de projectontwikkelaar daarom

vraagt. Maar deze verplichting
komt vanaf 1 januari 2018 te
vervallen.
Energievraag verandert
In een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis is de warmtevraag en
daarmee de vraag naar aardgas
klein. Ook in de keuken wordt
minder aardgas gebruikt. Steeds
meer mensen (ook topkoks!) geven de voorkeur aan elektrisch
koken op inductie. Bijkomend
voordeel is dat inductiekoken
geen verbrandingsgassen in de
keuken veroorzaakt.
Met een warmtepomp kan
elektriciteit met een zeer hoog
rendement worden omgezet in
warmte. Die techniek is ook voor
woningbouw bereikbaar. Zonnepanelen wekken de benodigde
elektriciteit op. Daar komt geen
aardgas meer aan te pas.

Gemiddelde koper bereid te
investeren in duurzame woning
De kosten voor een gasloze woning zijn hoger. Naar verwachting zal de koper de komende
jaren steeds meer bereid zijn die
meerkosten te betalen. Want de
financieringslast van duurzaamheidsmaatregelen worden goedgemaakt door de lagere energierekening. De maandelijkse lasten
worden dan ook lager. Kortom,
een zeer aantrekkelijke investering.
Eerste indicatieve schets bouwplan

Op een schitterende locatie in de Goorstraat te Heesch.
Twee royale bouwkavels van ongeveer 750m2 en
1250m2 bedoeld voor de oprichting van twee vrijstaande
woonhuizen met bijgebouwen
Voor verdere details van het bestemmingsplan kunt u
www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.
Voor verdere vragen: 06-51286021.

•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt benzine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigdheden
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‘De herfst is het ideale
moment om de huidschade
en pigmentvlekken
aan te pakken’
We hebben best kunnen genieten van de zon, afgelopen seizoen. Maar met het genieten
geeft de zon helaas ook veel schade aan de huid. Daarom is het nu het juiste moment om
te checken of de zon geen sporen heeft achtergelaten. Één van die sporen is bijvoorbeeld
hyperpigmentatie, vervelende bruine verkleuringen in het gelaat die de huid direct ouder

Stoort u zich ook aan vervelende
pigmentvlekken? Pak deze dan nu aan!

afterr
summe
tune
event

doen lijken. Doet u hier niets aan, dan worden het blijvende pigmentvlekken.
Met onze 3d huidscan sporen
we niet alleen het zichtbare hyperpigment op maar ook onregelmatige dieper gelegen pigmentatie die pas zichtbaar wordt
in de toekomst.

Wij adviseren u wat u hier het
beste aan kunt doen om het
direct aan te pakken of het vermeerderen ervan te voorkomen.

3D huIDSCAn / profeSSIoneeL
ADvIeS en SpeCIALIStISChe AAnpAk

kom naar onze scandag
Tijdens onze scandag op 5 oktober kunt u GRATIS een 3d
huidscan ondergaan ter waarde
van € 35,-.

5 OkTObER, op afspraak
- Gratis huidscan
- Professioneel huidadvies
- 30% korting op behandelingen
- Tot 20% korting op product advies.

Profiteer meteen van 30% korting op eventuele behandelingen
op advies van de huidspecialist.
Schrijf u nu in, de plaatsen zijn
beperkt.

Laar 57e, 5388 HC Nistelrode - 0412-612 671 - www.btdidi.nl

1 OkTObER ZijN
Wij TE ZiEN OP
RTL 4 om 11.50 uur

Altijd geholpen door
iemand die u kent
HEESCH - Steeds meer banken verdwijnen. Maar mensen willen nog
steeds graag spontaan een bank bij hen in de buurt binnenlopen.
Zonder afspraak. Loop daarom eens binnen bij Regiobank Heesch,
Zelfstandig adviseur van Regiobank. voor een korte vraag, een persoonlijk advies of hulp bij uw bankzaken. Ze nemen alle tijd voor u.
U kunt bij hen terecht voor al uw bankzaken: betalen, sparen en
hypotheken.
klantgericht en klantvriendelijk
Wist u dat we opnieuw zijn uitgeroepen tot meest klantgerichte bank en de meest klantvriendelijke bank zijn?
Dit komt omdat u voor al uw
geldzaken terecht kunt bij een
Adviseur bij u in de buurt. Voor
een vraag over uw financiën of
voor een goed advies, hij neemt
de tijd voor u.
Wij helpen u graag
Stap nu over naar RegioBank.
Als Zelfstandig Adviseur van
RegioBank zorgen wij met de

ACTIE!
FIETSEN • SCOOTERS • CARDIO APPARATUUR

zo geregeld. En u krijgt nu € 50,spaargeld* van ons cadeau op
een spaarrekening van Regio-

Adviseur bij u in de buurt
Overstapservice dat u makkelijk
overstapt. Wij weten precies wat
er moet gebeuren en helpen u
hier ook bij. Samen hebben we
uw betaalrekening bij RegioBank

Bank. Kom snel langs of bel voor
een afspraak.
*Bekijk de actievoorwaarden op
regiobank.nl/actievoorwaarden.
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

21% BTW KORTING OP
ALLE ACTIEMODELLEN
GELDIG TOT 15 OKTOBER 2017

FIETSEN • E-BIKES • MOUNTAINBIKES • STADSFIETEN • RACEFIETSEN • KINDERFIETSEN

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

FIETSPLUS RINI LAAR 27 5388 HB NISTELRODE
T (0412) 61 12 31 W WWW.FIETSPLUS-RINI.NL
DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR!
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AAn heT WerK
Ibe van Oort stelt zichzelf voor:
Ik ben Ibe, 19 jaar oud en woon in Nistelrode. Sinds juli ben ik
klaar met school. Ik heb de gelegenheid gekregen te starten met
vrijwilligerswerk bij Bernheze Media. Dat vind ik een hele mooie
uitdaging. Ik heb een aangeboren hartafwijking wat voor mij betekent dat ik sneller vermoeid ben dan de gemiddelde persoon. Mijn
taken bij Bernheze Media zijn het aanleggen van een database van
allerlei foto’s. En daarnaast maak ik ook nieuwe foto’s. Dat sluit erg
goed aan bij mijn hobby: fotografie! Mijn andere grote hobby is het
verzamelen en verkopen van fossielen en mineralen via
www.ibenaturalhistory.nl, mijn eigen website die binnenkort online
gaat! Wie weet, komen we elkaar snel tegen.

Taalcoach
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Een taalcoach is een vrijwilliger die een inburgeraar helpt met
het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt vooral door de
taal in de praktijk te oefenen. Vluchtelingen Werk Oost-Brabant
e.o. begeleidt vluchtelingen en migranten bij het opbouwen
van een zelfstandig bestaan.
Korte omschrijving werkzaamheden:
Het verlenen van taalbegeleiding aan cliënten gedurende
het inburgeringstraject. Vanaf drie maanden tot een jaar
zijn er wekelijks ontmoetingen van 1 tot ongeveer 1,5 uur
(afwisselend) thuis, bij de vrijwilliger of buitenshuis.

Met vriendelijke groet, Ibe.

BC tenderfeet, dames recreanten
basketbal, zoekt nieuwe speelsters
HEESWIJK-DINTHER
in
sporthal de Zaert komt elke
week een groep dames bij elkaar om samen te basketballen.

50% Magenta • 100% Yellow

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op
te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

zijn fanatiek, maar de gezelligheid staat voorop!

Vrijwilligerswerk VersTerkT

Dus heb jij zin om (weer) te basketballen en wil je graag deel
uitmaken van een gemoedelijk
team? Kom dan eens langs om
vrijblijvend een keertje mee te
doen. De training is elke donderdag van 19.30/20.00 tot 21.00
uur. Leeftijd is niet relevant, dit
varieert tussen de 25 en de 50
jaar. Voor meer info mail naar:
wedstrijdsecretaris@tenderfeet.nl
of kijk op www.tenderfeet.nl.

Deze dames zijn op zoek naar
versterking van hun team. Het

zin Om te
basKetballen?
basketbalniveau is recreatief, er
worden wedstrijden gespeeld
binnen een eigen competitie. Ze

aannemingsbedrijf Van de Camp – Verstegen B.V. gevestigd in Heesch
is zoekende naar een geschikte kandidaat voor verschillende functies zoals
Voorman betontimmerwerk, werkvoorbereider en Betontimmerman.

VooRMan BetontiMMeRweRk

weRkVooRBeReideR

BetontiMMeRMan

Functie omschrijving
Als voorman betontimmerwerken neem jij het voortouw tijdens
het werk en stuur je je collega’s aan. Je bent in staat om aan de
hand van tekeningen je werkzaamheden te verrichten. Je bedenkt
hoe een bekisting of constructie eenvoudig te maken is om tot het
gewenste eindresultaat te komen. Waar nodig pas je nieuwe werk
aan op oude onderdelen. Daarnaast zie jij toe op de benodigde
grondwerken en het storten van werk- en betonvloeren. Ook
ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig stellen en afstorten
van bekistingen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor een goede
communicatie op de werkvloer met collega’s en leidinggevende.

Functie omschrijving
Als werkvoorbereider werk je nauw samen met de projectleider, calculator en
uitvoerder. Je speelt een grote rol in de voorbereiding en financiële bewaking
van een project. Je hebt oog voor detail en bouwkundig inzicht. Daardoor kun
je jezelf bij het bestuderen van de bouwtekening een goede voorstelling maken
van de bouw. Je ziet waar knelpunten kunnen ontstaan en signaleert tijdig meeren minderwerk. Als werkvoorbereider is het jouw taak om werkzaamheden goed
voor te bereiden zodat het project optimaal gerealiseerd wordt. Verder bestaat
je takenpakket uit het maken van bekistingstekeningen, buigstaten en opstellen
van laadlijsten, vervaardigen van planningen en schema’s, inkoop van materialen,
uitbesteding van werk aan onderaannemers en controle van werktekeningen.

Functie omschrijving
Als betontimmerman ben jij de
persoon die bekistingen maakt
van hout of metaal, conform
aangeleverde vormtekeningen.
Je voert bekistingwerkzaamheden
uit en stort beton op aangeven van
leidinggevende. Je zorgt voor goede
communicatie en terugkoppeling
met leidinggevende.

Functie wensen:
• In het bezit van een geldig VCA diploma;
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en kunt
zelfstandig werken;
• Je bent bekend met Doka bekisting;
• Je kunt tekeningen lezen, zowel bekisting als wapening.
En kunt hierover terugkoppeling geven aan leidinggevende;
• Je bent flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt en bent
nauwkeurig;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een
goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Je bent creatief in het vinden van oplossingen;
• In het bezit van een geldig rijbewijs B + eigen vervoer;
• Woonplaats in de buurt van Heesch
(regio Oss-Veghel-Den Bosch)

Functie wensen:
• In het bezit van een geldig VCA diploma;
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en kunt zelfstandig werken;
• Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau
• Vaardigheid (met name snelheid) met AutoCad is een pré;
• Vaardigheid met tekenen in 3d is een pré;
• Je kunt tekeningen lezen, zowel bekisting als wapening. En kunt hierover
terugkoppeling geven aan leidinggevende;
• Je bent flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, werkt en bent nauwkeurig;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een goede
beheersing van de Nederlandse taal;
• Je bent creatief in het vinden van oplossingen;
• In het bezit van een geldig rijbewijs B;
• Woonplaats in de buurt van Heesch
(regio Oss-Veghel-Den Bosch)

Functie wensen
• In het bezit van een geldig VCA
basis diploma;
• Je bent flexibel en hebt geen 9-5
mentaliteit;
• Beschikt over goede
communicatieve vaardigheden
en een goede beheersing van de
Nederlandse taal;
• Woonplaats in de buurt van Heesch
(regio Oss-Veghel-Den Bosch)

wij bieden
wij bieden een uitdagende functie binnen een gezonde en stabiele onderneming die continu in ontwikkeling is.
Verder bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken?

Stuur een reactie met CV naar a.langens@vdcampverstegen.nl

Aanmelden verplicht je tot niets en we spreken samen met jou altijd de
werkzaamheden door, voordat je daadwerkelijk gaat bezorgen.

OOk
verspreiding
Vanaf
13vOOr
jaar magde
je dit
doen, maar ben je 30, 40, 50, 60 of 70 jaar en je hebt op
van
uw
fOlders
woensdag enkele uren over, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Het gaat vooral om bezorgers in de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther.
Heb je interesse stuur dan een mail met je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer
naar info@demooibernhezekrant.nl. Als bezorger krijg je een vaste wijk om te
bezorgen. Uiteraard proberen we een wijk te zoeken zo dicht mogelijk in je eigen
buurt.

Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

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.
Wat hebben we te bieden?
- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding
- Opleidingsmogelijkheden vakgebied
-Werkkleding
-Een fulltime baan waar je met trots over praat
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bEZORGERS vOOR NiSTELRODE, HEEScH EN HEESWijk-DiNTHER

Functie-eisen:
- Relevante werkervaring
- Een opleiding installatietechniek, minimaal Nivo3
- Een geldig VCA certificaat
- In het bezit van een rijbewijs

ALL-round CV-monteur
Wij zijn op zoek naar een ervaren

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
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Op woensdag enkele uurtjes over?
Iedere geïnteresseerde mag drie keer gratis kennis komen maken met de sport en
Om dit speelmoment te kunnen behouden en uit te bouwen is de vereniging op
zoek naar mensen die mee willen komen
badmintonnen op de zondagochtend.

Informatie over de Heesche Badminton
Vereniging en haar speelmomenten is te
vinden op www.hbv-heesch.nl.
de vereniging, die naast de zondagochtend ook op donderdag- (senioren) en
vrijdagavond (jeugd) speelt.

HEESCH - aan de start van dit seizoen heeft de Heesche badminton vereniging, bij
wijze van proef, een extra speelmoment voor haar seniorenleden, 18+, geïntroduceerd. iedere zondagochtend van 10.00 tot 11.00 uur gaan badmintonners van de
Heesche vereniging de banen van sporthal de Lindershof op om recreatief een shuttle
te slaan.

Badmintonners gezocht
voor de zondagochtend
Voor mensen met een passie is er altijd een markt
Woensdag 27 september 2017
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Inspiratiedag Lectio
ABONNEMENtJE? FILMBONNEtJE! Divina met jos Douma
en Dom Bernardus
FILMHuIS DE PAS:

HEESCH – bij filmhuis De Pas kun je ook terecht voor een prachtig
filmabonnement. Maar liefst 9 (negen) keer kun je hiermee naar de
film en dat voor slechts € 35,-. Dat is nog geen € 4,- per kaartje! En
krijg je ze in seizoen 2017-2018 niet op? Dan neem je ze gewoon
mee naar het volgende seizoen. (Niet geldig voor 2 of meer personen op 1 abonnement.)
twee keer als je wilt. (Op 1 bon
kunnen natuurlijk ook twee mensen mee.)
Bonnen zijn verkrijgbaar bij de
balie van CC De Pas én bij DEPOT, de winkel door jongeren
voor jongeren. (Net achter De
Pas)

Heb je al een abonnement en wil
je ook een ander meenemen naar
een filmvoorstelling? Wat dacht
je van een fILMBON?
Voor € 10,- heb je een leuk cadeautje en leuk gezelschap. Zelfs

Oktober filmmaand
Kijk, zo ben je goed voorbereid
voor oktober, onze filmmaand.
Maar liefst 5 films die je raken,
ontroeren, boeien.

Moonlight
Donderdag 5 oktober
20.00 uur. Entreeprijs: € 5,-.
Filmhuis De Pas Heesch
Moonlight, film met een verhaal.
Dit verhaal focust zich in drie
hoofdstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid van een
Afro-Amerikaanse man die zich
in de turbulente stad Miami probeert staande te houden.
Hij wordt gepest op school en
thuis is het leven hard voor hem.
Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden, ondanks
zijn worstelingen met zijn achtergrond en seksualiteit.

Kans op 2 gratis kaarten?
Stuur vóór 29 september een mailtje naar info@de-pas.nl

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

rommelmarkt ehBo vorstenbosch
VORSTENBOSCH - De jaarlijkse
rommelmarkt van EHbO vereniging Sint Lucas wordt op zondag 12 november gehouden.
Het is een markt met curiosa,
speelgoed, kleding en allerlei
leuke snuisterijen. De rommelmarkt is van 10.00 tot 15.30 uur
in gemeenschapshuis De Stuik.

