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FOLDER DEZE WEEK

HB fOODS UIT HEESCH

Feestelijke afsluiting 
zwemproject statushouders

In Nederland vinden ouders het belangrijk dat 
kinderen leren zwemmen. Mensen uit ande-
re landen kunnen vaak niet zwemmen en zijn 
zich niet altijd bewust van de risico’s van ‘wa-
ter’ in Nederland. Daarom komen bij mensen 
met een niet Nederlandse afkomst verdrin-
kingsongevallen vaker voor.
Vluchtelingenwerk wil voor iedereen zwem-
lessen stimuleren en het behalen van een 
zwemdiploma. Maar helaas zijn de kos-
ten van zwemlessen voor de meeste men-
sen te hoog. Door de samenwerking met 

‘t Kuipke en een tweetal ervaren zweminstruc-
trices is het nu gelukt om betaalbare zwem-
lessen voor deze groep te organiseren. Het 
doel van de zwemlessen was de deelnemers 
watervrij te maken en ervoor te zorgen dat ze 
zich kunnen redden als ze onverhoopt ergens 
in het water belanden. Dit is in deze zomer 
zeker gelukt. Helaas gaat het buitenzwembad 
binnenkort weer sluiten. Daarom zijn de initia-
tiefnemers op zoek naar mogelijkheden om de 
volgende stap te kunnen zetten, namelijk het 
behalen van het A-diploma.

BERNHEZE - Vluchtelingenwerk Bernheze heeft deze zomer in zwembad ‘t Kuipke
in Heesch zwemlessen georganiseerd voor statushouders. Tegen een betaalbare 
vergoeding konden de kinderen en hun ouders twee keer per week zweminstruc-
ties krijgen. In juni zijn ze gestart en afgelopen maandag, 11 september, lieten 
zo’n 15 kinderen zien dat ze ‘watervrij’ zijn. Voor deze prestatie hebben ze een 
mooi certificaat ontvangen. Vluchtelingenwerk Bernheze hoopt dat ze kunnen 
doorstromen om in een ander zwembad een officieel A-diploma te behalen. 

Trotse gezichten Foto’s: Ad Ploegmakers

Klaar voor 
de volgende 
stap: het 
A-diploma
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 14 september Krui-
denlezing door Willemijn Ver-
kampen. Willemijn is een van de 
schrijvers van het ‘VELT-Kruiden, 
kwalen en recepten’ boek, een 
praktisch boek over kruiden en 
hoe je ze moet gebruiken. Mocht 
je interesse hebben, dit boek is 
deze avond te koop à € 19,50. 
Willemijn neemt een groot aantal 
geneeskrachtige en eetbare plan-
ten mee, die ze gaat laten zien, 
laten ruiken én laten proeven. 
Ze vertelt waar ze goed voor zijn 
en hoe je ze kunt gebruiken. Ze 

vindt het vooral erg leuk om te 
vertellen over de planten uit onze 
omgeving. 
Aanvang 20.00 uur, entree € 5,- 
te voldoen bij binnenkomst in de 
zaal.

Vrijdag 29 september ‘Dag met 
Familieopstellingen’ door Juno 
Welter. Sommige aanwezigen 
kunnen een probleem inbrengen. 
Anderen doen mee als repre-
sentant. 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 
persoon, die het probleem heeft 
ingebracht. Representant zijn 
is een prachtige manier om de 
kracht van een opstelling te er-
varen. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor representanten 
en een inbrenger van problemen. 
Kosten: € 90,- voor inbrengen 
van een probleem, € 25,- voor 
een representant. 

Info en aanmelden bij Margareth 
Bloemen: 0413-351075.

COlOfON
DeMooiBernhezeKrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Henriëtte Maas
Matthijs van Lierop
Tamlyn van Lanen
Milène Putters

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel-van Linder
Lianne Gabriëls
Joyce van Griensven

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

Vormgeving/DtP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

 Advertorial

Aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
Info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

OKTOBER, 
OOGSTMAAND? 

De herfst heeft ons alweer 
goed in de tang. Ineens is het 
weer zover. Maar goed, elk 
jaargetijde heeft zijn charme, 
vind ik. Want ‘oktober is de 
oogstmaand’. Is dat zo? Nou, 
eigenlijk niet. Want het oogsten 

gebeurt toch echt al in augustus en september. Oktober heeft 
wel een beetje die naam gekregen en dat komt doordat van 
oudsher de traditionele oogstfeesten in oktober plaatsvinden. 
Het vieren van weer een goede oogst en voedsel, waar we zo 
afhankelijk van zijn. Ook De Bakkers Lamers vieren jaarlijks 
hun oogstfeest. Elke eerste zondag van oktober organiseren we 
samen met De Kilsdonkse Molen het oogstfeest in Heeswijk-
Dinther. Een mooie dag, waar oude ambachten, muziek en 
lekker eten samen vloeien tot een super gezellig samenzijn.

U kunt er ook met de fiets heen gaan. Zo’n 16 km door de 
groene dorpen om te eindigen bij de Molen waar wij heerlijk 
brood en andere lekkernijen bereiden. Zet hem dus in uw 
agenda: Oogstfeest zondag 1 oktober!

Weer even terug. Oktober, oogstmaand? Het is zeker 
de maand dat de nieuwe oogsten in gebruik worden 
genomen. We krijgen nieuwe oogst tarwe en die heeft elk 
jaar weer andere eigenschappen, waar we als vakman op 
moeten inspelen. Dat is ook het mooie van werken met 
natuurproducten. Dit kan betekenen dat we meer water 
moeten gebruiken of juist minder, iets langer moeten kneden 
of juist korter. In ieder geval hierop inspelen, zodat de kwaliteit 
hetzelfde blijft. Maar oktober is ook de maand van de nieuwe 
appeloogst. Een veel gebruikt product in onze bakkerij. Daarom 
gaan we ook de hele maand oktober onze appelproducten in 
het zonnetje zetten. Mooie aanbiedingen om u kennis te laten 
maken met onze appelflappen, apfelstrudel en appeltaartjes. 
En ook de klassieke appelbol zal dagelijks terugkomen in ons 
assortiment deze maand.