Het is een markt waar ruim veertig kramen staan en ieder jaar
ongeveer 500 bezoekers komen.
Er zijn brede paden voor rolstoel
en kinderwagen. De zaal is open
voor huurders vanaf 8.30 uur.
Aanmelden of informatie:
ehbo.rommelmarkt@hotmail.com

HEESWIJK-DINTHER - Groot was de opluchting toen, medio september 1944, bernheze en omgeving
werden bevrijd van jarenlange onderdrukking door de Duitsers. Het werd een woeste strijd die veel
(burger)slachtoffers eiste. Die burgerslachtoffers worden nog jaarlijks herdacht. Er was ontzettend veel
materiele schade, er was armoede en honger en veel verdriet! Tot op de dag van vandaag leeft die oorlog
voort in de geheugens van veel, vooral wat oudere, mensen.
Op zaterdag 30 september, van
11.00 tot 16.00 uur, worden in
en rondom de boerderij die inktzwarte dagen herdacht.
Dit keer worden de aanwezigen
bevrijd door toneelspelers die de
oorlog tot in detail nabootsen.
In een kolonne van voetgangers
en gemotoriseerde voertuigen,
trekken zij naar de boerderij.

De geheel authentiek geklede
Amerikaanse, Engelse en Duitse
soldaten stellen zich, met hun
voertuigen, op het terrein van
het museum op. De soldaten
vertellen ter plekke over de oorlog, hun wapens en voertuigen.
Die voertuigen kunnen uiteraard
bekeken worden. In de kantine
van het museum is ook een film
en geluidspresentatie over de
bevrijding te bekijken en te be-

Op een inspiratiedag, met abt
Dom Bernardus en predikant Jos
Douma, wordt deze vorm van
communicatie geoefend.
Het begint met het lezen van
teksten uit de Bijbel, en met
het ‘lezen’ van afbeeldingen. Er
is veel ruimte voor stilte en leren luisteren naar een stem die
dichtbij is, in je eigen hart. Het
uitgangspunt van de dag is samen lezen, samen delen, samen
eten. En samen bidden!
Tijdens deze dag verschijnt van
abt Bernardus en Jos Douma een
gezamenlijk (katholiek en protestants) instructief boek ‘Lezen
voor je leven’ dat helpt om vertrouwd te raken met de geheimen van Lectio Divina. Dit zodat
je er thuis of in een groep mee
aan de slag kunt. Gastheer is
Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne.

Er is deze dag ook een mogelijkheid om deel te nemen aan een
gezamenlijke eucharistieviering
in de kerk van de abdij. Daarmee
zal het ook een dag van communicatie en oecumene zijn. Dom
Bernardus Peeters is sinds 2005
abt van Abdij Koningshoeven in
het Brabantse Berkel-Enschot.
Jos Douma is predikant van de
Plantagekerk in Zwolle, auteur
en docent.
Datum: Vrijdag 6 oktober in
de Abdij van Berne aan de Abdijstraat 49. De dag begint om
10.00 uur en duurt tot ongeveer
16.30 uur. De entree is € 35,(inclusief consumpties en lunch).
Plaatsen dienen vooraf gereserveerd te worden via activiteiten@bernemedia.com.
Voor meer informatie ga je naar
www.berneboek.com/agenda.

keezbordtoernooi
vorstenbosch van start

meierijsche museumboerderij
na 73 jaar opnieuw ‘bevrijd’

ameriKaanse,
engelse en duitse
sOldaten met
hun vOertuigen

HEESWIJK-DINTHER - Lectio Divina is een heel persoonlijke, meditatieve en mystieke manier van bijbellezen, die je dichter bij de
tekst, bij jezelf, de ander én dichter bij God brengt. Deze eeuwenoude manier van lezen, die bij de vroege monniken al werd gebruikt,
kan zelfs een basis vormen voor een ‘nieuwe’ manier van communiceren. Lectio Divina, goddelijk lezen.

VORSTENBOSCH - Na een succesvol eerste seizoen is er weer een
begin gemaakt met de voorbereidingen voor het tweede seizoen.
Op vrijdag 6 oktober staat er in gemeenschapshuis De Stuik een
toernooi op het programma dat om 19.30 uur zal beginnen.
Mensen vanaf 16 jaar kunnen
deelnemen aan dit super leuke
toernooi. Je kunt je inschrijven
als duo door een mail, met vermelding van jullie namen, te sturen naar: keeztoernooivorstenbosch@hotmail.com.

keer een hapje en... je maakt
kans op een een mooie prijs!

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,per persoon en dit bedrag moet
je bij binnenkomst betalen. Voor
dit bedrag krijg je gegarandeerd
een gezellige speelavond, drie

De drankjes zijn uiteraard voor
eigen rekening. De zaal gaat om
19.00 uur open en kom op tijd
want klokslag 19.30 uur begint
de eerste ronde! Graag tot dan!

Zie agenda voor meer informatie www.hartje-maashorst.nl
VRIJDAG 28 SEPTEMBER van 9.30 tot 11.30 uur
‘ OP DE KOFFIE’ BIJ NELLIE.
Geloof in jezelf wat houd je tegen. Gezellig bij de koffie, vragen stellen en
op zoek gaan naar de hogere waarden van het leven,
€ 10,- gedeelte voor goed doel.

luisteren. Met teruggevonden
film-/geluidsmateriaal, vaak nog
nooit vertoond, wordt er teruggekeken. Allerlei voorwerpen uit
de oorlog zijn er te zien en daar
wordt ook over verteld! Evacuees uit kapotgeschoten huizen
logeren op de stal van de boerderij.
Net als toen eten de soldaten
het gerecht ‘Rats, Kuch en Bonen’, een stevige maaltijd en
hét recept van de Tweede Wereldoorlog! Voor de bezoekers

van de Museumboerderij zijn er
pannenkoeken, hapjes en drankjes te koop. Er is levende muziek.
Een boeiend stuk moderne geschiedenis nagespeeld voor iedereen, van jong tot oud.
De entree bedraagt € 4,- per
persoon. Voor kinderen tot en
met groep 8 van de basisschool
is de entree € 2,-.
Meer informatie over dit evenement lees je op
www.museumboerderij.nl.

28 SEPTEMBER WORKSHOP PENDELEN
1 OKTOBER DRUMCIRKEL
6 OKTOBER MEDITATIEAVOND
Palmenweg 5 - 5388 SG Nistelrode - 0412-611577

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

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl
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Glanzende vaat,
schitterend prijsje.

Vaatwas tabletten
Pak 40 stuks
Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

2

79
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GemeenteBerIChten

prAktISChe InformAtIe
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Informatiebijeenkomst zonnepark heesch
4 oktober 2017

Woensdagavond 4 oktober 2017 organiseren we in samenwerking
met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch een informatieavond
over de komst van een zonnepark in Heesch. Dit zonnepark komt
langs de a59, ten westen van de afslag Oss/Heesch. Het park krijgt
ca. 21.000 zonnepanelen. Deze panelen kunnen 1.800 huishoudens
voorzien van 100% zelf opgewekte groene energie.
De bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 4 oktober van 19.30
tot 20.30 uur, in ‘t Tunneke,
’t Dorp 148 in Heesch. We ontvangen u graag vanaf 19.15 uur
met koffie en thee. We vertellen
u graag meer over onze plannen
en er is natuurlijk gelegenheid
voor vragen en om in gesprek te
gaan. “We vinden het belangrijk
dat mensen ons kunnen ontmoe-

Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGenDA
28 september 2017
Raadsvergadering
Gemeentehuis, Heesch
19.30 uur
4 oktober 2017
Informatiebijeenkomst
zonnepark Heesch
‘t 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
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
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

Woensdag 27 september 2017

ten en hun vragen aan ons kunnen stellen.”, vertelt wethouder
Wijdeven. “We nodigen dan ook
iedereen van harte uit om te komen”.
Duurzaamheidsambitie
Wethouder Wijdeven is aanwezig tijdens deze avond om u te
woord te staan. Wijdeven: “In
de toekomst willen we evenveel
energie opwekken als
gebruiken. Daarmee
is duurzaamheid een
van de speerpunten
van onze gemeente
en de rode draad in al
ons beleid. Nu al wekken we 11% van onze
elektriciteit duurzaam
op. Bijvoorbeeld door
zonnepanelen
op
alle
gemeentepanden, gasloze nieuwbouwwijken, nieuwe
duurzame water- en
rioleringssystemen en
openbare verlichting

puber en poen, wat kan ik
als ouder het beste doen?

Jong geleerd is oud gedaan.
Daarom organiseren de gemeenten Bernheze en Oss en de Rabobank Oss/Bernheze op maandag
30 oktober 2017 een informatieavond voor ouders van kinderen
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
in sporthal De Rusheuvel in Oss,
inloop vanaf 19.00 uur.
Eef van Opdorp, financieel coach
en bekend van verschillende

Gemakkelijk en in de buurt
We vertellen u deze avond graag
meer over hoe het zonnepark
eruit komt te zien, hoe we de
panelen door middel van veel
groen willen inpassen in de omgeving en over de procedures
die we binnenkort starten om de

benodigde vergunningen te krijgen. Bent u geïnteresseerd om
in de toekomst uw eigen groene
stroom in te kopen via het zonnepark? Ook hier vertellen we u
graag meer over.
aanmelden
Om de organisatie van deze
avond vloeiend te laten verlopen,
stellen we het op prijs als u zich
aanmeldt. Dat kan per e-mail,
gemeente@bernheze.org of telefonisch via 14 0412.

Sjors Sportief & Sjors
Creatief breken alle records
Ruim 1.300 inschrijvingen binnen een maand

Vraag ‘t Eef!
De omgang met geld kan in de
opvoeding van een puber best een
uitdaging zijn. Hoe ga ik hierover
in gesprek met mijn kind? Welke
afspraken kan ik maken? Welke
grenzen moet ik stellen? En welk
voorbeeld geef ik mijn kind met
mijn eigen gedrag?

op energie van de biomassacentrale van Duurzaam Landleven in
Heeswijk Dinther. Het realiseren
van een zonnepark draagt bij aan
deze duurzaamheidsambitie.

tv-programma’s, zorgt die avond
met de nodige humor voor heldere informatie, handige tips en
antwoorden op je vragen. Ook is
er een informatiemarkt waar lokale organisaties klaar staan om
je te adviseren en te informeren.
Al met al dus voldoende ingredienten om tijdens een interessante avond nieuwe inzichten op te
doen om het gesprek met je puber aan te gaan.
Alle ouders van kinderen van 12
tot 18 jaar in Bernheze en Oss
ontvangen eind september een
uitnodiging voor deze avond.
Daarin staat meer informatie over
het programma en hoe je je kunt
aanmelden. Houd de brievenbus
dus in de gaten!

vanaf de kick-off op 6 september was het een drukte van belang op www.sjorssportief.nl.
Na één dag stond de teller al op
ruim 500 inschrijvingen voor de
kennismakingsactiviteiten. inschrijven is nog het hele schooljaar mogelijk.
Nieuwe cursussen
Houd de website www.sjorssportief.nl goed in de gaten, want
verenigingen bieden in verband
met het grote succes nieuwe cursussen aan. Activiteiten die al vol
zitten hebben vaak een wachtlijst. Bij voldoende animo mogen
de kinderen die op de wachtlijst
staan ook gewoon nog gaan
‘proeven’ aan de activiteit van
hun eerste keus.

Ontmoet het
gemeentebestuur
van bernheze

inschrijven en meer informatie
Inschrijven kan het hele schooljaar nog. Meer informatie vindt u
op www.sjorssportief.nl. U kunt
ook mailen naar
info@sjorssportief.nl
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meldt u aan voor de mantelzorgwaardering
Donderdag 10 november 2017 is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Met in de hoofdrol de inwoners
die zorgen voor een ander en die erkenning verdienen voor het werk dat ze dag in dag uit doen voor
iemand die dat hard nodig heeft. Dat is dus geen vrijwilligerswerk. De gemeente bernheze wil graag
zoveel mogelijk mantelzorgers bedanken voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen. U kunt
daarom tot en met 31 oktober uw mantelzorgers aanmelden voor de mantelzorgwaardering. De organisatie is in handen van mantelzorgmakelaar Margo van den berg.
U kunt kiezen voor:
- Verwenavond
Op 10 november 's avonds
speelt Kurt Defrancq de muzikale theatermonoloog 'Met de
mantel der liefde' en kruipt hij
in de rol van zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende. Deze avond vindt plaats
in Cultureel Centrum de Pas
in Heesch. Wethouder Glastra

van Loon opent de avond. De
mantelzorger mag een introducé meenemen.
- Workshop ontspullen
Op 11 november kunt u bij
restaurant De Leygraaf in
Heeswijk-Dinther een workshop ‘ontspullen’ bijwonen van
professional organiser Ingrid
v.d. Locht. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u tips die helpen

bij het opruimen van uw leefomgeving en die u stimuleren
om voor eens en altijd spullen
de deur uit te doen. Vervolgens
lunchen we met elkaar en is er
gelegenheid om na te praten.
- Attentie
Heeft uw mantelzorger geen
behoefte aan een avondje uit
of geen trek in een lunch met
andere mantelzorgers en wilt u

hem of haar toch in het zonnetje zetten? Geef dan de gegevens door en wij zorgen voor
een bedankje.
jonge mantelzorgers
Voor mantelzorgers van 18 jaar
en jonger gaan we begin 2018
een hele mooie middag organiseren. Zeer waarschijnlijk op 27
januari 2018 vanaf 13.00 uur.
Ze kunnen zich aanmelden door
een e-mail te sturen naar
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com
of u kunt ze aanmelden door het
formulier in te vullen dat u vindt
op www.bernheze.org/nieuws.

aanmelding
Wilt u uw mantelzorger in het
zonnetje zetten? U kunt zich aanmelden via www.bernheze.org.
Mailen kan ook naar
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Margo van
den Berg, mantelzorgmakelaar,
telefoon 06-48 80 11 27.
Ook als u al bekend bent bij de
Wmo-consulenten of bij Margo
moet u uw mantelzorger aanmelden.

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.

bedrijventerrein
Heesch West
Gemeenschappelijke
Regeling
Heesch West en burgemeester
en wethouders van de gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch maken bekend dat met
ingang van donderdag 28 september 2017 tot en met woensdag 8 november 2017 de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau ‘Regionaal Bedrijventerrein Heesch
West’ voor iedereen ter inzage
is. Deze notitie is de eerste stap
richting concrete planontwikkeling voor bedrijventerrein Heesch
West.
Regionaal bedrijventerrein
Heesch-West
De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss hebben het
voornemen om samen een nieuw
regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Om het terrein te kunnen ontwikkelen werken de gemeenten sinds 2004 samen aan
deze ontwikkeling. Deze samenwerking is in 2014 formeel vastgelegd in de Gemeenschappelijke
Regeling Heesch West. Sindsdien
kent het samenwerkingsverband
een Algemeen Bestuur en een
Dagelijks Bestuur met daarin een
afvaardiging van de colleges van
de drie gemeenten.
Het regionaal bedrijventerrein
komt direct ten zuiden van de
A59 op het grondgebied van de
gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch te liggen, tussen de
kernen Vinkel en Heesch. Het
bedrijventerrein is vooral bedoeld
voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben zoals zeer grootschalige logistieke bedrijven. Ook zal

het bedrijventerrein ruimte bieden
aan andere bedrijven. Zoals bedrijven op het gebied van circulaire economie, energie en nieuwe
concepten in de bouw. Voor dit
soort bedrijven is een tekort aan
ruimte op bedrijventerreinen in
Noord-Brabant.
Milieueffectrapportage
De Gemeenschappelijke Regeling
Heesch West onderzoekt als eerste stap richting de ontwikkeling
van het terrein de effecten van het
bedrijventerrein op de omgeving.
Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER). De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West brengt
in een MER de milieugevolgen
van het bedrijventerrein (bijvoorbeeld geluidhinder, effecten op
natuur en landschap) in beeld. Het
MER levert een belangrijke bijdrage aan de plannen voor Heesch
West. Het MER zorgt er namelijk
voor dat milieu en omgeving een
volwaardige plek hebben in de
besluitvorming. In het MER wordt
tevens een passende beoordeling
opgenomen in verband met de
mogelijk significante gevolgen
voor een Natura 2000-gebied.
Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD)
De eerste stap in de milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is
deze kennisgeving en de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Regionaal Bedrijventerrein Heesch West’.
De notitie beschrijft de opzet en
inhoud van het MER. Het document informeert iedereen over
welke alternatieven in het MER
worden onderzocht, hoe dat gedaan wordt (onderzoeksmetho-

diek) en hoe de resultaten in het
MER opgenomen worden. De
volgende stap is het opstellen van
een MER.
U kunt de NRD bekijken
U kunt van donderdag 28 september 2017 tot en met woensdag 8
november 2017 de NRD met bijlagen bekijken. U kunt deze stukken
bekijken:
- op de gemeentelijke websites
van de gemeenten
’s-Hertogenbosch en Oss:
www.s-hertogenbosch.nl
www.oss.nl
- (op papier en digitaal) bij de
balies Publieksvoorlichting in het
gemeentehuis van Bernheze aan
De Misse 6 in Heesch en in het
gemeentehuis van Oss aan de
Raadhuislaan 2 in Oss tijdens de
openingsuren.
Reageren
U kunt een reactie (zienswijze) indienen op het voornemen om de
effecten van het bedrijventerrein
op de omgeving te onderzoeken
en op de uitgangspunten in de
NRD. Uw reactie moet binnen de
termijn van terinzagelegging van
de stukken worden ingediend, dus
uiterlijk op 8 november 2017. Uw
reactie kunt u indienen:
- per e-mail: info@heeschwest.nl
- per post: Gemeenschappelijke
regeling Heesch West,
Postbus 5, 5340 BA Oss
Ook raadplegen wij adviseurs en
bestuursorganen over de NRD. In
dit stadium vragen wij nog geen
advies van de commissie m.e.r..
Wat gebeurt er na de terinzagelegging van de NRD?
Alle reacties die binnenkomen
worden betrokken bij het opstellen van het MER. De Gemeenschappelijke Regeling en de gemeenten gebruiken het MER bij
de nadere besluitvorming over het
bedrijventerrein. Het MER wordt
gebruikt bij het opstellen van het
nieuwe bestemmingsplan. De

planning is dat de bestemmingsplanprocedure en de m.e.r.-procedure starten in de eerste helft van
2018.
Als u op de hoogte gehouden wil
worden over het vervolg dan kunt
u zich aanmelden voor de informatiemails. Meld u hiervoor aan
door te mailen naar:
info@heeschwest.nl.
Hebt u nog vragen over deze
publicatie? Stuur dan een e-mail
naar info@heeschwest.nl.