Hoewel het allemaal zo vanzelfsprekend lijkt… misschien ook 
goed om stil te staan en dankbaar te zijn voor de overvloed van 
prachtige natuurproducten. En wat is leuker om dat te doen op 
ons Oogstfeest op 1 oktober? Komt u ook? Wij ontvangen u 
graag. 

Bart Lamers, De Bakkers Lamers

BAKKERIJ
CoLUMN

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

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

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

Veel kunst- en creatieve cursussen 
gaan binnenkort ook weer van 
start: beeldhouwen, keramiek, 
schilderen en glasfusing; er zĳ n 
nog wat plaatsjes beschikbaar. 
Heb je interesse in een van onze 
overige cursussen of workshops? 

Neem dan een kĳ kje op 
www.eĳ nderic.nl voor het 
complete overzicht.

Voor vragen kun je contact 
opnemen met een van de 
medewerkers van de Eĳ nderic via 

0412-454545. Zĳ  zĳ n bereikbaar 
van maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur 
en vrĳ dag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Een mail sturen kan via 
info@eĳ nderic.nl.

Ook voor een taalcursus kun 
je bij de Eijnderic terecht

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
www.hetsentiment.nl

De Nationale Restaurant Week 
26 september t/m 15 oktober

Deze weken staat Restaurant Het Sentiment volledig 
in het teken van de Nationale Restaurant Week.

Deze periode kunt u komen genieten van een 3-gangen menu voor 
€ 29,50 per persoon. Het is ook mogelijk om uit te breiden naar een 

4-gangen menu, dit kost dan € 36,50 per persoon.

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

Met gastvrije groet, TEAM HET SENTIMENT

BERNHEZE - De vakanties zĳ n voor vrĳ wel iedereen weer achter de 
rug en de avonden worden in een rap tempo korter. Tĳ d voor een 
cursus bĳ  de Eĳ nderic. Ons aanbod is enorm, ook op het gebied 
van talen. Je hebt de keuze uit Engels, Frans, Italiaans, Duits, Pools 
en Spaans voor beginners en gevorderden. Schrĳ f je nu in zodat je 
volgend jaar op vakantie een aardig woordje buitenlands spreekt.

Winnaar Vakantiepuzzel
Antwoord was: MooiBernheze
De waardebon van Waarwinkel gaat naar:

Nellie van den Brand

Winnaar laatste MooiGespot
Oplossing is: Heeft u weleens De Kilsdonkse Molen vastgelegd.

Henry Dortmans
Waardebon € 25,- dagwinkel Vorstenbosch

Winnaars kaartjes L.O.S.
Maik en Nicol van Zutphen
Piet Brouwers

Daarom gaan we in de hele maand oktober 
onze appelproducten in het zonnetje zetten

Het aanbod is enorm, 
ook op het gebied van talen
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het promsconcert, dat voor ie-
der wat wils biedt. “We spelen 
popmuziek, rock en meezingers, 
eigenlijk van alles en nog wat”, 
zegt Jos. Niet alleen is er varia-
tie qua muziekstijlen, maar ook 
als het gaat om deelnemers op 
het podium. “We hebben een 
fanfare, een slagwerkgroep, een 
dansgroep en een combo”, zegt 
Susan. Het wordt uiteindelijk een 
avond met een mix van dans, 
muziek en zang. Gedurende het 
concert wordt er gezamenlijk 
naar een hoogtepunt toegewerkt 
waarna alle deelnemers samen 
zorgen voor een knallende afslui-

ter, echt muzikaal Vorstenbosch 
op zijn best. “We hebben er met 
z’n allen al heel veel zin in!”, 
zeggen Jos en Susan enthousiast.

Eerder verzorgde De Notenkra-
kers een concert met het gilde, 
maar ditmaal organiseert de 
muziekvereniging dus een eigen 
promsconcert. “We zijn het gilde 
dankbaar dat we van hun ruimte 
gebruik mogen maken”, zeggen 
Jos en Susan. 

De ruimte bij het gilde zal om-
getoverd worden tot een zaal 
met huiskamersfeer, een echte 
muziektempel met professioneel 
licht en geluid. Marcel Dominicus 
gaat de presentatie van het con-

cert verzorgen. Het akoestisch 
gezelschap ‘Turn Back Time’, 
met daarin de Vorstenbossche 
Merel van den Elzen, speelt in 
het voorprogramma. Binnenkort 

vallen bij inwoners van Vorsten-
bosch de programmaboekjes op 
de deurmat. De boekjes, mede 
mogelijk gemaakt door Comple-
ment Reclame, bevatten foto’s 
en uitgebreide informatie over 
het concert. “Het wordt een 
mooie show!”, besluiten Jos en 
Susan. 

Kaarten zijn in de voorverkoop te 
koop voor € 15,- bij bakkerij Van 
Leur Vorstenbosch en de Dag-
winkel. 
Donderdag zijn er zitplaatsen, op 
vrijdag en zaterdag staanplaatsen 
met een afterparty. Voor meer 
informatie kijk op de Facebook-
pagina van muziekvereniging De 
Notenkrakers.