commissie
bezwaarschriften bernheze
Op woensdag 4 oktober 2017
komt de Commissie Bezwaarschriften Bernheze bij elkaar in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch. De commissie behandelt
dan de volgende bezwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van de bezwaarschriften die namens betrokkenen
zijn ingediend tegen besluiten
van het college van burgemeester en wethouders van 15 maart
2017 en 3 juli 2017, waarbij het
verzoek tot wijziging van hun
nationaliteit in de Basisregistratie
personen (Brp) van ‘onbekend’ in
‘staatloos’ is afgewezen.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift dat namens betrokkene is
ingediend tegen het besluit van
het college van burgemeester en
wethouders van 20 juni 2017,
waarbij een tijdelijke omgevingsvergunning is geweigerd voor
het plaatsen van paaltjes voor
de begeleiding van de groei van
kersenboompjes op een perceel
aan de Aa-Brugstraat in Heeswijk-Dinther.

ambtshalve wijziging
adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende persoon niet meer

woont op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschreven. Het onderzoek van 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 persoon ambtshalve te beëindigen.
Dit kan voor deze persoon grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben. Het formele besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s
in deze krant en op
www.officiëlebekendmakingen.nl.
- H. Dogan, geboren 29-06-1985
Heeft u informatie over de feitelijke verblijfplaats van deze persoon of heeft u vragen, neem
dan contact op met de afdeling
Burgerzaken van de gemeente
Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

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 de afdeling Burgerzaken. Het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze
heeft daarom besloten om de per
soonsgegevens 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.
- I Bitcasu, geboren 25-07-1992
- C. Bitcasu, gboren 23-10-1996
Besluitdatum: 18-08-2017
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing
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Met vragen over het besluit kunt
u contact opnemen met afdeling
Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of gemeente@bernheze.org.

aanwijzing gemeentelijke
monument
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
bekend op 19 september 2017
besloten te hebben, na hierover
advies te hebben ontvangen van
de gemeentelijke monumentencommissie, het boerderijencomplex Zandkantsehoeve 1, Heeswijk-Dinther aan te wijzen als
beschermd gemeentelijke monument.
Belanghebbenden kunnen op
grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht (art. 6 : 4) gedurende zes weken bezwaar tegen
plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst indienen. Het
bezwaarschrift richt u aan het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch. In het bezwaarschrift
moet staan waarom u bezwaren heeft en welk belang van u
wordt geschaad.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding schenktijden
paracommerciële rechtspersoon
- Voetbalvereniging
Heeswijk,
Droevendaal 6, 5473 BH Heeswijk Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 1 oktober 2017.
Van deze mogelijkheid mag de
inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik maken.
- TC Telro, Zwarte Molenweg 11
in Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 5 oktober 2017.
Van deze mogelijkheid mag de

inrichting maximaal 6 keer per
jaar gebruik maken.
Tijdens genoemde activiteiten
gelden er ruimere schenktijden
dan normaal. Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die
te vinden is op www.bernheze.
org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 21 september 2017 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan
Latin food 4 You, Vatenstraat 11,
5388 KL Nistelrode voor het verkopen van warme Surinaamse/
Argentijnse belegde broodjes op
Raadhuisplein in Nistelrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft voor de volgende evenementen/activiteiten
een vergunning/ontheffing verleend aan:
- M.C. Heeswijk voor het organiseren van motorcrosswedstrijden op 14, 15 en 22 oktober
2017 van 9.00 tot 18.00 uur op
een terrein aan Heibloemsedijk,
5473 TC Heeswijk-Dinther. De
beschikkingen zijn 27 september 2017 verzonden.
- Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther voor het organiseren van de intocht van
Sinterklaas op 19 november
2017 van 13.00 tot 17.00 uur
in Heeswijk-Dinther, 5473 AX
Heeswijk-Dinther. De route is
als volgt: Kerkplein in Dinther,
Torenstraat, Julianastraat, Donkeren Dijk, Koorstraat, Clemens
v.d. Bergstraat, Zijlstraat, het
pad tussen Laverhof en Bernrode, Abdijstraat, Hoofdstraat en
kerkplein Heeswijk. De beschikkingen zijn 22 september 2017
verzonden.
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Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Vogelvereniging Vogelvreugd
voor het organiseren van een
vogeltentoonstelling op 28
oktober van 15.00 tot 19.00
uur en op 29 oktober 2017
van 10.00 tot 17.00 uur in het
Gildenhof aan Hoge Akkers
1, 5388 RW Nistelrode. De
toestemming is 22 september
2017 verzonden.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan Loo
ong. (nabij 47) Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Loo ong. (nabij
47) Nistelrode’, te raadplegen
op
www.ruimtelijkeplannen.nl
met IDN-code (NL.IMRO.1721.
BPLooong47-ow01).
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Wet milieubeheer
algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- McDonald’s Nederland B.V.
heeft een melding activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen en uitbreiden van
een bestaand restaurant op het
adres Cereslaan 18, 5384 VT
Heesch.
- H.B.L. VOf. heeft een melding
activiteitenbesluit
ingediend
voor het veranderen van een

metaalbewerkingsbedrijf
op
het adres Schaapsdijk 2, 5472
PE Loosbroek.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Veldstraat 44
Bouwen bijgebouw en
handelen in strijd regels
ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 15-09-2017
- Berkenvenseweg 1b
Aanleg in-/uitrit en plaatsen
duiker
Datum ontvangst: 17-09-2017
- Den Dolvert 13a
Bouwen bijgebouw
Datum ontvangst: 21-09-2017
Nistelrode
- Laar 20
Veranderen brandcompartiment/aanpassingen
Datum ontvangst: 18-09-2017
- Molenhoeve 15
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (huisvesting arbeidsmigranten)
Datum ontvangst: 20-09-2017
- Hazenveld ong.
Oprichten woning
Datum ontvangst: 22-09-2017
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 30
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 20-09-2017
Heesch
- Nistelrodeseweg 1
Bouwen 42 appartementen en
bedrijfsruimte en aanleggen
in-/uitrit
Datum ontvangst: 20-09-2017
Procedure 6 is van toepassing.
besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzen-

ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Het Geerke ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 19-09-2017
Heesch
- Cereslaan 18
Uitvoeren diverse aanpassingen
Verzenddatum: 19-09-2017
- Nieuwe Erven 1 en 1a
Bouwen bedrijfsgebouw
Verzenddatum: 21-09-2017
vinkel
- Bleekeseweg 3
Bouwen loods
Verzenddatum: 20-09-2017
Nistelrode
- Heuvelstraat 80
Verplaatsen loods
Verzenddatum: 21-09-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Handhavingsbesluit
Het volgende handhavingsbesluit is genomen.
Heeswijk-Dinther
- Hogeweg 2
Sluiting schuur 3 maanden
Verzenddatum: 13-09-2017

Doe gft-afval niet
bij restafval.
De Gft-container
is goedkoper.

- aardappelschillen
- gekookte etensresten
- vis- en vleesresten
(graten, schelpen, botjes)
- notendoppen, eierschalen

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

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

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

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

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

WWW.Bernheze.orG
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NISTELRODE
HEESWIJK-DINTHER

HEESCH

LOOSBROEK
VORSTENBOSCH

DINSDAG 10 OKTOBER VAN 17.30 TOT 21.30 UUR

Samen plannen weven voor
een energieneutraal Bernheze!
Droom jij ook wel eens over jouw toekomst? Een duurzamer Bernheze voor ons én
voor onze kinderen. De echte verduurzaming moet komen van u en van ons, van
individuele inwoners, organisaties en bedrijven. Daar werken wij in Bernheze volop
aan en daar hebben we elkaar bij nodig!
1. PROJECT 100-100-100
Afvalvrij leven is een ﬂinke uitdaging. Liefst 50 gezinnen in
Bernheze gingen dit voorjaar deze strijd aan. En het is gelukt!
13 weken lang heel bewust met afval omgaan. Het ging er
ﬂink fanatiek aan toe. Gelukkig konden de deelnemers bij
elkaar terecht op het online platform. Er werden slimme
oplossingen bedacht.
Ik zat zojuist m’n oude Nikes aan te kijken en te denken dat ze
hun beste tijd (aan de buitenkant) wel gehad hadden. Maar denk
dat ik ze komend weekend eens over ga spuiten!... Benieuwd
of dat lukt!? Romy van de Ven
Onze tweedehands auto is vandaag derdehands
geworden. En onze kippen zorgen ervoor dat al onze
vrienden en familieleden hun eierdoosjes een tweede
leven geven. Marieke Moorman

2. BIOLOGISCHE
GROENTETUIN
‘DE WIJSTHOF’
De Wijsthof is een
zelfoogsttuin aan de
Wijststraat net ten
zuiden van Heesch.
Mensen uit Heesch en
omstreken kunnen hier,
als ze lid worden, zelf
hun ecologisch geteelde
groenten oogsten. Abonnees zijn verzekerd van verse groenten
en de tuinder van inkomen. Elke week krijgen de deelnemers

DOE MEE!

MELDT U VÓÓR 8 OKTOBER AAN VIA
WWW.ENERGIEWEVERIJ.EVENTBRITE.NL
ER IS RUIMTE VOOR 100 DEELNEMERS.
Dit boekje is een bundeling van een aantal eerlijke verhalen
van gewone mensen die eigenlijk toch wat bijzonders gedaan
hebben. Mensen uit de eigen buurt. Verhalen die inspireren
en ons tot voorbeeld kunnen zijn. Het boekje heeft niet de
pretentie om compleet en diepgravend te zijn. Het focust op
huizen die geen aardgas meer nodig hebben. Wel hoopt het
de inwoners van Bernheze te informeren, enthousiasmeren
en aan te zetten tot duurzaam (ver)bouwen.
Tijdens de Energieweverij krijgt iedere deelnemer een exemplaar!

4. ENERGIELOKET ‘BRABANT WOONT SLIM’
‘Brabant woont Slim’ is een regionale samenwerking
tussen gemeenten, lokale bedrijven en lokale
coöperaties die jou als particuliere woningeigenaar
helpt bij het energiezuiniger maken van je woning.

Vier ideeën, bedacht tijdens
de eerste Energieweverij vorig jaar,
die werden gerealiseerd!

142,9 KG

10 KG

Gemiddeld aantal kilo’s afval
per huishouden in Bernheze.

Gemiddeld aantal kilo’s afval
per huishouden in Bernheze
dat meedeed aan
100-100-100.

RESULTAAT: 93% MINDER RESTAFVAL

een mail met wat er te oogsten is.De tuinder is Jannie
de Bruijne. “Elke keer als je gaat oogsten is het een
uitje. Je ontmoet elkaar in de tuin. Je kunt recepten delen
en elkaar helpen met oogsten. Samen hebben we een
groentetuin, waar we met elkaar een mooie plek van maken.
Meer informatie op www.dewijsthof.nl

3. BOEKJE ‘GAS(T)VRIJ BERNHEZE’
Bernheze. Zomaar een Brabantse plattelandsgemeente. Zeker
ook groen: veel natuurschoon, nog meer boerenland. Maar hoe
groen zijn we zelf en met name onze huizen? Bernheze bestaat
uit een aantal mooie dorpskernen. Bewust zijn in ieder dorp een
of meerdere voorbeelden van duurzaam (ver)bouwen gekozen.

	
  

Slim wonen = besparen!
Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel je kunt
besparen op je energiekosten? Via de energiecheck
op brabantwoontslim.nl kom je daar heel snel achter.

Energie besparen doe je nu! Er zijn subsidies voor bijvoorbeeld
dubbel glas, spouwmuur- of vloerisolatie. Vraag via
brabantwoontslim.nl het subsidiepakket aan met een overzicht
van alle subsidie- en ﬁnancieringsmogelijkheden.
Aan de slag!
Via brabantwoontslim.nl kun je direct oﬀertes aanvragen
bij een aantal betrouwbare leveranciers uit je regio. Je kunt
ook kiezen voor een persoonlijk advies, waarmee je samen
met een adviseur een slimme aanpak bepaalt voor jouw
eigen woonsituatie.
Slim wonen doe je nu! Voor straks…

LOCATIE VOLGENDE ENERGIEWEVERIJ
ABDIJ VAN BERNE
ABDIJSTRAAT 49, HEESWIJK-DINTHER
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OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van OOGCONTACT en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

MOOIBERNHEZERTJES
te huur
opSLAGunIt.eu
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.
kAmer In DInther
Voor werkend of studerend
persoon. Met gebruik van
gezamenlijke badkamer en
keuken. Meer informatie:
06-31576383.

AAnGeBoDen

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 Mb Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Mick van Haaren
uit Heesch

Winnaar:
Nick van der Steijn
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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peDICure nISteLroDe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
peDICure
heeSWIjk-DInther
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
frIetkrAAm voor uw
evenement of feest. Voor
info en/of boekingen: 0413292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.

HEESWIJK-DINTHER - Het heeft even geduurd maar inmiddels zijn
er voor dit jaar nog drie keezavonden vastgelegd in cc Servaes. De
eerste keezavond zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober; de volgende twee op vrijdag 10 november en 8 december. Wederom zal
SEM-events deze keezavonden organiseren.
Op 13 oktober zal de zaal open
zijn om 19.00 uur en wordt er om
19.30 uur gestart met dit steeds
populairder wordend spel. Eindtijd is ongeveer om middernacht.
Hebben jij en je teamgenoot zin
in een gezellige keezavond met
kans op leuke prijzen? Schrijf je
dan snel in! Inschrijven als koppel doe je door te mailen naar
info@sem-events.nl.

voor het inschrijfgeld dat € 10,per koppel bedraagt.

Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink

Alle keezliefhebbers graag tot
ziens op vrijdag 13 oktober.

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.
Wij zijn op zoek naar een
GemotIveerDe
SChoLIer/StuDent
om ons team op zaterdag van
8.00 tot 17.00 uur te versterken
bij onze bouwmaterialenhandel.
Minimale leeftijd 17 jaar. Voor
vragen kunt u contact opnemen
per mail: info@nistelbosch.com

GevrAAGD
Wie kan mij helpen aan
AnSIChtkAArten vAn
heeSWIjk-DInther en
LooSBroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
ouDe/kApotte moBIeLtjeS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 Heesch en steun
hiermee het goede doel Stichting Opkikker.
LeGe CArtrIDGeS
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
BIDprentjeS
H. Leeijen. John. f. Kennedystraat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.

ouDe/kApotte
ComputerS en LAptopS
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
LAnDBouWmAChIneS:
o.a ploegen, tractor, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts,
06-19076959.

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

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

Bezoek
www.mooibernheze.nl

	
  
Zoek:
aiRcO, aNTENNE, aUTOGORDEL, caRROSSERiE,
HaNDREM, kOPPakkiNG, ScHUiFDak, STUUR EN WiELDOP

keezavonden Dinther

perSoneeL

www.meermaashorst.nl

Deze Week: ouDeWIjvenzomer
Tekst?

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Zie oplossing pagina 30
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Oogstfeest

‘van Akker tot Bakker’
HEESWIJK-DINTHER - Samen met De Kilsdonkse Molen organiseert de bakkers Lamers het
gezellige oogstfeest bij de molen. In de prachtige natuur rondom de molen kun je de sfeer
proeven van ‘Akker tot Bakker’. Het dorsen van het graan, het malen op de ouderwetse
manier en tenslotte het bakken door de bakker.
Oogstdankviering in de openlucht. De viering wordt geleid
door pastoor Jansen en het St.
Barbaragilde. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. De viering begint om 10.30 uur.

De Kilsdonkse Molen heeft dit
jaar een bijzonder kroonjaar. Het
is namelijk 175 jaar geleden dat
de molen weer werd herbouwd

Daarna is de streekmarkt geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Een markt waar volop gekocht,
gekeken, geproefd, gedronken
en gegeten kan worden. De barbecue gaat aan, warme broodjes
komen uit de oven en er is live
muziek.
De molen is ook te bezichtigen
en natuurlijk is het bezoekers-

Een markt waar volop gekocht,
gekeken, geproefd, gedronken
en gegeten kan worden
na een brand. De molen die we
nu kennen is gerestaureerd naar
het voorbeeld van die molen van
1842. Om dit heuglijke feit te
vieren begint deze dag met een

centrum geopend.
Voor kinderen is er van alles te
zien en te beleven. Een rit met
paard en wagen of je eigen
springtouw maken, het graan

Zondag
1 oktober v
an
10.30 tot 17
.00
uur
gemalen zien worden in de molen of wat denk je van zelf de
dorsvlegel ter hand nemen?
De fluisterboot vaart die dag
vier keer van de Kilsdonkse Molen richting Kasteel Heeswijk en
weer terug.
Er is een fietsroute uitgestippeld
van ongeveer veertien en achttien kilometer van Heesch naar
de Kilsdonkse Molen en terug
met een verrassende pitstop
tussen 10.00 en 13.00 uur die
verzorgd wordt door de bakkers
Lamers met iets lekkers om weer
energie op te doen.

Een nieuwe
advertentie, huisstijl,
brochure, folder,
flyer of website?
Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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Comité van Aanbeveling
smeerolie voor voedselbank

Het beste onderwijs voor iedereen
“ik ben een kind van de ‘Mammoetwet’, waarbij ik als
‘moeizaam lerende leerling’ de mogelijkheid heb gekregen om
via de huishoudschool door te groeien naar de hbo-medisch
analistenopleiding. Nu heb ik met Peduca in Heesch en Oss mijn
eigen opleiding voor mbo-professional in voetzorg en is onderwijs
mijn (bijna) dagelijkse bezigheid. investeren in onderwijs vormt de
sleutel tot succes en persoonlijke groei voor iedereen.
D66 vecht voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. voor
iedereen. Het is van groot belang om onderwijs de kwaliteit en
aandacht te geven die het verdient. Daarom heb ik vanaf de tijd
dat ik mocht stemmen altijd op D66 gestemd, juist vanwege
het onderwijs. D66 vindt dat iedereen ongeacht zijn of haar
achtergrond gelijke kansen verdient voor de toekomst en dat beter
onderwijs de beste manier is om dit te bereiken. Het is belangrijk
dat je een leven lang kunt leren. Daarom ben ik D66.”

ben jij ook D66? Laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

21 September werd het comité geïnstalleerd

BERNHEZE/OSS - Een oud-burgemeester, een oud-topman uit het
bedrijfsleven en een onderneemster. Oftewel Herman klitsie, Rob
Prins en candy Sanders. Dit prominente trio vormt het comité van
aanbeveling van de voedselbank voor Oss en Omstreken. Donderdag 21 september is het comité geïnstalleerd tijdens een korte bijeenkomst op de voedselbank in Oss. “Wij zien jullie als de
smeerolie voor de voedselbank in contacten met het bedrijfsleven
en andere organisaties”, verwelkomde vb-voorzitter Piet coolegem
de leden van het comité van aanbeveling.
“We hebben al goede contacten
met een aantal bedrijven en organisaties in Oss en omgeving,
maar tijdens het organiseren
van een benefietconcert eerder
dit jaar merkten we dat sommige deuren toch moeilijk open te
krijgen zijn. Met deze leden van
het Comité van Aanbeveling rekenen we erop een nieuw breekijzer in handen te hebben”, zegt
Coolegem. Hij is trots op het
comité. Andere voedselbanken
in Nederland gingen Oss voor
en de VB-voorzitter hoorde vaak
dat het inzetten van zo’n comité
effect heeft.

Ik ben

De Osse Voedselbank ziet het als
een volgende stap in het proces
van professionalisering. Met dit
Comité verwacht de Voedselbank dat partners nog makkelijker een relatie aangaan met de
organisatie die zich inzet voor de
armsten in de regio Oss.
Iedere week regelen tegen de
vijftig vrijwilligers de voedselpakketten voor Oss en Omgeving. De laatste maanden zijn
dat er circa 175, waarmee ongeveer 500 personen in de regio
aan een dagelijkse maaltijd worden geholpen.

Lokaal: toekomstbestendig
Mieke Dobbelsteen, bestuurslid Lokaal
Maandag 18 september was de informatieavond van Sport in Loosbroek. Een
groepje geïnteresseerden en afvaardigingen van de clubs had zich verzameld
in de kantine van WHv. vanuit de werkgroep werd er aan de hand van een
duidelijke presentatie uitgelegd wat de status was en welke stappen er nog
zouden volgen. Hartstikke overzichtelijk en interactief!
Ik zat daar natuurlijk als inwoner
van Loosbroek, maar ook wel
als bestuurslid van Lokaal. Wat
me sowieso aansprak is dat de
clubs elkaar al hadden opgezocht
voordat de gemeente dit had
gevraagd. En de woorden van
de werkgroep brachten me ook
weer terug naar de tijd dat we als
lokale partijen ABB, Bernheze Solidair en OPG samen gingen.

De clubs willen het sportpark
toekomstbestendig maken. Toekomstbestendig was ook voor
ons een aanleiding om samen te
gaan. Ook termen als samenwerken, elkaar aanvullen, krachten
bundelen en elkaar versterken
waren destijds onze kernwoorden. Extra leuk is het te bemerken dat ook deze clubs elkaar
energie geven en enthousiasme-

ren en dat ideeën als vanzelf ter
tafel komen.
Kortom, trots op de Loosbroekse
clubs, nog steeds trots op Lokaal
en wat ons betreft een ‘go’ voor
de impuls die aan Loosbroek
wordt gegeven met de aanleg
van tennisbanen!
mieke@lokaal.nu.

Progressief Bernheze: zonnepanelen

heesch-West

op

Jesse Jansen, Commissielid Progressief Bernheze.

NAJAARSACTIE
Benzine bladblazer

DEZE WEEK VALT DE
MEERMAASHORSTKRANT
IN DE BUS
NIET GEHAD?
Laat het ons weten via
info@meermaashorst.nl.
www.meermaashorst.nl

Snel en makkelijk
verwijderen
van bladeren en
maaigoed

BG 56

van 329,nu 269,-

Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

bedrijventerrein Heesch-West is een project van de lange adem. al jaren
wordt er hard gewerkt om het grote bedrijventerrein, dat bernheze samen
met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch gaat runnen, draaiende te krijgen. Maar de economische crisis gooide het nodige roet in het eten. Het
deed de markt, vraag en toekomstperspectieven van het bedrijventerrein flink
veranderen.

Want ondanks de goede economische ontwikkelingen weten we
dat we ook de komende jaren niet
het hele terrein zullen kunnen
vullen met bedrijven. Progressief
Bernheze vindt het zonde om zoveel gronden die zijn aangekocht
met gemeenschapsgeld niet op
een goede manier te gebruiken.
Daarom denken wij al jaren na
over een alternatieve invulling
van een deel van het terrein.
In 2013 kwam onze fractie dan

ook met een plan om een deel
van de gronden, die bedoeld
zijn voor het bedrijventerrein, te
vullen met zonnepanelen. Een
simpele manier om gronden, die
anders nog jaren braak liggen,
op een nuttige en duurzame manier te gaan gebruiken. Daarmee
kunnen we de gronden toch nog
het nodige rendement voor onze
gemeenschap laten opleveren.
De raad omarmde het plan unaniem.
Nu, jaren later, ligt er een plan

van het college voor. Een plan
dat een zonnepark wil vestigen,
maar niet op leegstaande gronden van het industrieterrein.
Nee, het college gaat, naar het
lijkt, groen in het gebied naast
het industrieterrein weghalen en
daar panelen plaatsen. Dat was
niet het idee van de raad. Het
college heeft ons flink wat uit te
leggen…
Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

informatie voor de kernen
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SP: Feest

op 21 maart

Blanco: Lekker

duurzaam
wonen in eigen dorp

Jan Raaimakers, voorzitter SP Bernheze
Op 21 maart vindt het feest van de democratie plaats. Op die dag mag iedereen van achttien jaar en ouder gaan stemmen. We gaan stemmen voor een
nieuwe gemeenteraad. Ook de inwoners van Bernheze. De SP Bernheze zal
zeker aan deze verkiezingen meedoen. De nieuw te kiezen gemeenteraad zal
uit 23 leden bestaan. Dat zijn er twee meer dan nu. De SP wil ook na 21 maart
zich blijven inzetten voor de inwoners van Bernheze.
Verkiezingen
Iedere vier jaren vieren we ‘het
feest van de democratie’ in ‘gemeenteland’. Ben je achttien jaar
of ouder? Dan mag je 21 maart
gaan stemmen voor de nieuwe
gemeenteraad. Erg belangrijk is
dat kiezers zich van tevoren goed
informeren. Want je zit vier jaar
vast aan je keuze. De SP Bernhe-

ze is daarom bezig een helder en
duidelijk programma te schrijven.
De SP zal dat programma publiceren op websites en via social
media. Daar is helder te lezen wat
de SP wil met Bernheze na 2018.
Mocht u een papieren exemplaar
van het programma willen hebben, dan stelt de SP Bernheze dat
beschikbaar. Er komt een lijst met

SP kandidaten voor de raadszetels. Het lijkt ver weg, maar het
is zo maart. De SP Bernheze wil
na maart blijven opkomen voor
de belangen van de inwoners
van Bernheze. Zoals u weet kunt
u altijd op de SP rekenen en niet
alleen in verkiezingstijd. De SP
hoopt op uw stem 21 maart.

CDA: Stuik-KBO-Gymzaal Combinatie
Erik van der Wijst, Burgerlid CDA Bernheze
De uitbreiding tot een multifunctionele accommodatie met een nieuwe gymzaal in Vorstenbosch is
weer een stapje dichterbij, al meerdere jaren staat die op de politieke agenda. CDA Bernheze heeft
zich vanaf de start van de nieuwe coalitie direct voor de realisatie van deze nieuw te bouwen gymzaal
ingezet.
Multifunctioneel
Een gymzaal geschikt voor multifunctioneel gebruik. Dus zowel voor sport en spel voor de
schooljeugd als voor andere
culturele activiteiten en lokale
zorg en dagopvang. Met dit plan
wordt ook de KBO-ruimte aanzienlijk vergroot en gemoderniseerd.
Mede door de inzet van onder
andere de dorpsraad Vorstenbosch, lokale initiatieven en natuurlijk ook CDA Bernheze is de
realisatie van dit project opgenomen in de begroting. Nu gaat via
een gefaseerde aanpak als eerste
gestart worden met de realisatie
van de nieuwe gymzaal.
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Snelle realisatie
Daarna kunnen er op de plaats
van de oude gymzaal woningen
gebouwd worden. Dat kan ook
via een CPO project, waarbij,
naar behoefte, ook ouderen gezamenlijk een initiatief nemen.
Eerder is dat al succesvol uitgevoerd door jongeren.
Bij de raadsvergadering van 28
september staat het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe
gymzaal op de agenda.
Tijdens de behandeling hiervan
zal CDA Bernheze nadrukkelijk
aanwezig zijn met als doel een
snelle realisatie van dit plan.

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Iets meer dan een jaar geleden hebben
we de Bernhezer woonvisie vastgesteld.
Daarin wordt bepaald wat voor huizen er
gebouwd gaan worden, en waar. Politieke
Partij Blanco heeft toen twee belangrijke
voorstellen gedaan: meer goedkope woningen bouwen in alle kernen, en duurzaam (gasloos) bouwen. Beide voorstellen
van ons werden aangenomen.
Om maar met het laatste te beginnen, het gasloos bouwen
wordt nu standaard in onze
gemeente. De nieuwe wijken
De Erven in Heesch, Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther,
Eggerlaan in Vorstenbosch en
Laar-Achterstraat in Nistelrode
krijgen geen gasaansluiting meer.
Een goede stap op weg om een
energieneutrale gemeente te
worden. Duurzame woningen
zijn de toekomst, maar zeker zo
belangrijk is het ook dat de huizen betaalbaar zijn voor onze inwoners. Er is grote behoefte aan
goedkope huur- en koopwoningen; voor ouderen, maar zeker
ook voor jongeren die graag in
eigen dorp willen blijven wonen.

Ook komen er steeds meer alleenstaanden die niet zitten te
wachten op grote en daardoor
dure huizen. Ons voorstel om
niet alleen in Heesch en Nistelrode, maar in alle kernen extra
goedkope woningen te bouwen
is ook aangenomen.
We willen onze dorpen graag
leefbaar houden. Bovenstaande
voorstellen dragen daar aan bij.
Politieke Partij Blanco is blij dat
haar initiatieven nu ook in praktijk gebracht worden.
Meer weten of meedenken over
nog meer plannen voor onze
dorpen? Neem dan contact met
ons op via info@ppblanco.nl of
06-11311713.

Nationale Snipperdag
op 4 oktober
HEESCH - Dit jaar wordt alweer de tiende editie van de Nationale
Snipperdag gehouden. Al tien jaar kunnen bedrijven of particulieren
oude vertrouwelijke documenten zoals archieven, administratie of
klantgegevens gratis laten vernietigen op een van de vier Reisswolflocaties in Nederland, waaronder de locatie van Reisswolf in Heesch.

Erik: ‘Woningen op de plaats
van de oude gymzaal’

VVD Bernheze:

Onze inwoners nu ‘eerst’

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Het college heeft onlangs bekend gemaakt haar belofte in te lossen door extra statushouders in de gemeente te huisvesten. In februari 2016 is een motie
door de gemeenteraad aangenomen om extra statushouders in de gemeente
te huisvesten in verband met de hoge instroom van vluchtelingen, aangezien
er geen steun was voor de vestiging van een AZC in Heesch.

Alle gemeenten moeten naar
verhouding, ieder jaar, een aantal
statushouders huisvesten. De gemeente heeft dit jaar al aan haar
verplichting(en) voldaan.

eerst in aanmerking komen voor
een woning en dus geen uitvoering te geven aan het huisvesten
van extra statushouders. Geen
noodzaak meer!

Er is een aantal inwoners in de
gemeente die al een langere tijd
op de wachtlijst staat voor een
sociale huurwoning en geduld
moet hebben omdat voorrang
wordt verleend aan statushouders.

Er zijn vele woningbouwprojecten in uitvoering/ontwikkeling,
waarbij een groot aantal sociale
huur- en koopwoningen beschikbaar komt, zoals plan Rodenburg
in Heeswijk-Dinther, Plan De
Erven in Heesch en het project
tegenover de kerk in Heesch.
Er komen meer dan 42 appartementen op locatie de ‘oude’
Chinees in Heesch en ’t Dorp 1-3

Voor de VVD-Bernheze is nu het
tijdstip aangebroken om zorg te
dragen dat onze inwoners nu

in Heesch; dit tot grote tevredenheid van de VVD-Bernheze.
Er verscheen een bericht van de
provincie over de woningbouw
waarbij gemeenten moeten afstappen van op het oog lucratieve nieuwbouwprojecten op
uitbreidingslocaties, die in vele
gevallen niet aansluiten bij de
vraag naar betaalbare woningen.
De opdracht voor de wethouder:
meer goedkope woningen voor
kleinere huishoudens!
Reageren?
www.bernheze.vvd.nl/contact.