Op donderdag 12, vrijdag 13 
en zaterdag 14 oktober pre-
senteert muziekvereniging De 
Notenkrakers uit Vorstenbosch 
Muziekspektakel Proms, een 
goedgevulde muzikale avond. 
Niet onbelangrijk is dat het mu-
ziekspektakel verzorgd wordt 
door zo’n tachtig lokale deel-
nemers, en juist dat is wat het 
promsconcert volgens Jos van 

Dijk en Susan van der Velden 
bijzonder maakt. “We zijn alle-
maal heel fanatiek en kunnen 
daarnaast rekenen op heel veel 
vrijwilligers. In totaal zijn we met 
zo’n honderd man!”

Muziekvereniging de Notenkra-
kers is onder begeleiding van di-
rigent Marc Thijssen al een jaar 
bezig met de voorbereiding op 

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

Eetwinkel

TANTE DOOR
KIPPENBOUTEN

per kilo € 5,98

GEGRILDE 
KIPPENBOUTEN

per stuk € 1,95

RegioBank meest
klantgerichte en

klantvriendelijkste bank
Beste klanten, 

hartelijk dank voor jullie waardering.

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

Er wordt nog volop gerepeteerd Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

Muziekvereniging De Notenkrakers
presenteert Muziekspektakel Proms

VORSTENBOSCH - Met een uniek concert van muziekvereniging De Notenkrakers gaat het dak er op 
donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober muzikaal af. Zo’n honderd vrijwilligers zorgen voor 
een bijzonder Muziekspektakel Proms. “Het wordt een leuke, knallende avond”, zegt Susan van den 
Heuvel.

We zijn 
allemaal heel 
fanatiek

Niet alleen is er variatie qua 
muziekstijlen, maar ook als het gaat 
om deelnemers op het podium

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

ACTIE 
Benzinemotor
kettingzaag

MS 180  
35 cm zaagblad, 2-mix motor, 

zijdelings kettingspanner

 van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis exTra keTTing 
t.w.v. € 21,90

Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
06-47964331 - www.kringloop-heesch.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. Wilhelminalaan 41 - 5384 KP Heesch - 0412-647777

info@beautysalonlavida.nl - www.beautysalonlavida.nl

Heb je altijd al willen 
weten Hoe je Huid er van 

binnen uitziet?
Kom dan voor een gratis huidanalyse/scan

naar onze salon op 2 november.  
De specialiste van Laviesage voedingssupplementen, 

verzorging van binnenuit van staat voor je klaar 
en kan je alles erover vertellen. 

Plan je afspraak nu in, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar.
0412-647777

Gratis 
huidanalyse/scanop 2 november

NISTELRODE - Ben jij in het be-
zit van een diploma hartreani-
matie en het bedienen van een 
AED? Als je dit diploma geldig 
wil houden dan dien je min-
stens één maal per jaar een her-
halingsles te volgen. 

Zo blijft jouw kennis van het 
reanimeren ook op peil. EH-
BO-vereniging Nistelrode orga-
niseert op 11 oktober een her-

halingsles reanimatie en AED 
bedienen. De les wordt verzorgd 
door Antoinette Hendriks en 
wordt gehouden in het EHBO 
lokaal in het Dorpshuis, Laar 50. 

De avond start om 19.00 uur en 
is om 22.00 uur afgelopen.
Graag vooraf aanmelden bij 
Lambert Hendriks: 
Lambert-hendriks@home.nl 
of 06-28770450.

Herhalingsles AED

Keukentafelgesprek; 
wees goed voorbereid
Burgers voelen zich nog al eens overvallen met een keukenta-
felgesprek door een zorgloketambtenaar van de gemeente. Dit 
als zij een aanvraag voor een Wmo-voorziening bij de gemeente 
hebben ingediend. In veel gevallen betekent dit dat zij onvoor-
bereid zijn en dit vaak zonder ondersteuning doen. In de praktijk 
blijkt het door onbekendheid met de Wmo-aanvraag wel eens 
mis te gaan. Wat soms ten nadele van de burger kan werken. 
Bijvoorbeeld als de Wmo-voorziening wordt geweigerd of slechts 
ten dele wordt toegekend. 

Het is jammer als pas later in de aanvraagprocedure blijkt dat 
er misverstanden of irritaties zijn of dat er onbegrip is. Meestal 
doordat er bij eerste contacten met het zorgloket geen onder-
steuning was. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op 
een keukentafelgesprek dat gaat over een aanvraag voor een 
Wmo-voorziening. Vraag een onafhankelijke cliëntondersteuner 
of zorgconsulent om bij het gesprek aanwezig te zijn. De ge-
meente is verplicht jou hierop te wijzen. Ben jij het niet eens met 
de uitkomst van het keukentafelgesprek? 

Laat dit dan schriftelijk aan het zorgloket van de gemeente we-
ten. Dan sta je sterker als je later bezwaar wil maken. Overweeg 
je een bezwaarschrift in te dienen? Bijvoorbeeld als jouw verzoek 
om huishoudelijke hulp is afgewezen of als je op het aantal uren 
huishoudelijke hulp bent gekort? Dan kun je de consulent van 
ANBO of de andere ouderenorganisaties om advies vragen.

Op www.anbo.nl/raad-daad/gezondheid/keukentafelgesprek 
van ouderenorganisatie ANBO vind je nuttige informatie over 
jouw rechten en de spelregels van het keukentafelgesprek. 

ANBO-consulent voor Bernheze is Henk Verschuur, te bereiken 
via 06-12097550.

Op dinsdag 19 september zullen 
vrijwilligers van Horizon Heesch 
daar deur voor deur een enve-
lop met flyer over het belangrijke 
werk van de vereniging bezor-
gen. Zo kan iedereen dan rustig 
lezen over de mooie doelstel-
lingen van de Heesche zieken-
vereniging en haar activiteiten, 
waarvoor de donaties worden 

gebruikt. Op de flyer staan ook 
alle gegevens die van belang zijn 
voor nieuwe donateurs. Twee 
dagen later zullen vier vrijwilli-
gers de enveloppen weer opha-
len. Evenals andere jaren rekent 
het bestuur van Horizon Heesch 
ook in deze woonwijk op een 
grote deelname. Mede hierdoor 
kan de in Heesch zeer gewaar-

deerde ziekenvereniging zich be-
langeloos blijven inzetten voor 
langdurig zieke en eenzame 
dorpsgenoten en voor mensen 
met een beperking. 