Afgezien van de gratis dienst die
Reisswolf deze dag biedt, wordt
er per ingezamelde ton papier
een sponsorbedrag aan Stichting
Nationale Boomfeestdag gedoneerd.
Vorig jaar werd er maar liefst
147.500 kilo papier ter vernietiging aangeboden op de Nationale Snipperdag, waardoor
het goede doel een donatie van
€ 2.950,- mocht ontvangen.

Meedoen aan deze actie?
Tijdens de Nationale Snipperdag
kan iedereen vertrouwelijke documenten inleveren. Het inleveradres in Heesch is gevestigd aan
de Zoggelsestraat 7. De Snipperdag begint om 10.00 uur en
eindigt om 16.00 uur. Aanmelden of inschrijven is niet nodig.
Deelnemers kunnen vrijblijvend
langskomen om hun vertrouwelijke documenten te laten vernietigen door Reisswolf.
Meer weten? Kijk op
www.nationalesnipperdag.nl.

CC Servaes
Waar je elkaar ontmoet

open dag

15 oktober

14.00 - 17.00 uur

www.ccservaes.nl
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Bulgarije
Mijn naam is Marjolein
van de Donk en ik kom
uit Loosbroek. Ik heb
in Maastricht Mode
gestudeerd, in Amsterdam
gewerkt en in Londen nog
een opleiding gevolgd.
Daarna nog iets meer dan
een jaartje in Den Bosch
gewoond, maar nu wonen
we heerlijk in Bulgarije.

Ik ben getrouwd met een man uit Valkenswaard en wij
hebben drie kids waarvan de jongste is geboren in Bulgarije.
Wij wonen midden in het centrum van Sofia, de hoofdstad.
Er is hier een heleboel anders dan in Nederland. Toch
wonen wij hier heel prettig en hopen nog een tijdje te
kunnen blijven.
Mijn achtergond ligt in de mode. Elke stad heeft een ander
soort mode en je ziet andere trends in het straatbeeld. In
Bulgarije houden de mensen meer van ‘bling, bling’ en ‘in
your face’. Je zag deze zomer bijvoorbeeld een voorkeur
voor een specifieke trend, de spijkerbroeken die zo
ongeveer alleen nog maar aan de twee zijnaden aan elkaar
zaten. Waar er dan nog net wel een stukkie stof over was,
graag een ‘plakdiamant’. Heerlijk!
Door veel mensen wordt hier oude kleding niet zo snel
weggegooid, liever wordt het gerepareerd. Afgelopen winter
stond onze berg, de Vitosha, vol van de mensen met skipakken uit één stuk. Voor iemand uit de mode-branche is
dat zeker ook inspirerend.

‘In de winter ga ik de deur niet uit zonder
mijn enorme jas en snowboots.
De kids hebben altijd een skipak aan’
Er wordt ook meer tweedehands kleding gekocht, die
vervogens met veel stijl gedragen wordt. Dit heeft mij wel
veranderd.
Ook al lukt het mij vaak niet om kleding tweedehands te
kopen, ik probeer wel alleen kleding te kopen wanneer
ik zeker weet dat het lang bij me blijft passen en dus niet
te veel trendgericht is. Laat ik er wel bij zeggen dat mijn
maat, maat 42, hier vaak niet te krijgen is! Schoenen heb ik
hier nog nooit kunnen kopen, tewijl ze lekker uitgesproken
schoeisel hebben voor een prima prijs.
Ik vind dus eigenlijk dat we in Nederland te snel kleding
weggooien. Gewoon als het even niet meer hip is, omdat
we teveel vanuit trendimpuls kopen en niet genoeg onze
eigen stijl volgen. We gooien in Nederland nog wel eens
kleding weg met het idee dat het er nog goed uit ziet en
dat er dus best iemand anders nog plezier van kan hebben.
Daarbij wordt wel vergeten dat, bijvoorbeeld in Bulgarije,
de mensen gemiddeld flink wat maatjes kleiner zijn...
En dan nog een groot verschil met Nederland zijn de
seizoenen. Hier in de zomer, wanneer mijn man thuis komt
na zijn werk, duikt hij meteen de kast in om toch nog even
een korte broek aan te kunnen doen. In de winter ga ik de
deur niet uit zonder mijn enorme jas en snowboots. De kids
hebben altijd een skipak aan. Dan kunnen ze lekker rennen
door de metershoge sneeuw! Daar zie ik al wel naar uit,
maar het was dit weekend nog gewoon 28 graden...
Groetjes Marjolein
www.marjoleinvandedonk.com.
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Steeds meer fairtrade
bedrijven in Bernheze

WAAR

De Bakkers Lamers

Rabobank

BERNHEZE- Er wordt hard gewerkt door de werkgroep Fairtrade Gemeente Bernheze. Zo is bijvoorbeeld
in kaart gebracht én geïnventariseerd welke bedrijven en instanties al door hen benaderd zijn en welke
nog niet. Onlangs hebben drie nieuwe bedrijven de bekende sticker ‘Wij doen mee’ gekregen. Tevens
wordt gekeken of er door de deelnemers aandacht wordt besteed aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).
“We moeten dit jaar veel uitbreiden om aan de voorwaarden te
voldoen bij het grotere aantal
inwoners. Die nieuwe bedrijven
zijn Rabobank Oss/Bernheze,
De Bakkers Lamers in Heesch
en WAAR in Nistelrode”, vertelt voorzitter Bert Bakker. “Rabobank doet de cateringinkoop
zoveel mogelijk fairtrade. Extra
aandacht is er voor MVO. Bij
de schoonmaak gebruikt zij producten die het milieu zo weinig
mogelijk belasten en de bank

werkt zoveel mogelijk digitaal.
De Bakkers Lamers gebruiken
Callebaut chocolade, dat is van
100 procent duurzaam geteelde cacaobonen. Deze chocolade
wordt verwerkt in bonbons en
als garnering op taarten”.
Duurzaam
Bestuurslid Jan Burger vult aan:
“Verder is Lamers een gecertificeerd leerbedrijf waarbij ze leerlingen van elk niveau een stageplaats aanbiedt. Lamers werkt

graag mee om de gemeente fairtrade te houden, zeker
wat betreft het MVO.” WAAR
richt zich op fairtrade cadeaus
en woonartikelen. Ook zijn er
streekproducten en accessoires
die handgemaakt en duurzaam
zijn. De winkel is gevestigd in het
voormalige tuincentrum van Lips
Groen. De werkgroep roept het
bedrijfsleven op om steeds meer
MVO te gaan ondernemen.
Meer info via
info@bernhezefairtrade.nl.

Benefietconcert Ivo Janssen
in kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER -Tijdens een benefietconcert voor Amref Flying Doctorsrijdagavond op vrijdagavond 6 oktober speelt in kasteel Heeswijk de bekende concertpianist Ivo Janssen. Op het programma
staan twee werken van de componist Simeon ten Holt: ‘Canto Ostinato’ en ‘Natalon in E’.
Vooral de ‘Canto Ostinato’ is
een bij velen geliefd werk en
heeft door de herhalingen en
cadans een meditatieve sfeer.
‘Natalon in E’ is een van de belangrijkste stukken van Ten Holt,
de muziekgeschiedenis is in dit
stuk hoorbaar aanwezig. Voeg
daarbij de prachtige Wapenzaal
van het sfeervolle kasteel Heeswijk en de ingrediënten voor een
mooie avond zijn aanwezig.
Amref werkt intensief samen
met de plaatselijke bevolking en
draagt zo bij aan zeer duurzame
verbeteringen in de gezondheidszorg in Afrika.
Voorbeelden zijn waterprojecten, opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen.
Maar ook het ontwikkelen van
een alternatief ritueel voor vrouwenbesnijdenis heeft bijgedragen aan een flinke verbetering

van de gezondheid van meisjes
en vrouwen in landen als Tanzania en Kenia.
Ivo Janssen is een van de bekendste Nederlandse pianisten,
hij geeft concerten in binnen- en
buitenland en heeft het volledige werk voor klavier van J.S.
Bach op cd vastgelegd. De afgelopen jaren verbouwde hij in
Amsterdam eigenhandig een
munititieschip tot concertzaal.

Op deze bijzondere locatie in
hartje Amsterdam, genaamd
Janssenbeton, geeft hij geregeld
recitals. De cd-opname van Ivo
Janssen van ‘Canto Ostinato’
werd door Simeon ten Holt zelf
genoemd als de beste opname
van dit werk.
Kaarten voor deze bijzondere
avond kosten € 20,- en zijn te
reserveren via
r.meeusen53@upcmail.nl.

Kasteel Heeswijk Bevrijd 1944
HEESWIJK-DINTHER - In het najaar van 1944 braken de geallieerden door de Duitse linies en
bevrijdden Brabant.

zelfs muziek uit 1944 brengen
het kasteel terug in de tijd. De
bezoeker kan zich mengen tussen de burgers en militairen.

Ook bij kasteel Heeswijk werd
gevochten. De bevrijding van
het kasteel wordt op zondag 1
oktober nagespeeld als ‘living
history’. Groepen ‘re-enactors’
bivakkeren in authentieke stijl op
het landgoed. Historische voertuigen, wapens, uniformen en

Dezen geven deskundige informatie. Duitsers en geallieerden
raken op zondagmiddag in gevecht als de Duitsers van het
kasteel verjaagd moeten worden. Deze battles vinden plaats
om 12.45 en 16.00 uur. Entree:
€ 10,- voor volwassenen en € 6,-

voor kinderen. Online kaarten
reserveren en meer informatie
via www.kasteelheeswijk.com.
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Jarno en Robin
houden van elkaar
Kinderen mogen niet ontbreken in ons leven
Tekst en foto: Wendy van Lijssel
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HEESWIJK-DINTHER – Ze houden van elkaar en hebben beiden een sterke kinderwens. So far, so good. Jarno en
Robin zijn echter mannen. Om een kindje, en bij voorkeur twee, te krijgen hebben zij een lange en moeilijk weg te
gaan. Om mensen ervan bewust te maken dat het vooral voor twee mannen niet mee valt om vader te worden en
omdat er nauwelijks iets geregeld is in de wet en zij het hoog tijd vinden dat hier iets aan gedaan wordt, doen zij
hun verhaal.
Jarno en Robin hebben al zeven jaar een relatie en zijn toe
aan een volgende fase. “We zijn
klaar met onze studies, hebben
beiden een baan en zijn op zoek
naar een woning in de regio”,
vertellen ze. De heren zijn bezig
om hun gezamenlijke leven vorm
te geven. Een leven waarin in de
toekomst kinderen niet mogen
ontbreken. “We hebben beiden
een hele sterke kinderwens”,
melden Jarno en Robin en vervolgen: “Het is voor ons altijd
duidelijk geweest dat we op enig
moment hoe dan ook een weg
zouden bewandelen om samen
een kind te krijgen.”
Hoeveel wegen er zijn en welke
weg te nemen, werd voor hen
enkele maanden geleden echt
duidelijk na een informatieavond
van Stichting Meer dan Gewenst,
die zich in samenwerking met
belangenorganisatie COC inzet
voor lesbo(wens)moeders en homo(wens)vaders.
“Ze organiseren onder andere
informatieve bijeenkomsten over
de juridische, sociale, medische
en wetenschappelijke aspec-

ten van LHBT-ouderschap. Ook
wordt er voorlichting gegeven en
een actieve lobby gevoerd voor
het verbeteren van rechten van
ouders en kinderen”, vatten Robin en Jarno het samen. Zij willen
bij voorkeur twee kinderen krijgen via een draagmoeder en IVF
zodat het kind ook (gedeeltelijk)
de genen heeft van een van hen.
De heren moeten dus op zoek
naar een draagmoeder. “Het is
strafbaar om een oproep te doen
om een draagmoeder te vinden.
Het is de bedoeling dat we zelf
iemand zoeken in bijvoorbeeld
onze vrienden- en kennissenkring. Als het al lukt om een
draagmoeder te vinden, moeten
we aansluitend een kliniek vinden die IVF wil toepassen.
Niet elk ziekenhuis werkt hieraan
mee. IVF wordt namelijk alleen
toegepast bij vrouwen die vanwege medische problemen moeilijk zwanger worden”, vertellen
Jarno en Robin. Dat lesbiennes
die zwanger willen worden wél
een oproep mogen doen voor
een zaaddonor, is volgens de he-

Bezig hun
gezamenlijke
leven vorm
te geven
ren een financiële kwestie. “Zaad
doneren is zo gedaan en kost
verder niets. Een zwangerschap
en alles wat daarbij komt kijken
wel”, weten ze.
Het is nog steeds slechts een
fractie van alles waar de heren
aan moeten denken, doen of in
terecht komen. “Alles moet echt
vanaf het begin tot het eind tot
in detail met elkaar overlegd, af-

gestemd en vastgelegd worden.
Gaan wij mee naar controles en
echo’s en wil zij dat? Zijn we bij
de bevalling? Hoe lang na de bevalling komt het kind bij ons? Wil
de draagmoeder het kind blijven
zien? Willen wij dat? Hoe vaak
dan?” Volgens de heren schiet
de Nederlandse wetgeving tekort. “Er is nauwelijks iets geregeld of vastgelegd. Resoluut:
“We vinden dat er een wet moet
komen inzake draagmoederschap, dat elk ziekenhuis mee
zou moeten werken aan IVF en
dat ook homo’s het recht moeten
hebben om actief en in de openbaarheid een oproep te mogen
doen voor een draagmoeder.”
De heren hebben geen moeite
om hun verhaal in alle openheid
te vertellen, want: “We denken
dat het goed is als mensen zich er
bewust van worden hoe moeilijk
het voor homo’s is om een kind
te krijgen.”
Verontwaardigd: “Wij houden
van elkaar en willen graag kinderen. Waarom zouden wij dat niet
mogen of ongeschikt zijn voor
het ouderschap?”
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Auto & Motor

nIeUWS

‘De stank van benzine en herrie
van auto’s is fantastisch!’
video laat zien waarin voorbij
scheurende auto’s te zien zijn.
Naast Engeland is Peter in meerdere landen geweest om te
genieten van klassieke auto’s.

‘Mijn oldtimer komt
alleen met mooi
weer de garage uit’

Peter van Grunsven

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers.

HEESWIJK-DINTHER - voorbij scheurende oldtimers en de geur van olie en benzine. Peter van Grunsven, een ondernemer gevestigd in Heeswijk-Dinther, vindt dat helemaal geweldig. Sinds 2002 heeft hij
een Porsche 911 uit 1982, een klassieke auto waar Peter mee omgaat alsof het zijn eigen kind is.
De foto van Peter en zijn oldtimer
werd op een later moment gemaakt, want op de dag van de afspraak regende het dat het goot.
“Mijn oldtimer komt alleen met
mooi weer de garage uit”, vertelt
Peter. Zijn auto mag dan 35 jaar
oud zijn, een oldtimer is een klassieke auto waar zuinig mee wordt
omgegaan. “Het is een prachtige
auto waar ik hartstikke blij mee

ben”, zegt Peter, die altijd al gek
was van auto’s. Aanvankelijk was
zijn auto blauw, tegenwoordig fel
oranje waardoor zijn Porsche een
opvallende auto is.
Niet alleen houdt Peter van zijn
eigen oldtimer. Onlangs reisde
hij met vrienden naar Goodwood
in Zuid-Engeland voor een oldtimer racefestival. Hier zag hij vele

verschillende oldtimers. De klassieke auto’s werden niet alleen
tentoongesteld, er werd ook in
geracet op het circuit van Goodwood. Enthousiast laat Peter zijn
gemaakte foto’s en video’s zien
op zijn telefoon. “De stank van
olie en benzine en die herrie, ik
vind het fantastisch! Dat geluid
van een auto, daar geniet ik echt
van”, zegt Peter terwijl hij een

Zo was hij eerder al in België,
Duitsland, frankrijk en zelfs in
de Verenigde Staten. Daar bezocht Peter een restauratie-evenement in Los Angeles. Komend
jaar wil hij in Amerika de ‘Porsche
Rennsport Reunion’ bezoeken;
de grootste verzameling van Porsches. Ook in Nederland bezoekt
Peter auto-evenementen. Enkele
jaren geleden deed hij met zijn
Porsche 911 twee keer mee aan
de ‘Stelling van Amsterdam Rally’; een race voor routiniers en
beginnende rallyrijders.
Ook de circuits van Le Mans in
frankrijk en Spa francorchamps
in België waren erg fraai. “Je betaalt entree, maar mag bij oldtimerraces vervolgens alles zien.
Je loopt gewoon langs de auto’s,
tussen de monteurs door”, ver-

telt Peter, die ook mee reed op
de circuitdag in Spa. Opnieuw
pakt hij zijn telefoon tevoorschijn
en zoekt hij naar foto’s. “Kijk,
hier zie je al dat mijn wielen naar
binnen draaien”, zegt Peter. Vervolgens maakte hij met zijn auto
een 360 graden draai, maar gelukkig gaf dat voor hem en zijn
auto geen nare gevolgen.
Oldtimers vindt Peter het mooist,
maar hij kan ook genieten van
moderne, snelle auto’s. “formule
1 vind ik ook heel leuk.
Max Verstappen is geweldig en
daarom volg ik nu nog meer de
formule 1. Op zondagen zit ik
voor de televisie”, zegt de autoliefhebber, die verder graag naar
autoprogramma’s zoals ‘Topgear’
kijkt. “En uiteraard lees ik ook
tijdschriften over oldtimers”, besluit hij.