Het is natuurlijk ook voor alle 
andere Heeschenaren een mooie 
gelegenheid om zich nu als do-
nateur aan te melden, om zo 
een steentje bij te dragen aan 
wat meer licht aan de horizon 
van dorpsgenoten die dat extra 
nodig hebben.

Donateursactie Horizon Heesch
HEESCH - Elk jaar houdt Ziekenvereniging Horizon Heesch een wer-
vingsactie voor nieuwe donateurs. Daarvoor wordt telkens een an-
dere wijk uit Heesch uitgezocht. Dit jaar vindt de actie plaats onder 
de bewoners van de Hoogstraat en van alle aanliggende straten.

www.tegeloutlet.nl
SHOWROOM Handelsweg 14 | 5492 NL Nijnsel | Meierijstad

Tel 0413-479199 | info@tegeloutlet.nl

BERNHEZE ACTUEEL!

EEN MOOIE GELEGENHEID 
OM JE NU ALS DONATEUR 

AAN TE MELDEN

Caïssa schaakt weer

HEESWIJK-DINTHER - Het schaakseizoen is voor de schakers van 
SV Caïssa weer gestart. 

Van 1 september tot 31 mei binden zij elke maandagavond de strijd 
aan voor het clubkampioenschap en het snelschaakkampioenschap. 
Schaakliefhebbers kunnen vrijblijvend en zonder kosten een maand 
meespelen in Zaal Elsie vanaf 20.00 uur. Aanmelden bij Piet van Hel-
voort; piet@van-helvoort.org of 0413-291626.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nlwww.debakkerslamers.nl

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

keuze

3,50     

  

tips van de bakkers

  Maandtaartje september: 

Chocolade-Sinaasappel

6 personen 9,95

Onze bakkers hebben allerlei lekkere cakes 
gebakken om u te laten kiezen.

Want cake... het klinkt zo simpel.
Maar echt lekkere cake, daarvoor

moet u toch echt eens even
’n proefrondje komen doen bij ons
in de winkels. U kunt toch al gauw

zo’n 8 mensen trakteren op
’n heerlijke plak cake. 

WE HOUDEN ’N CAKE WEEK

als je reuring wilt, moet je op de trom slaan’

SAMEN NAAR SuCCES
“Ik voel me vereerd, het is zo bij-
zonder”, vertelt Petra. “Dit is een 
cadeau voor ons allemaal. Het 
sleutelwoord van een Samen-
Loop voor Hoop is ‘Samen’; dat 
is de kracht van het geheel. De 
SamenLoop voor Hoop Heesch
werd door iedereen omarmd. 
Met een fantastisch resultaat: 
een ongekend hoog bedrag van 
maar liefst meer dan driehon-
derddertigduizend euro!” Dat 
resultaat gaat de boeken in als 
het hoogste bedrag ooit in Ne-

derland bijeengebracht bij een 
SamenLoop voor Hoop. Het zet 
Heesch én Bernheze positief op 
de kaart. 

OliEVlEK
Twee jaar geleden werd Petra 
benaderd met de vraag of zij het 
voorzitterschap van de eerste Sa-
menLoop voor Hoop in Heesch 
op zich wilde nemen. Petra stem-
de toe en het balletje ging rollen. 
Dankzij haar tomeloze inzet en 
haar talent om te organiseren en 
krachten te bundelen, wist zij een 

grote groep mensen op de been 
te krijgen voor het doel: KWF 
Kankerbestrijding. Vanuit haar 
eigen netwerk heeft Petra het 
bestuur samengesteld en vanuit 
het gezamenlijke netwerk van 
het bestuur zijn de voorzitters 
van de verschillende commissies 
gevraagd. Van daaruit werden 
allerlei plannen en het evene-
mentenprogramma opgesteld. 
Petra: “Er was veel en goed 
overleg met de gemeente, want 
er kwam nogal wat bij kijken. En 
het werkte als een olievlek. Uit-

eindelijk bestond de organisatie 
uit 83 personen en nog eens ruim 
tweehonderd vrijwilligers in het 
SamenLoopweekend zelf. Het 
was geweldig, die inzet, de dri-
ve om mee te willen doen, voor 
de organiserende partij, maar 
ook voor de deelnemers. Hon-
derdvijfendertig teams, in totaal 
2.500 mensen liepen mee in de 
wandel-estafette, die van zater-
dag 14.00 tot zondag 14.00 uur 
plaatsvond. Er werden veel acties 
georganiseerd door de teams en 
er werd heel veel gesponsord. In 
één woord fantastisch!” 

KOPlOPER
Dat het een succes was, bleek al 
tijdens de enorme toeloop tijdens 
deze twee dagen, maar het uit-
eindelijke gigantische bedrag lag 
toch nog ver boven verwachting. 
De SamenLoop voor Hoop Heesch
is daarin koploper in Nederland. 
Petra: “Ik ben trots op ons alle-
maal! En voor mijzelf heeft het 
wel een leuk staartje gekregen: ik 
ben door KWF gevraagd de func-
tie van relatiemanager op me te 
nemen voor een behoorlijk grote 
regio in Nederland. Voorlopig ter 
vervanging.” Dat komt vast wel 
goed, want als Beste Bernhezer 
weet Petra de verbinding wel te 
maken.