Peter: ‘Formule 1 vind ik ook heel leuk. Max Verstappen is geweldig

’

en daarom volg ik nu nog meer de Formule 1

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Citroen C2
2006 € 3499,Peugeot 307 AUTOMAAT
2003
• In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
2010
Citroën C3 1.1 Atraction
2005 € 2950,Toyota Aygo 5 drs zwart airco
•Citroen
Wielen
en60D
banden
C3 1.6 EHDi,
km
2012 € 8950,-

€ 2900,€ 4600,-

Cabriolet:
Citroën Xantia 1.8-16V
1998 € 1600,Een
greep uit2003voorraad
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody
1999 €
Daewoo Kalos 1.4 Style
€ 1999,Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Ford Street Ka
2004 €
Daewoo Lanos 1.5 sx
1999 € 650,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Peugeot
206 fCC
2005
€
Fiat Panda
1.1 Active
2005
1999,zwart, verlaagd, div opties
2002
Mazda 323
Citroën
C5 br.1.8
grijs met.
2004 €€ 3.950,Mazda
1991
Citroen
Xsara
picasso blauw met. 2004
2003 €€ 3.900,Vw
Golf MX
TDI 5 cabrio, zeer nette staat1998
€
Fiat Panda
airco
3450,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
2 Fiat
CV 6Panda
blauw 1.2
(belastingvrij)
1971 €€ 4.950,panoramadak
2007
3499,Peugeot 307 hdi break
2007
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Motoren:
Hyundai Atos Spirit
2000 € 1500,Peugeot 206 CC cabrio
2006
Citroen Xara Coupé
1999 € 1.500,750 custom
zwart
€
Kawasaki
Vulcan
Hyundai Yong
Matrixyrv zwart
2001
1450,Renault Clio
1.4 bebop
nieuwe
apk1990
1994
Daihatsu
2002 €€ 2.750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Dodge
RamC180
van 2.5
td, blauw
2001 €€ 1.999,Mercedes
Station
1.8i met. 2006
8900,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999
Fiat
Scudo
8 pers.
ex btw
1997 €€ 1.999,Bedrijfswagens
excl. btw:
Opel
Agilacombi,
1.2 Color
edition
2001
1750,Renault Twingo grijs metalic
2003
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Citroën
Berlingo
1.6metalic
HDI
2007
€
Peugeot
2003
1999,Rover 25
5-drs bl.,
2002
Ford
Focus106
stationcar, zwart
2002 €€ 2.750,Opel
Combo 1.3
CDTi belastingvrij
2004 €
Peugeot
1.6-16V
2003
Volkswagen
Kever
Ford
Ka 307meeneemprijs
1998 €€ 2250,650,VW Golf Cabrio lmv
1995
Ford
Transit
ex btw
2004 €€ 3.250,Peugeot
307connect,
SW 1.6-16V
2003
2450,Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

6450,€ 8.250,3499,€ 6.450,€5950,3.800,€1250,2.950,€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 1999,750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€3250,2.999,€1499,2.750,€ 2.500,-

Autobedrijf W. van Dijk
Onze service

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

* Goede kwaliteit

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

Ford Fiësta 1.0.......................................2014

* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden

Toyota Yaris 1.2 .....................................2014

Ford Fiësta Diesel ........................ 2014-2015 Volkswagen Lupo...................................2003
Ford KA 1.3.................................. 2000-2006 Volkswagen Polo 1.2..............................2012
Ford Focus 1.6 D ................2006-2007-2008 Volkswagen Up ............................ 2012-2014

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

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

Volvo V40 1.6TD ....................................2013

* Snelle service van
o.a. reparatie

Ford Focus 1.0 74 kw ............................2012

STATIONWAGONS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEDRIJFSAUTO’S:

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

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

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Een man is zoals hij auto rijdt

Kort nieuws
koninklijke
oud ijzer
actie

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Mini 850 de Luxe, gerestaureerd lichtmetalen
wielen 1975

• VW Golf 1.6 TDI Highline Navy, Privacy glass,
PCD V + A, 109.000 km, 2012

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

• VW Golf 1.6 TDI, 5-drs, navi,
PDC achter, 95.000 km, 2011

• Skoda Fabia 1.4 16v stuurbekr. centr.
vergr.
t
ochop
verk
afstand 5-Drs 2004

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Suzuki Swift 1.2, Comfort Easss, airco,
stoelverwarming, 100.000 km, 2012
• Suzuki Swift 1.3i, 5-drs, airco, 2008
• VW Caravelle 2.5 TDI Camper met hefdak,
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999
• VW Golf 1.4 TSI Highline PCD V + A,
Privacy glass, 125.000 km, 2012

verkocht

• VW Golf 1.6 TDI Highline Navi, PDC verk
V + Aoch
, t
Alcantara 115.000 km 2011
• VW Golf 1.6 TDI, 5-drs, navi, PDC achter,
verkocht
96.000 km, 2011
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

www.autobedrijflangens.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007 Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
Audi A1 74.000 km airco
2014 Hyundai Tucson 20i active joy
2007
Fiat Panda 4200 km. ................................ 2009 Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Citroen
C31.3i
1.451
16vkWairco
Tucson
1.6i .................................
comfort 2000 km 2016
Opel Zafira
Y20 DTH
2005
Ford
Fiesta
.............................2010
2004 Hyundai
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006 Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
Citroen C3 airdream selection
Opel Agila 1.2 automaat, airco
2013
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006 Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Honda
Civic
Peugeot
2061.4
cc 1.6
16V clima
quiksilver
55.000km
..2004
91.000
km1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
2012 Opel
Corsa
cosmo
43.000
km 2015
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Fiat Panda Easy uitvoering
Opel Insignia Sport Tourer
2012
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003 Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Mini
Cooper
2007 Renault
Renault Megane
Clio 1.2 16V
airco1.6
64.000
km. .....
2006
30.000
km.............................................2012
Scenic
16v airco
2003
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
FordAgila
Transit
airco
33.000
kmSensation 49.000 km2015
Opel
1.0connect
10.000 km
........................ 2005 Seat
SeatMii
Ibiza
1.4 16V
... 2006
Opel
Agila 1.2
2005 Volkswagen
Suzuki JimnyPassat
4+4 ...................................
2000
132.000
km 16V airco 70.00 km. ..........2008
station 1.9 TDI
2007
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002 Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Hyundai
airco
87.000
momentum
T3km.
150..................
pk
2013
Opel
CorsaAtos
1.2 1.1
5-drs
20.000
km. km
airco ....2005
2010 Volvo
ToyotaV40
Aygo
airco 20.000
2008
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999 Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Opel Zafira www.autobedrijf-timmermans.nl
1.9D ...................................... 2006
Motor Yahama XJR
1300 grijs zwart ......... 2003
- www.autotrader.nl
- www.trekhaken.nl

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

Wie is aansprakelijk bij
een ongeluk met een
zelfrijdende auto?

VIER JAAR
GARANTIE!

BERNHEZE – De regels voor aansprakelijkheid die gelden voor normale auto’s gelden ook bij testen met zelfrijdende auto’s. De bestuurder is verantwoordelijk, als hij zelf het voertuig bestuurt. Maar
als het systeem niet goed werkt, is de producent verantwoordelijk.
De wetgeving is voor de testfase voldoende. De Rijksoverheid kijkt
waar veranderingen of aanvullingen nodig zijn in de toekomst. Een
eerste stap is om testen mogelijk te maken zonder een mens in het
voertuig.
De testaanvrager moet goed
verzekerd zijn voor de gevolgen van schade tijdens het testen. Dat moet hij aantonen als
hij een ontheffing voor de test
aanvraagt bij de RDW. De RDW
neemt een bepaling over de
aansprakelijkheidsverzekering
op in de ontheffing.

hackt worden? De overheid gaat
onderzoeken welke internationale ICT-standaarden er zijn
voor vervoer. Dat doet de overheid samen met marktpartijen
en kennisinstituten.
Bestuurders moeten veilig kunnen rijden. Ook moet de software niet te hacken zijn.

Kunnen zelfrijdende auto’s ge-

bron: rijksvoorlichtingsdienst

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Bij Cranen Autoschade nemen wij
ons werk serieus. Uit liefde voor het
vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

• wij werken voor
alle verzekeringsmaatschappijen
• bij ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl

goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN ACCU-EXPERT
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

UUR
VERH
Wij adviserenNieuwe
graag of
bijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen en
accu’s
(evt. met velg)

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

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

HEESWIJK-DINTHER - Het is
weer tijd voor de jaarlijkse
oud ijzer actie van de koninklijke Fanfare uit Heeswijk.
Op 7 oktober rijden meerdere aanhangers door Heeswijk
om jouw oud ijzer op te halen. Als je oud ijzer hebt hang
dan vrijdagavond 6 oktober
het raambiljet, dat je begin oktober in je brievenbus
krijgt, goed zichtbaar voor het
raam. In de loop van de zaterdag belt de fanfare bij je aan
en wordt het ijzer opgehaald.
Wat halen wij graag op?
- Oude metalen zoals fietsen,
radiatoren, lood, aluminium, koper.
- Huishoudelijke apparaten
zoals wasmachines, drogers,
beeldschermen et cetera.
(Geen koelkasten, vriezers
en tv’s).
- Autoaccu’s en elektra kabels.
- Bruingoed zoals audio- en
videoapparatuur.
Maar ook na 7 oktober kun
je oude metalen bij ons aanbieden. Bel of mail ons en wij
komen het graag ophalen!
06-25543733 of
oudijzer@koninklijkefanfare.nl.

BoBz:
ping pong
challenge
NISTELRODE - De eerste
bObZ-avond was zeer geslaagd! vrijdagavond 6 oktober is de volgende bObZavond en daarbij is iedereen
weer van harte welkom om
te komen feesten en dansen.
Deze avond is van 19.30 tot
22.00 uur en er zal dit keer
een heuse ping pong challenge worden gehouden!
BOBZ is voor kinderen uit
groep 7 en 8; dus NIET voor
kinderen die in groep 6 zitten.
Deze kinderen zijn volgend
jaar welkom. Het verzoek dan
ook aan ouders om hier op toe
te zien, dit om teleurstelling te
voorkomen. De entree is € 1-,
en consumpties zijn € 0,80
per stuk. Ook het verzoek om
deze keer je mobieltje thuis te
laten Als je je telefoon toch
meeneemt, omdat je bijvoorbeeld alleen naar huis moet
fietsen, kun je je telefoon bij
ons in bewaring geven.
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nazomeruitstapje bewoners Laarstede
en kleinschalig wonen kloosterhof
zoekt vrijwilligers

Wil jij graag iets voor een ander
betekenen?
Hechtingsproblematiek
Wil jij je inzetten voor iemand met
hechtingsproblematiek? 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!
Megen: Actieve vrijwilliger
Een spraakzame vrouw (1947) is op zoek
naar iemand die haar ‘tussen de vier muren’
uit haalt. Vanwege haar gezondheid heeft
ze haar eigen bedrijfje moeten loslaten en
omdat ze slecht ter been is, is ze aan huis
gekluisterd. Tuinieren, de natuur en shoppen
zijn haar hobby’s. Ze zoekt een actieve
vrijwilliger ‘met inhoud’ die dit samen met
haar wil doen.
Vrijwilligerswerk doe je met je hart. Als
vrijwilliger bij Blink zorg je ervoor dat
mensen met een beperking zo veel mogelijk
mee kunnen doen aan de samenleving.
Ook bied je zwaar belaste mantelzorgers
verlichting, zodat zij even tijd hebben
voor zichzelf. Interesse of op zoek naar een
vrijwilliger? Neem vrijblijvend contact op
voor meer informatie of neem eens een
kijkje op onze website: 088-7540400 |
info@blinkuit.nl | www.blinkuit.nl

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’

NISTELRODE - Donderdag 21
september, de eerste dag van de
herfst. Een behaaglijk nazomerzonnetje.
De geweldige gastvrijheid bij
Eetcafé ’t Pumpke. Sfeervol-

le muziek, ten gehore gebracht
door twee accordeonisten. De
inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Kortom,
alles aanwezig voor een gezellige terrasmiddag!
Onder het genot van een hap-

kennismaker
voetreflexologie

je en drankje, een traktatie van
’t Pumpke, genietend van de
mooie muziek, het samenzijn
en praatje met elkaar heeft ieder volop genoten van deze
prachtige middag. De activiteitenbegeleiding van Laarstede en

Kloosterhof vindt het bijzonder
fijn om, dankzij ieders goodwill,
deze uitstapjes voor de bewoners te kunnen realiseren en samen te kunnen bijdragen aan de
kwaliteit van leven voor de oudere medemens.

horizon heesch geeft
cheque aan heelwijk

HEESWIJK-DINTHER - in het kader van kennis delen wordt op
maandag 2 oktober van 20.00 tot 22.00 uur een lezing/workshop‘
voetreflexologie georganiseerd in de bibliotheek Heeswijk-Dinther.
De workshop wordt verzorgd
door Wendy Smits-van de Ven,
Voetreflex Plus therapeute en
Sensikids/HSP coach. Zij heeft
zich gespecialiseerd in prikkelgevoeligheid en hoog sensitiviteit
binnen haar voetreflexpraktijk.
Voetreflexologie stimuleert het
zelf genezend vermogen van het

lichaam. Het is een veilige therapievorm; een drukpuntmassage van de zenuwuiteinden op
de voet die in verbinding staan
met alle organen en systemen in
het lichaam. Voetreflextherapie
helpt bij diverse klachten zoals
hoofdpijn, rugklachten, spijsverteringsklachten, stress et cetera.

voorlichting door koninklijke visio
HEESCH - veel mensen komen er op latere leeftijd achter dat ze het allemaal niet meer zo goed kunnen
zien. Dat hoort nou eenmaal bij het ouder worden, denk je dan al snel, er zal wel niets aan te doen zijn.
Maar dat is een misvatting. Er zijn juist veel mogelijkheden voor hulp. Daar komt een aantal sprekers
vanuit koninklijke visio graag over vertellen, op vrijdag 27 oktober in cc De Pas.
Welke mogelijkheden zijn er allemaal wanneer je het niet meer
zo goed ziet? Met de juiste hulpmiddelen of met gerichte ondersteuning ontstaan er vaak weer
heel veel mogelijkheden. Mensen ervaren dan dat ze in alle
aspecten van het dagelijks leven
veel meer kunnen doen dan ze
voor mogelijk hielden. Daar is
Koninklijke Visio als expertisecentrum voor slechtziende- en
blinde mensen iedere dag mee
bezig.
We vertellen je graag meer over

verschillende oogaandoeningen
zoals Maculadegeneratie, Cataract (staar) en Glaucoom.
Het wordt een boeiende middag
over de gevolgen van slechtziendheid, de signalen, hoe verslechterd zicht te herkennen is,
en vooral: welke mogelijkheden
er zijn voor wie hiermee te maken krijgt. Je krijgt niet alleen
informatie, maar we laten je
ook zelf beleven hoe het is om
slechtziend of blind te zijn. Dat is
ook heel nuttig wanneer je niet
zelf blind of slechtziend bent,

maar wel dagelijks met mensen
met een visuele beperking omgaat.
Nieuwsgierig geworden? Kom
dan zeker op vrijdag 27 oktober
naar CC De Pas aan de Misse 4.
Aanvang is om 14.00 uur in de
Missezaal, einde rond 16.00 uur.
De toegang is gratis.

maakt werk van jouw recht

HEESCH - Lidl Nederland vierde afgelopen periode het feit dat de
keten al twintig jaar een plaatsje heeft binnen de maatschappij.
in dat feestelijk kader wilde de supermarkt iets extra’s doen voor
plaatselijke goede doelen. in Heesch greep mevrouw jean van Orsouw-Heesakkers deze kans om een aanvraag te doen voor ziekenvereniging Horizon Heesch.
Op donderdag 21 september
was het zo ver! Op Alzheimerdag overhandigde filiaalmanager Yvonne Kropfeld een cheque
ter waarde van € 1.000,- aan de
voorzitter van Horizon Heesch.
Via de ziekenvereniging gaat
deze donatie als een welkome
bijdrage naar de PG afdeling
van zorgcentrum Heelwijk. Daar
spaart men voor de aanschaf
van een zogenaamde tovertafel. De bewoners van huiskamer

De Korenbloem hebben onlangs
kennis mogen maken met dit
apparaat. Dit bleek zo’n groot
succes dat men voor de bewoners van de PG afdeling zo’n tafel wil aanschaffen.
De Tovertafel stimuleert de bewoners om spelletjes te doen en
meer te bewegen, wat zo van
wezenlijk belang is voor deze
mensen. Zorgcentrum Heelwijk
is bijzonder in haar nopjes met
deze eerste donatie.

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

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

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
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Frank: ‘Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden.’

uw specialist
op financieel &
fiscaal gebied
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, financieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien op
hun accountancyvragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens
een gratis toegankelijk spreekuur
op ons kantoor in Heesch (Ceres-

laan 4, naast de Rabobank). Iedereen kan hier vrijblijvend binnenlopen om vervolgens in gesprek te gaan met een van de
aanwezige specialisten, waarbij
ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

Een mooi beginnersboek over het
waarnemen van de sterrenhemel
wordt natuurlijk gebruikgemaakt
van het digitale planetarium.
De facultatieve les op 28 november staat helemaal in het teken van pulsars. Pulsars zijn snel

uitzenden en buitengewoon interessante objecten vormen voor
sterrenkundigen.
Het cursusgeld bedraagt € 60,(voor Halleyleden is dit € 55,-).
Cursisten die ook de extra les

• Accountancy
• Belastingadvies
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

voor u beschikbaar is, is het aan
te bevelen om van tevoren telefonisch uw afspraak te reserveren via 0412 - 45 90 00 (receptie
Van Soest & Partners). Wilt u op

HEESCH - Bij Sterrenwacht Halley wordt dit najaar de cursus ‘Sterrenkunde voor Iedereen’ gegeven. Die
bestaat uit zes lessen op de dinsdagen 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november en maandag 4 december, telkens van 20.00 tot 22.30 uur. Op dinsdag 28 november is er een facultatieve les over pulsars;
cursisten kunnen aangeven of ze deze extra les ook willen volgen. De extra les is aan deze najaarscursus
toegevoegd ter gelegenheid van het feit dat op de dag af een halve eeuw geleden, op 28 november
1967, Jocelyn Bell Burnell de eerste pulsar ontdekte.

ronddraaiende neutronensterren
die elektromagnetische straling

Onze diensten o.a.:

• Financiële administratie

Cursus Sterrenkunde
bij Halley in Heesch

De cursus wordt verzorgd door
Niels Nelson, Wim Waegemakers, Bareld Muurling en enkele
andere Halleyleden. Belangstelling voor sterrenkunde is
voldoende om aan deze cursus
mee te doen; speciale kennis is
niet vereist. In de cursus wordt
onder andere aandacht besteed
aan het waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan,
meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en de
sterren, melkwegen en het heelal. Bij helder weer wordt waargenomen met de C14-telescoop
in de grote koepel, en de werking van draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook

Foto: Ad Ploegmakers

over pulsars willen volgen, betalen € 70,- (voor Halleyleden is dit
€ 60,-).
Bij de prijs is een mooi beginnersboek over het waarnemen
van de sterrenhemel inbegrepen.
Dit boek is geschreven door, onder meer, de bekende Belgische
weerman Frank Deboosere.
Voor meer informatie en aanmelden mail naar of bel met
Wim Waegemakers:
wwaeg@ziggo.nl of
0412-453737.

een ander tijdstip of datum een
vrijblijvende afspraak maken,
dan kunt u natuurlijk ook altijd
dit telefoonnummer bellen of
gewoon binnen komen lopen.”

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

Wereldwinkel Nistelrode nodigt je uit voor
een wijnproeverij
NISTELRODE - Tijdens deze proeverij heb je de gelegenheid om een
aantal heerlijke wijnen te proeven: rood, wit of rosé. Wereldwinkel
Nistelrode heeft voor elk wat wils. Van licht en fruitig tot vol en
rond. Alle wijnen die tijdens de proeverij worden gepresenteerd zijn
afkomstig uit Zuid-Afrika.

Met aandacht
voor biologische
en ecologische
aspecten
Fairtrade werkt nauw samen met
de wijnboeren en producenten.
Samen met hen ontwikkelen ze
een breed palet aan smaken van
hoge kwaliteit en met aandacht
voor biologische en ecologische
aspecten. Door speciale handelsovereenkomsten krijgt de kleine
wijnboer een eerlijke prijs voor

zijn arbeid.
Deze middag krijg je maar liefst
15% korting op alle Fairtrade
wijnen!
Wij zien je graag zaterdag 30
september tussen 13.30 en
17.00 uur.
Team Wereldwinkel Nistelrode.
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korfbal

Altior zonder
punten naar huis
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEUMEN/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 24 september reisde
Altior af naar Heumen. Met een goed gevoel gingen de dames de
wedstrijd in en ze waren in de eerste helft erg aan elkaar gewaagd.

Cassini bij Saturnus NASA JPL Caltech

Pluto landschap NASA

HEESCH - Tijdens het Weekend van de Wetenschap heeft Sterrenwacht Halley verschillende activiteiten. Hieronder lees je het programma. Meer informatie: www.sterrenwachthalley.nl
Publieksavond
Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 6 oktober voor publiek geopend. Het programma
begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer twee uur. Het is voor
alle leeftijden geschikt. Entree
€ 5,-, kinderen tot en met 12 jaar
betalen € 3,-.
In de publiekspresentatie vertelt
Bareld Muurling over de reuzenplaneet Saturnus en zijn ringen
en manen. Die hebben de afgelopen dertien jaar gezelschap gehad van de NASA-ruimtesonde
Cassini, die deze verre werelden
van alle kanten heeft bestudeerd
en gefotografeerd.
Op 15 september eindigde Cassini zijn succesvolle missie met
een duik in de dichte dampkring
van Saturnus, waar hij in de hitte
door de wrijving met de gassen
is verbrand. De laatste beelden
die hij van de planeet maakte,
zijn fascinerend en komen in de
lezing natuurlijk ook voorbij.
Jeugdmiddag
Op zaterdagmiddag 7 oktober is
er bij de sterrenwacht een jeugdmiddag. Die begint om 14.00
uur en duurt tot 16.00 uur. Kinderen van (ongeveer) acht tot
en met twaalf jaar zijn welkom

en de entree bedraagt € 3,- per
kind. Deze middag vertelt planeetonderzoeker Sebastiaan de
Vet je van alles over planeten.
Hij laat je ontdekken wat stenen
en meteorieten ons vertellen
over de planeten, hoe gletsjers
stromen op Pluto, hoeveel lucht
weegt en wat bodemonderzoek
ons leert op Mars. Samen met
hem kun je experimenteren met
het maken van ‘Pluto-ijs’ en buitenaardse stukken steen en ijs
bestuderen.

het zonnestelsel.Wat zie je als je
op de maan rondloopt en om je
heen kijkt? En hoe zien de landschappen eruit op Mercurius,

biljarten kreeg
duivensport
judo maar
Altior
goeie kansen
verzuimde om ze af te maken
en daarbij hadden de dames ook
nog eens de pech dat de bal als
een tol uit de korf draaide. De
dames gingen rusten met een
stand van 5-5. Die rust deed Altior
minder goed dan schaken
de tegendammen
stander, want die kwam sterk
uit de kleedkamer en zette Altior meteen op drie doelpunten
achterstand. 1cmAltior
kwam nog
b
verder op achterstand, maar in
het laatste deel van de wedstrijd
1,2 cm terug
b
kwam ze sterk
tot 12-11
en het laatste fluitsignaal kwam
net iets te vroeg om een eventuele puntendeling of overwinning
1,4cm b
veilig te stellen.
De eerste nederlaag was een feit!
autosport
karten
Corridor
1 – Altior 1: 9-17
(bekerwedstrijd)
Swift 2 – Altior 2: 16-11
Oxalis 2 – Altior 3: 10-6
Altior 4 – Avanti 2: 5-8

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Altior MW1 – NDZW MW1: 8-5
Flash R1 – Altior R1: 2-3
BMC A1 – Altior A2: 10-8
De Peelkorf B1 – Altior B1: 8-5
Altior B3 – Avanti B1: 2-7
Celeritas C1 – Altior C2: 5-3
Altior C3 – BMC C1: 3-2
motorsport
Celeritas D1
– Altior D1: 5-7
Altior E1 – De Kangeroe E1: 9-2
Altior E3 – NDZW E1: 11-0
Emos E3 – Altior E4: 4-2
MOSA’14 F2 – Altior F1: 5-3.

Het volledige programma kun je
lezen op www.sterrenwachthalley.nl Afscheidswedstrijd spelers
Publieksavond
Ook op zaterdagavond 7 oktober is Sterrenwacht Halley voor
publiek geopend. Het programma begint om 20.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is
voor alle leeftijden geschikt. Entree € 5,-, kinderen tot en met
12 jaar betalen € 3,-.
Deze avond vindt plaats in het
kader van het Weekend van de
Wetenschap. Gastspreker Sebastiaan de Vet houdt een publiekslezing, getiteld: Vastgelegd in
steen: geologische inzichten in

Mars en andere rotsachtige- of
ijswerelden in ons zonnestelsel?

WHV1

Tot zo’n vijftig jaar geleden kon
men daarover alleen maar fantaseren. Maar sindsdien zijn er
mensen echt op de maan geweest, zijn alle planeten bezocht
door onbemande ruimtesondes
en rijden robotvoertuigen, foto’s
en selfies makend, over heuvels
en door kraters van Mars.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 - Heesch.
Foto: Jan Gabriels

WHV wint eerste
competitiewedstrijd
voetbal

WILBERTOORT/LOOSBROEK - Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat WHV tegen een
ploeg speelde die de fysieke duels tot het randje, en zelfs daarover, opzocht. WHV kreeg in de eerste
helft de betere kansen op de voorsprong, waaronder een lange bal van Thijs Lunenburg die door Teun
Bosch (zie foto) in de handen van de keeper werd gekopt. Niet veel later was Bosch wel gelukkig in de
afronding en tikte hij een scherp aangesneden hoekschop van Teun van Mil binnen, 0-1.
De Willy’s probeerden via lange
ballen de voorwaartsen aan het
werk te zetten, maar werden
daar niet heel erg gevaarlijk mee.
Wel kreeg de thuisploeg vlak
voor rust een opgelegde kans
toen vanaf de rechterkant de bal
werd teruggelegd en een middenvelder de bal naast het doel
van Jaap de Wit schoot.

in de 80e minuut
viel de beslissing
De tweede helft bestond voornamelijk uit veel vrije trappen
en hoekschoppen voor de thuisploeg, maar ondanks dat leverde dat nauwelijks gevaarlijke

momenten op. De Loosbroekse
defensie stond zijn mannetje
en met name Martijn Driessen
wist veel hoge ballen weg te
koppen. Om iets meer grip op
de wedstrijd te krijgen bracht
Leon van Wanrooij een dubbele wissel. Dit zorgde aanvallend
gezien voor iets meer dreiging
en dat resulteerde in een prima
mogelijkheid. Zo schoot Harold
Lunenburg op doel en was de
rebound niet besteed aan Roel
Lunenburg.
In de 80e minuut viel de beslissing alsnog, toen Yorick van de
Rakt een actie startte en de bal
via een verdediger voor de voeten kwam van Roel Lunenburg,
die vanaf rand 16-meter hard
tegen de binnenkant van de paal
raak schoot, 0-2.

LOOSBROEK - Vrijdag 22 september heeft WHV afscheid genomen
van maar liefst zes spelers van het eerste elftal. Er werd een speciale
afscheidswedstrijd georganiseerd tussen het huidige WHV1 en een
gelegenheidselftal, bestaande uit diverse oud- teamgenoten van de
zes voetballers.
Voorzitter Eli van Beekveld had
voor elke afscheidnemende speler, Marco Lunenburg, Harold
Lunenburg, Jaap de Wit, Twan
van der Doelen, Cor Lunenburg
en Dave van de Ven, een dankwoord.
Tijdens de derde helft kregen de
spelers ook van hun teamgenoten nog de nodige toespraken
en cadeaus. Jos de Vries bood
namens de jeugdcommissie aan
Jaap en Dave, de twee keepers,

Meld je nu aan
voor het burgerpanel
• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten
Teun Bosch Foto: Gabriëls Fotografie

www.tipmooibernheze.nl

een prachtige foto aan als dank
voor hun jarenlange inzet tijdens
de penaltybokaal en de Meerkampdag.
De elftallen waren aan elkaar
gewaagd, de eindstand was
1-1. Een mooie wedstrijd en een
mooie avond waar vele herinneringen met elkaar werden gedeeld.
Lees meer op
www.mooibernheze.nl.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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tafeltennis

korfbal

tennis

Het zeventiende LipsGroen 45+
dubbeltennistoernooi

Foto: Mario van Zeeland

NISTELRODE - Afgelopen week heeft op het tennispark van tennisclub Telro in Nistelrode het zeventiende LipsGroen 45+ dubbeltennistoernooi plaats gevonden. Op
een zonovergoten, prachtig aangekleed park werden 193 wedstrijden gespeeld door
214 deelnemers van 25 verschillende tennisverenigingen uit de regio.
De organisatie van het toernooi wil alle
deelnemers, vrijwilligers, publiek en sponsors bedanken, die deze geweldig week
mogelijk hebben gemaakt. Er waren dit
jaar acht onderdelen waarbij een finale
gespeeld werd. De uitslagen zijn als volgt:
HD 5: Eerste: Mark van den Berg/Bob
Lankester.
Tweede: Jos Exters/Nicolaas Ploegmakers.
HD 6: Eerste: Jos van Dolleweerd/Mark
Raijmakers.
Tweede: Tonnie van Orsouw/Tonny van
Tilburg.
DD 6: Eerste: Gea Dobbelsteen/Marion
van der Lee.
Tweede: Dorinda Hoyer/Miriam Schipper.
GD 6: Eerste: Peter van Deutekom / Mary
van Deutekom.
Tweede: John van de Wetering/Carla van

den Hanenberg.
HD 7: Eerste: Thierry van Grinsven/Harold van Kortenhof.
Tweede: Cor van Dinther/Theo van Engelen.
DD 7: Eerste: Jessy van den Hout/Anja
Pepers.
Tweede: Diny Arts-Boeyen/Miep Vogels.
GD 7: Eerste: Mark van Dijk/Marjolan van
Gerwe.
Tweede Tinie Ketelaars/Dianne van Orsouw
GD 8: Eerste: Willie Ketelaars/Jacqueline
van de Graaf.
Tweede: Mari Pashouwers/Gera Pashouwers.
Meer foto’s zijn te bekijken op
www.mooibernheze.nl/albums.

Kwartje valt goed bij Korloo
hardlopen

korfbal

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOSBROEK - De wedstrijd van afgelopen zondag, Korloo 1 tegen Skunk 1, was een
gelijk opgaande wedstrijd én een pittig duel. Na een aarzelend begin van beide kanten
was het Korloo dat de score opende, 1-0. Hierna hielden beide teams elkaar goed in
evenwicht. De gasten waren echter doeltreffender in de afwerking. Door hard werken
biljartenKorlooduivensport
judo
vissen te pakken,
skien maar
snowboarden
wist
steeds weer
de voorsprong
net voor dekano
rust wist Skunk de
stand weer gelijk te trekken: 3-3.
Na de rust kwam Skunk al snel op een
3-4 voorsprong. Korloo slaagde erin om
in korte tijd de achterstand weer om te
buigen in een 5-4 voorsprong. Vervolgens
schaken een 5-6 voordammen
liep Skunk weer uit naar
sprong. Het fel spelende Korloo was niet
aangeslagen en liet de gasten niet verder
weg lopen.
De ploeg kwam
1cm b terug tot 6-6. De felheid
en het doorzettingsvermogen zorgden ervoor dat de achterstand weer werd omcm b 7-6 voorsprong. Skunk
gebogen in 1,2een
toonde weer karakter en speelde zich te-

rug in de wedstrijd door weer op gelijke
hoogte te komen: 7-7. De vele toeschouwers kregen zodoende een spannende
slotfase te zien waarbij bij 7-7 de laatste
kaarten/bridgen
minuten aanbraken. Hierin lukte het de
thuisploeg om weer op voorsprong te komen: 8-7. De laatste minuut verstreek met
aanvalsspel van Skunk. Echter, het overleg
en de rust ontbrak om nog een gelijkspel
uit het vuur te slepen. Zo trok Korloo de
winst naar zich toe in dit gelijkwaardige
duel. Doelpunten waren van Kim en Fleur
(3), Mirte en Maaike (1).