HEESCH - Afgelopen donderdag werd voor Petra van Teeffelen een wel heel bijzondere dag. Tijdens de 
slotbijeenkomst van de organisatie van SamenLoop voor Hoop Heesch werd zij uitgeroepen tot Beste 
Bernhezer 2017. 

Tekst: Anita van den Bogaart

‘Dit is een cadeau voor ons allemaal’

Het certifi caat dat Petra heeft 
ontvangen

Het was 
geweldig, 
die inzet, die 
drive om mee 
te willen doen
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PAROCHiENIEUWS

In oorlogsgebieden is veel ver-
beeldingskracht nodig om te blij-
ven geloven in vrede, in ons eigen 
land om elkaar te blijven vinden. 
Verbeeldingskracht stelt ons in 
staat om te dromen, om grenzen 
te verleggen, om samen te zoeken 
naar wat ons bindt met anderen 
in plaats van verdeelt. ‘De kracht 
van verbeelding’ biedt hoop op 
een betere wereld. Ga daarom in 
de Vredesweek, van 16 tot en met 
24 september, eens op zoek naar 
jouw verbeeldingskracht!  

Profeten zijn het die misstanden, 
onderdrukking en uitstoting aan-
klagen vanuit een toekomstbeeld 
waarin alle mensen een plek 

hebben. De verbeelding van die 
nieuwe werkelijkheid is gebaseerd 
op waarden die basis en richting 
geven. Het zijn voorstellingen die 
passen bij Gods shalom die ver-
taald worden in nieuwe sociale 
en politieke werkelijkheden. Meer 
informatie: www.vredesweek.nl.

Wil je vanuit de parochie De Goe-
de Herder solidair zijn met men-
sen in nood of meewerken aan 
het oplossen van maatschappe-
lijke problemen, zowel in eigen 
omgeving als in breder verband? 
Neem dan contact op met pasto-
raal werkster Annemie Bergsma 
via a.bergsma@parochiedgh.nl of 
0412-451215.

thema Vredesweek: de 
kracht van verbeelding
BERNHEZE - Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, 
maar zijn dichtbij gekomen. in ons eigen land versterken populis-
tische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er 
wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Mensen voelen zich 
hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding. Ook in-
ternationaal zijn er spanningen en tegenstellingen. in de Vredesweek 
wordt daar ieder jaar vanuit de kerken extra aandacht voor gevraagd.

VIerGENERATIES

Familie 
timmers
Door Timmers - van der Velden, 
87 jaar, Nistelrode. 
Maria Bevers - Timmers, 64 jaar, 
Nistelrode. 
Marieke Bevers 36 jaar, Heesch
Jet van Aalst geboren op 30 juni 
in Heesch.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
getoonde belangstelling, de steun en de vele kaarten 

die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man en onze vader

Anton van den Broek
 Marga, Cas en Thijs van den Broek
 Nistelrode

BernhezeFAMiLieBeriChten

Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL  Veghel 

& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl 

) info@huisvantroost.nl

& 06 - 83 53 07 40  
& 06 - 51 41 91 67

www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

Afscheid nemen  
zonder tijdsdruk...

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Ook indien elders verzekerd.

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

gilde heeswijk boekt na 
30 jaar wéér successen

Een dergelijk evenement wordt 
slechts eens in de zeven of acht 
jaar georganiseerd en indien mo-
gelijk verdeeld over de zes Krin-
gen waaruit de Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden 
bestaat. In Soest heeft al eerder 
een Landjuweel plaatsgevonden; 
dit was in 1987, nu dus 30 jaar 
geleden. Het gilde van Heeswijk 
boekte 30 jaar geleden daar ook 
successen en nu weer. Bij het in-

dividueel bazuinblazen behaalde 
Nienke Oskam de eerste prijs. 
De bazuinblazers van het gilde 
Heeswijk behaalden de tweede 
prijs. Instructeur Dré van de Wij-
gert behaalde bij het trommen 
en vendelen twee eerste prijzen.

Gezien het feit dat er 123 gilden 
deelnamen heeft gilde Heeswijk 
weer een voortreffelijk resultaat 
geboekt.

SOEST/HEESWIJK-DINTHER - Een landjuweel is een Brabants gil-
detreffen op federatieniveau met als hoogtepunt een gildedag die 
een grootsere opzet heeft dan de reguliere Kringgildedagen en Vrije 
gildedagen. Bij een landjuweel worden ook gilden en schutterijen 
uit andere delen van Nederland, met name gelderland en limburg, 
betrokken en is het de bedoeling dat het een breed in de gemeen-
schap gedragen cultureel evenement wordt, waarbij andere activi-
teiten het programma completeren.

Jeugdleden Sjors en Floor Gevers 
lopen trots vooraan in de optocht

HEESCH - Na de zomerstop is er 
deze maand weer een liederen-
tafel en wel op woensdagavond 
20 september in CC De Pas in 
zaal ‘De Misse’. 

De aanvangstijd is 20.00 uur 
en de entree bedraagt slechts 
€ 1,-. Orkest en leiding hebben 
er weer zin in. Dat geldt hopelijk 
ook voor de trouwe bezoekers 

en andere belangstellenden. Ie-
dereen die het gezellig vindt om 
een avondje ontspanning te be-
leven met live muziek kan mee-
doen. Er kan meegezongen wor-
den met liedjes uit de uitgereikte 
bundel en er kan naar believen 
een dansje gemaakt worden. 
Voor wie geïnteresseerd is in de 
nieuwe serie liederentafels zijn er 
een paar zaken die makkelijk te 

onthouden zijn. De liederentafel 
vindt elke derde woensdag van 
de maand plaats in CC De Pas 
van september tot en met mei. 
Aanvang steeds 20.00 uur met 
zaal ‘De Misse’ als vaste locatie. 
De zaal is al eerder open tijdens 
het opbouwen van de muziek-
installatie. Iedereen is welkom, 
ongeacht leeftijd of zangkwali-
teiten.

Liederentafel in cc De Pas 
gaat weer van start

Muzikale Lambertusviering

Fanfare St. Lambertus onder-
steunt ook dit jaar muzikaal de 
Lambertusviering. Dit jaar laat zij 
prachtige harmonieën horen. 
In voorbereiding op het concours 
wordt er hard gewerkt aan het 
verfijnen van klank en samen-
spel. De gedragen ballads en ko-
ralen komen schitterend tot hun 
recht in de galmende Lamber-
tuskerk. De tonen zullen rollen 

over de banken en naschallen in 
de oren.
De Lambertusviering vindt plaats 

op zaterdagavond 16 september 
in de Lambertuskerk om 19.00 
uur.

NISTELRODE - Jaarlijks wordt door de parochie rondom 17 september de lambertusviering georga-
niseerd. De Heilige lambertus is de naamgever van de parochie Nistelrode. Rond het jaar 700 heeft 
lambertus van Maastricht in deze regio het geloof verkondigd. Op 17 september 705 is hij overleden. 
Naast de kerk in Nistelrode zijn ook veel andere kerken en muziekgezelschappen in de omgeving naar 
hem vernoemd; zo ook ‘onze eigen’ fanfare.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 14 t/m 20 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

EkoPlaza webshop 
afhaalpunt

Volop nieuwe oogst appels/peren

PASTA MIX 500 gram € 1.95
ANANAS per stuk € 1.25
CHAMPIGNONS 2 doosjes € 1.50

Zeeuws spek

€ 1,25

1 pond H.O.H.
1 pond verse worst

Samen voor € 7,50
Kipfilet

100 gr. € 1,10100 gr.

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

per kg

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Geldig 
tot en met 
zaterdag 

16 september

Geldig van 
maandag 18 tot 
en met zaterdag 
23 september

Ook zullen enkele rituelen in de 
vorm van poedja’s worden uitge-
voerd. Verschillende meditatie-
vormen, die worden beoefend in 
ons centrum, worden toegelicht 
en kunnen worden beoefend tij-
dens korte sessies. Er zal een kor-
te uitleg over Taiji worden gege-
ven en een korte demonstratie 
waaraan je kunt meedoen. Als 
het weer het toelaat zal dit bui-

ten zijn. Tevens zal lama Tshering 
Wangdi uit India aanwezig zijn. 
Je kunt Tibetaanse gerechten en 
Tibetaanse boterthee proeven. 

Gewone thee, koffie of frisdrank 
zijn ook te verkrijgen tegen een 
kleine vergoeding, die geheel 
ten goede komt aan het klooster 
in Sonada (India). Kortom er is 
van alles te zien en te beleven. 

Je bent van harte welkom! 
Heuvel 1, Vorstenbosch.

open dag boeddhistisch 
centrum karma eusel Ling
VORSTENBOSCH - Kom kennismaken met het Boeddhistisch centrum op 17 september van 10.00 tot 
17.00 uur. Vanaf 10.00 uur ben je welkom om de unieke tempel te bezoeken. Er zullen op deze dag 
toelichtingen worden gegeven met betrekking tot het Boeddhisme.

ondernemers moeten samen 
strijden tegen criminaliteit

Samen werken aan een veilig en 
prettig winkelgebied
Het Keurmerk Veilig Onderne-
men is door de overheid en het 
bedrijfsleven ontwikkeld om sa-
men overlast en criminaliteit aan 
te pakken. Het KVO brengt alle 
relevante partijen bijeen en zorgt 
dat er afspraken komen op het 
gebied van overlast, criminaliteit 
en onderhoud. 

Het KVO keurmerk is op bedrij-
venterrein Cereslaan – De Beemd 
reeds actief en nu wordt een 
begin gemaakt voor een KVO 
keurmerk specifiek gericht op 
het winkelgebied van Heesch.

Collectief winkelverbod
Het KVO keurmerk is dringend 
nodig om gezamenlijk te kunnen 
strijden tegen de toename van 
criminaliteit in Heesch. Daarom 

organiseert de OVH op 25 sep-
tember een waardevolle infor-
matieavond. Tijdens deze avond 
zijn het Centrum van Criminali-
teitspreventie en Veiligheid, ge-
meente, brandweer, wijkagen-
ten en ervaringsdeskundigen 
aanwezig om iedereen te infor-
meren. Vooral het belang en de 
voordelen, zoals een collectief 
winkelverbod voor criminelen 
die herhaaldelijk in de fout gaan, 
worden duidelijk uitgelegd.

HEESCH - De laatste maanden is er helaas meer sprake van (winkel)diefstal, inbraken en overlast in 
Heesch. Daarom is de Ondernemersvereniging Heesch een van de initiatiefnemers voor het opstarten 
van Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden. Op 25 september organiseert de OVH voor alle 
ondernemers die criminaliteit willen aanpakken een informatie-avond. 

Heb je interesse stuur dan een 
mail met je naam, adres, leeftijd 
en telefoonnummer naar 
info@demooibernhezekrant.nl. 

Als bezorger krijg je een vaste 
wijk om te bezorgen. Uiteraard 
proberen we een wijk te zoeken 
zo dicht mogelijk in je eigen 
buurt. 

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

Gevraagd

Bezorgers
DeMooiBernhezeKrant

DeMooiBernhezeKrant is op zoek naar nieuwe 
bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant. 

Ben jij 13 jaar of ouder en heb je op woensdag 
enkele uren over? Het gaat om bezorgers

in de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther.
  