Bami- of nasischijf

1,4cm b

Oriental
4 stuks

autosport

karten

motorsport

Diepvriesspecialist
Normaal 3,79

2,

69

Balkan, broccoli,
gemengde of Europese

Groentenmixen
1 kilogram

Ambachtelijke

Diepvriesspecialist

Worstenbroodjes
8 stuks

€2,19 €2,79

GEZIEN WORDEN EN BOODSCHAP OVERBRENGEN
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2 voor
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Vissticks
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20 stuks
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*ALLEEN LOGO PLAATSEN OF DIGITAAL AANLEVEREN - ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW - ACTIE GELDT TOT 1 NOVEMBER 2015
AFHALEN IN NISTELRODE OF €8,00 VERZENDKOSTEN - BINNEN 4 WEKEN GELEVERD - BESTELLEN VIA TELEFOON, EMAIL OF ONLINE

WWW.GAAFGRAFISCH.NL

€ 9,

89

7,89
Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 27 september t/m dinsdag 3 oktober 2017.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

€ 2,50

KORTING
tegen inlevering van
20 spaarpunten
Maximaal aantal
in te leveren
spaarpunten is 80.

34

Bernheze SportIef

Woensdag 27 september 2017

motorsport

voetbal

vrouwen prinses Irene winnen in nuenen
NUENEN/NISTELRODE - in de eerste wedstrijd van het seizoen wist het sterk vernieuwde Prinses irene
elftal, na een 0-3 ruststand een 1-3 overwinning te behalen in en tegen Nuenen. veerle Donkers, anouk
van de ven en Fabiënne balvers waren de goalgetters.
Prinses Irene begon sterk aan
de wedstrijd. Het duurde dan
ook niet lang of er werd gescoord. Via een mooie vrije trap
in de elfde minuut van Nikki van
Wijk, kwam de bal bij Sharon
van Os. Zij legde deze met het
hoofd terug op Veerle Donkers,
die beheerst in de hoek schoot;
0-1. De vrouwen bleven sterk
doorspelen. Dit werd beloond in
de 27e minuut. Door een goede
diepe bal van Meggy Wijnen, die
door de keepster niet goed klem
werd gepakt, kon Anouk van
de Ven de 0-2 maken na goed
doorjagen. Vervolgens brak er
aanvallend een onrustige fase
aan bij de vrouwen van Prinses
Irene. Ondanks dat herpakte het
elftal van coach Edith Martens
zich goed en werd op slag van
rust de 0-3 gemaakt. Dit keer
was het fabiënne Balvers die

voetbal

rechtstreeks vanuit een corner
de bal erin draaide.
Na rust kwam Talitha Groenendaal in de plaats van Anouk van
de Ven. Door het hoge druk zetten van Nuenen verloor Prinses

Irene de grip op het middenveld.
Door een lange bal die per ongeluk tegen de hand aan kwam van
een van de speelsters van Prinses
Irene, kreeg Nuenen een penalty. Deze werd netjes benut: 1-3.
Dit was tevens de eindstand.

Goed begin voor Avesteyn

HEESWIJK-DINTHER - Na een
goede voorbereiding is het echte werk weer begonnen voor het
vaandelteam van avesteyn.
De middag begon met een shirtpresentatie. De wedstrijd begon
fel van beide kanten, meer overtredingen dan dat er minuten op
het scorebord stonden. Na tien
minuten kwam Joost van Vugt
alleen voor de keeper te staan
door een fout van de verdediging. Deze inzet werd gekeerd
door de keeper waarna er een
snelle counter uitbrak. En deze
was wél raak, 0-1.
Hierna kwam er een periode
waarin Avesteyn Maliskamp
flink onder druk zette en dus
ook het betere van het spel had.
Dit resulteerde dan ook in de
1-1 van Joost van Vugt in de 33e
minuut. Hierna was het eenrichtingsverkeer in het voordeel van
Avesteyn. Teun van den Boom
tekende aan voor de 2-1 na
goed doorzetten. Kansen stapel-

den zich op, maar de rust werd
ingegaan met: 2-1.
Na rust is het spelbeeld nog
steeds hetzelfde. In minuut 63
was het wederom Teun van
den Boom die het net wist te
vinden op aangeven van Joost
Goyaarts. In de 70e minuut werd
dezelfde Teun gewisseld voor

Rens van Vugt. Een paar minuten later werd Joost Goyaarts
gevloerd in de 16 meter. Martijn
Swartjes mocht aantreden voor
de penalty. Het is nog steeds onduidelijk of de bal via de lat over
de lijn ging of toch niet, 4-1. In
de 84e minuut werd nog de 4-2
binnengeschoten door Meurs.
Een goed begin voor Avesteyn.

raivo Dankers pakt de onk
125cc titel

GELDERMALSEN/HEESCH - Raivo Dankers van het HSF Logistics
Motorsport team is op het circuit van Geldermalsen Open Nederlands kampioen 125cc geworden. De crosser uit Heesch werd
tweede in de eerste manche en kwam na een valpartij in de tweede
manche als vijfde binnen. Dit was voldoende om de titel, met de
wedstrijd in boekel nog te gaan, in de wacht te slepen.
Geconcentreerd stond hij achter
het starthek voor de eerste manche. Echter, toen het starthek viel
kwam Dankers niet heel goed
weg en kon pas rond de achtste
plaats aan de wedstrijd beginnen. fanatiek begon hij aan een
opmars en kwam in het midden

men uitreed en op een tweede
plaats over de finish kwam.

echter, tOen het
startheK viel...

Raivo reed bekeken op een
tweede plaats totdat hij in de
slotfase een fout maakte en in
een bocht ten val kwam. Hierbij
ging kostbare tijd verloren en dit
had tot gevolg dat hij terug viel
naar een vijfde plaats.

van de wedstrijd aan op een derde plaats. Raivo bleef het tempo
hooghouden en kon uiteindelijk
profiteren van een mechanisch
probleem van de tweede man en
wist deze positie over te nemen.
De kopman was ondertussen al
te ver weg, waardoor Raivo de
wedstrijd zonder risico’s te ne-

Met nieuwe motivatie ging hij
in de tweede manche van start.
Ditmaal zat hij er vele malen beter bij na de start en kon op een
tweede plaats aan de wedstrijd
beginnen.

Raivo wist deze positie in handen te houden tot over de finish en had geheel onverwacht
voldoende aan deze positie om
nu al als kampioen gekroond te
kunnen worden.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

De opLoSSInG
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GASSERVICE OSS
Galliersweg 45- Oss
0412-748888 - www.gasserviceoss.nl

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl
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nieuw tenue Avesteyn
HEESWIJK-DINTHER - vanaf nu beschikt avesteyn over
een nieuw wedstrijdtenue. Op
zich geen bijzonder feit, maar
in dit geval eigenlijk wel, want
avesteyn heeft kunnen bewerkstelligen dat, in samenwerking
met kledingsponsor intersport
uit veghel en Masita, een shirt
is samengesteld dat alleen voor
avesteyn geproduceerd wordt.
Dit houdt in dat Avesteyn langdurig kan beschikken over dit
unieke shirt waardoor op enig
moment alle teams van Avesteyn
in hetzelfde wedstrijdtenue zullen spelen. Aangezien dit de afgelopen periode niet mogelijk is
gebleken, is Avesteyn hier zeer
blij mee.
Het nieuwe tenue is op zondag
24 september door het eerste
team in gebruik genomen nadat
dit tijdens een kleine ceremonie
werd gepresenteerd, waarbij een
spandoek werd onthuld waarop
het nieuwe tenue stond weergegeven. Bij deze presentatie waren beide hoofdsponsoren Gedo
Electro en Cranen fleetservice

Foto: Michel Roefs

en Patrick Koolen van Intersport
aanwezig.
Het spandoek werd onthuld
door de pupil van de week en de

aanvoerder van het eerste team,
Martijn Swartjes. Naast het traditionele oranjezwarte thuistenue zal Avesteyn 1 voortaan in

Brabantse voetbaldagen bij vv heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - voetbalvereniging Heeswijk organiseert op woensdag 18 oktober de brabantse
voetbaldagen. De voetbaldag bij Heeswijk is een voorronde. De winnaars mogen op zondag 22 oktober
meedoen aan de finale in het stadion van Rkc in Waalwijk, waar zij strijden om de titel ‘beste voetballer van brabant’.

Niet alleen VV Heeswijk organiseert een voorronde; in heel
Brabant vinden er voorrondes
plaats, waarna de winnaars deel
mogen nemen aan de finale. Van
alle voorrondes mogen de beste spelers per leeftijdscategorie
meedoen aan de finale. De Brabantse Voetbaldagen zijn voor
jongens en meisjes van vijf tot en
met vijftien jaar. Iedereen mag
aan de voorronde meedoen, ook
kinderen die geen lid zijn van VV

Heeswijk. Op de voetbaldagen
bij VV Heeswijk leren jongens en
meisjes voetballen als een echte
prof, maar het draait vooral om
plezier hebben. Gedurende de
hele dag komen verschillende
onderdelen van het voetbal aanbod, zoals technische vaardigheden, je houding, het maken van
snelheid en het slim spelen van
voetbal. Oud-PSV’er Juul Ellerman en jeugdtrainers van profclubs verzorgen de trainingen.
Deelnemers aan de voetbaldag bij VV Heeswijk krijgen een
sportlunch, een voetbalshirt, een
medaille, een ondertekend spe-

lersdiploma en bovendien een
onvergetelijke dag. Deelname
bedraagt € 34,95. De voetbaldag begint om 9.15 en duurt tot
16.30 uur. Locatie Droevendaal
6 in Heeswijk-Dinther. Inschrijven via www.brabantsevoetbaldagen.nl/product/heeswijk.

voetbal

een zwart uittenue aantreden.
De komende periode zal ook een
aantal andere teams het nieuwe
tenue krijgen.

Avesteyn is trots op dit ‘custom
made’ shirt en gaat ervan uit dat
de leden dit met trots zullen dragen.

voetbal

moeizame zege prinses Irene

VENHORST/NISTELRODE - in de ouverture van de competitie 20172018 won Prinses irene met 2-3 van promovendus venhorst.
Tim van de Brand (2x) en Martijn van Vught scoorden voor Prinses
Irene. Thijs van Sleeuwen en Mike van Grinsven deden dat namens
de gasten. Het was een moeizame overwinning en zeker gezien het
spelbeeld van de tweede helft was een gelijkspel meer op zijn plaats
geweest.
Foto: T. Bevers

heeswijk en helvoirt delen de punten
HELVOIRT/HEESWIJK-DINTHER - Onder een heerlijk najaarszonnetje speelden Helvoirt en Heeswijk
hun seizoensouverture van jaargang 2017-2018.
Het werd een boeiend duel,
waarbij de thuisploeg voor rust
de betere was en Heeswijk na
de pauze de overhand had. Voor
rust scoorde Nick van de Bruggen de 1-0 en in het tweede bedrijf maakte Wouter van Dijke
de gelijkmaker op aangeven van
Wesley Dekkers.
Met een beetje mazzel hadden
de Heeswijkers de drie punten
nog mee kunnen nemen naar
huis, want de beste kansen
waren voor de mannen van de
Gebr. Dijkhoff. Achteraf had iedereen in de gezellige kantine
echter vrede met de puntendeling.

in deze uitslag en het vertoonde
spel biedt voor Heeswijk vol-

Beide teams konden zich vinden

Wouter van Dijke is zijn tegenstander te snel af

doende perspectief voor de rest
van het seizoen.

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

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE
Foto: Hans Heesakkers

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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DonDerDAG 28 SeptemBer
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
kBo-koffieochtend:
Wijkagenten stellen
zich voor
CC Servaes Heeswijk-Dinther
eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther
Centrum mAIA: herinner
je wie jij bent... module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Workshop pendelen
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 16
film: LIon
CC Nesterlé Nistelrode
vrIjDAG 29 SeptemBer
Actiedag Bevers
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 12
op de koffie bij nellie
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 16
Centrum mAIA: herinner
je wie jij bent... module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Dag met
familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther
opening expositie:
Blik op fotografie
Bibliotheek Heesch
open repetitie popkoor
noIz
Herderstraat 2 Heesch
Buro Lima Live event
De schaapskooi Vorstenbosch
PAGINA 4
zAterDAG 30 SeptemBer
open huizendag
PAGINA 10

InStijl Woonevent
Nistelrodensedijk 6 Loosbroek
PAGINA 11
fanfare Aurora: oud ijzer
Heesch
Actiedag Bevers
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 12
meet the maker
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
thema dag: na 73 jaar
opnieuw ‘bevrijd’
Meierijsche Museumboerderij
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

Lezing: energie in je eigen
tuin
LipsGroen Weijen 77 Nistelrode
Workshop Skincare
& visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

Drumcirkel
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 16
oogstfeest
‘van Akker
tot Bakker’
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 23
Buro Lima Live event
De schaapskooi Vorstenbosch
PAGINA 4

vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

opening nostos
www.radionostos.nl
PAGINA 1

kBo Liederentafel
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 8

InStijl Woonevent
Nistelrodensedijk 6 Loosbroek
PAGINA 11

DonDerDAG 5 oktoBer

DInSDAG 3 oktoBer

Wijnproeverij
Wereldwinkel Nistelrode
PAGINA 31

zonDAG 1 oktoBer

BoBz
Dorpshuis Nistelrode

nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur
van Soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 31

kennismaker
voetreflexologie
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 30

Workshop high heels
Den Hof 17 Nistelrode

hisse helden Live
CC De Pas Heesch

kaartavond kBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

mAAnDAG 2 oktoBer

Grote open klotbeek
toernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Buro Lima Live event
De schaapskooi Vorstenbosch
PAGINA 4

kienen kBo-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

kasteel heeswijk
Bevrijd 1944
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

hollandse bingoshow
Zaal De Hoefslag Nistelrode
PAGINA 7
najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
meidenwerk
@Checkpoint Heesch
Inloopspreekuur fysio
Steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch
vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
WoenSDAG 4 oktoBer
Dierendag
Informatiebijeenkomst
zonnepark heesch
‘t Tunneke Heesch
PAGINA 18
Lezing: afstudeerproject
bidprentjes
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 6
nationale Snipperdag
Reisswolf Zoggelsestraat 7
Heesch
PAGINA 25
najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

uitvoering jeugdgroep
kantlijn ‘hotel de Botel’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
publieksavond halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 32

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Benefietconcert
Ivo janssen
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

meditatieavond
Palmenweg 5 Nistelrode

eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

zAterDAG 7 oktoBer

nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther
film: moonlight
filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 16
Lezing hkk ‘De Wojstap’
Heemkamer Heeswijk-Dinther
PAGINA 6
Scandag Bt Didi
Laar 57e Nistelrode
PAGINA 13

oud ijzer actie koninklijke
fanfare heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 29
open Bernhezer Libre
kampioenschappen
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther
Slotexpositie
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

vrIjDAG 6 oktoBer

open dag
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 18

Inspiratiedag Lectio Divina
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

jeugdmiddag &
publieksavond halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 32

open Bernhezer Libre
kampioenschappen
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther

Workshop
Skincare & visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

op de koffie bij nellie
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 16

uitvoering jeugdgroep
kantlijn ‘hotel de Botel’
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

nationale restaurantweek
Het Sentiment Heeswijk-Dinther

open repetitie
popkoor noIz
Herderstraat 2 Heesch

muziekavond:
Broelie en nogwa
De Stuik Vorstenbosch

keeztoernooi
De Stuik Vorstenbosch
PAGINA 16

karin Bruers met
nol havens
CC Nesterlé Nistelrode

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

www.mooibernheze.nl