HET KVO BRENGT 
ALLE PARTIJEN 

BIJEEN
Ben er bij!
Ben jij ondernemer en wil jij ook de criminaliteit in Heesch aanpak-
ken? Kom maandag 25 september naar CC De Pas. De informatie-
avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden graag via 
info@ondernemersverenigingheesch.nl.
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KBO Bernheze
kbo berNheze
Kluscafé, huisvesting en koersbal

kbo kluscafé 
Loosbroek 
voortaan op de 
zaterdagochtend

LOOSBROEK - Op zaterdagmor-
gen 16 september komen de vrij-
willigers van het kluscafé weer 
naar Harrie en Rien van Zoggel 
in de Achterdonksestraat 7. Van 
9.30 tot 11.30 uur staan onze 
vrijwilligers weer voor je klaar 
om de aangeboden spullen te re-
pareren. Wellicht kun je nog iets 
opsteken van hoe de reparaties 
worden uitgevoerd. 

Elke derde zaterdagmorgen van 
de maand zijn de vrijwilligers in 
het kluscafé aanwezig, steeds 
van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Alle data van het kluscafé voor 
dit jaar staan vermeld op de eve-
nementenkalender op de achter-
zijde van deze krant en op 
www.loosbroek.nu.
Het kluscafé is voor alle inwoners 
van Bernheze. Door jouw spullen 
te laten repareren werken we er 
samen aan mee om de afvalberg 
kleiner te houden. Kom gerust 
vrijblijvend binnenlopen, het kost 
niets en de koffie staat klaar! 

Voor meer informatie of vragen 
kun je altijd terecht bij: Jan van 

Eerd, 0412-480658, Henk de 
Mol, 0413-229619, of Betsie van 
Zutphen, 0413-229692.
Geef je apparaten een tweede 
kans, weggooien kan altijd nog!

Informatie-
middag oude-
renhuisvesting 
in bernheze
BERNHEZE - Op woensdag 20 
september is er in CC Nester-
lé in Nistelrode een informa-
tiemiddag in het kader van de 
Wmo-koffiebijeenkomsten van 
de gemeente Bernheze. De or-
ganisatie is in handen van KBO 
Nistelrode. Aanmelden vooraf is 
niet nodig, de toegang is gratis. 
De bijeenkomst duurt van 14.00 
tot 16.00 uur. Alle inwoners van 
Bernheze, die geïnteresseerd zijn 
in dit thema, zijn van harte wel-
kom om deze informatiemiddag 
bij te wonen. 

Passend blijven wonen in Bernheze
Iedereen wil graag zo lang mo-
gelijk zelfstandig blijven wonen 
in een woning, die past bij de 
persoonlijke situatie. Als je ouder 
wordt kan dat er toe leiden, dat de 
woning moet worden aangepast 
of dat gezocht moet worden naar 
een andere woning. Maar dan is 

het wel zaak, dat er voor ouderen 
voldoende passende en betaalba-
re woningen in de kernen van de 
gemeente Bernheze beschikbaar 
zijn. Er moet voldoende keus zijn 
in toekomstbestendige koop- en 
huurwoningen.

Henk Verschuur, lid van de werk-
groep Wonen van de OOB, zal 

een resumé geven van het woon-
wensenonderzoek, dat in april 
van dit jaar werd gehouden. Wat 
is het gemeentelijk ouderenbe-
leid in relatie tot wonen, zorg en 
mobiliteit? Wat is de impact van 
verminderde mobiliteit en grote-
re zorgvraag op de woonbehoef-
ten?

Wijziging toewijzingsbeleid 
huurwoningen
Daarna zal Wilma Verheijde van 
Brabant Wonen de aanwezigen 
informeren over de gewijzigde 
wetgeving met betrekking tot 
het toewijzen van huurwonin-
gen. Was het eerst zo dat er voor 
ouderen specifieke bejaardenwo-
ningen beschikbaar waren, nu 
wordt vooral naar het inkomen 
gekeken (passend toewijzen). 
In hoeverre wordt hierbij reke-
ning gehouden met mobiliteit 
en zorgvraag? Ook bij de jaar-
lijkse huurverhoging speelt het 
inkomen een rol. Wilma zal ook 
andere veranderingen voor huur-
ders toelichten.

koersbal speel je 
bij kbo heesch

HEESCH - Koersbal is een oud, 
oer-Nederlands spel. Ken je het 
nog niet? Kom dan vrijblijvend 
eens kijken en meedoen op iede-
re dinsdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 in ‘Den Herd’ in CC De Pas. 

Op dit moment wordt met onge-
veer tien personen gespeeld en 
er kunnen er nog meer bij; zowel 
vrouwen als mannen. 

Denk je dat je te oud of te jong 
hiervoor bent? Dan heb je het 

mis want het is een gezelschaps-
spel voor alle leeftijden. 

Ben je wat moeilijk ter been dan 
wordt je geholpen. Voorop staat 
vermaak en gezelligheid en ie-
dereen hoort er bij! Tijdens deze 
middag worden dan ook twee 
pauzes ingelast voor een natje en 
een droogje naar keuze.

Het spel wordt gespeeld met vier 
zwarte- en vier bruine ballen van 
een ongelijk profiel waardoor 
deze een koers volgen op de 
mat; vandaar de naam koersbal. 
Het is de bedoeling dat je bal zo 
dicht mogelijk bij de witte buut-
bal komt te liggen om punten te 
scoren.

Via een systeem speel je telkens 
tegen een andere deelnemer 
en wordt er op het eind van de 
middag gekeken wie die dag de 
meeste punten heeft behaald. 
Voorop staat dat we de middag 
gezellig samen doorbrengen 
maar dat wil dat niet zeggen dat 
het er niet fanatiek aan toe gaat. 
Regelmatig wordt er tot op de 
millimeter gemeten wie er met 
het ene zuurverdiende puntje 
gaat strijken!

Lijkt het je iets om mee te doen, 
of wil je eens komen kijken? 
Bel of mail naar Emile Bonte,  
06-301140 of emile44@gmail.com.

Er moet voldoende 
keus zijn in 
toekomstbestendige 
koop- en 
huurwoningen
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compleet in 
autobelettering

Hondstraat 5, Vorstenbosch

T 0413 364672

I www.complementreclame.nl

Wij plakken stickers op auto’s, bussen, borden, ramen, deuren, vloeren, 

lichtbakken, noem maar op. Compleet met een goed ontwerp. 

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

Verrassingsmenu bij het Sentiment tijdens 
Nationale restaurantweek

Tijdens de Nationale Restau-
rantweek biedt Het Sentiment 
uitsluitend het verrassingsmenu 
aan dat bestaat uit drie of vier 
gangen. Het menu, dat natuurlijk 
een geheim blijft, wordt aange-
boden voor een lagere prijs en 

kan worden aangepast aan de 
wensen van de gast. Het Senti-
ment houdt namelijk rekening 
met vegetariërs en gasten met 
een allergie. “Gasten mogen het 
altijd aangeven als zij iets niet 
lekker vinden. Het is voor mij 
belangrijk dat iedereen tevreden 
is”, vertelt Eltjo.

Bij het menu en een avondvul-
lend restaurantbezoek hoort na-

tuurlijk een huisaperitief of een 
van de andere lekkere wijnen van 
Het Sentiment. “Het draait om 
een lekkere ambiance voor een 
totale beleving. De Restaurant-
week is hartstikke mooi”, zegt 
Eltjo, die alles uit de kast haalt 
voor een lekker verrassingsmenu. 
“Ik probeer altijd gave dingen 
te verzinnen en kijk, zie en proef 
graag van alles”, doelt Eltjo op 
zijn inspiratie. 

Het Sentiment, dat dit jaar voor 
het eerst tijdens de kerstdagen 
open is, werd tijdens een eerde-
re Nationale Restaurantweek in 
april beoordeeld als het één na 
beste restaurant van Noord-Bra-
bant. Het eten, de bediening en 
de wijnen werden door gasten 
als uitstekend beoordeeld. Deze 
notering maakt Eltjo trots, zeker 
ook omdat deze waardering ge-
baseerd is op de feedback van 
gasten. Reserveren voor een tafel 
tijdens de Restaurantweek kan 
telefonisch, via de website van 
Het Sentiment en via 

www.restaurantweek.nl. Het 
driegangenmenu kost € 29,50, 
het viergangenmenu € 36,50.

Raadhuisplein 7
5473 GC Heeswijk-Dinther
0413-320016.
www.hetsentiment.nl

Tekst: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - tijdens de Nationale Restaurantweek van 26 september tot 15 oktober staat er 
bij restaurant Het Sentiment een drie- of viergangen verrassingsmenu op de kaart. “Het gaat om toe-
gankelijke gerechten die iedereen lekker vindt”, zegt chefkok Eltjo Scheepers.

Eltjo: ‘Ik probeer altijd gave dingen te verzinnen’

HEESWIJK-DINTHER - Op 14 en 15 oktober zal CC Servaes vieren dat dit gemeenschapshuis 25 jaar bestaat. 
Het grote aantal vrijwilligers, dat zich door de jaren heen heeft ingezet (en nog steeds inzet) voor CC Servaes, 
heeft het mogelijk gemaakt dat dit gemeenschapshuis al 25 jaar bestaat! Vrijwilligers die zich jarenlang, enke-
len zelfs al vanaf de oprichting van CC Servaes in 1992, met hart en ziel inzetten om alle bezoekers gastvrij te 
ontvangen. 

Momenteel zijn er ruim 50 vrijwilligers werkzaam binnen CC Servaes. Een groot deel hiervan is gastvrouw en 
verricht barwerkzaamheden. Daarnaast is er een aantal vrijwilligers met als taak om de ruimtes, die gebruikt wor-

den door de diverse clubs en organisaties, zo in te richten dat de gebruikers direct aan de slag kunnen. Er worden 
dagelijks vele tafels en stoelen versjouwd. Ook zijn er mensen die in en rond het gemeenschapshuis zorgen dat het 

 er netjes uitziet en allerlei technische klusjes uitvoeren.

Via de DOP, Digitale OntmoetingsPlaats, zijn er vrijwilligers die computercursussen geven en hierbij ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er mensen die zich bezig houden 
met reserveren, plannen van voldoende barpersoneel, bestellen van dranken, inkopen van goederen enzovoort.

Kortom: binnen een gemeenschapshuis als CC Servaes zijn er veel mensen nodig om allerlei taken uit te voeren. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou het niet moge-
lijk zijn om aan de inwoners van Heeswijk-Dinther een vriendelijk, gezellig huis te bieden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen kunnen ondernemen.

Inwoners die zich aangesproken voelen en nog wat tijd over hebben om vrijwilligerswerk te doen kunnen zich aanmelden bij Elly, 06-45240278 of bij Tonny via 06-20216398.  

25 jaar
CC Servaes
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Die titel ‘Broelie en Nogwa’ is 
ontleend aan muziekgezelschap 
D’n Broelie, dat sinds de jaren 
tachtig optrad samen met onder 
andere saxofonist Tonnie Diks, 
gitarist Peter van Hulten en ac-
cordeonist Jo van Heeswijk. Sinds 
het overlijden van die drie mu-
zikale karakters leidt D’n Broe-
lie een sluimerend bestaan. Het 
gezelschap speelde vooral oude 
toppers als ‘Good Night Irene’, 

‘Marina’ en andere muziek uit 
de jaren zestig. Later vertolkte de 
groep steeds vaker (eigen) Bra-
bantse liedjes, die op een twaalf-
tal cd’s uitgebracht werden.

In de grote zaal van De Stuik zijn 
het nu de stemmen van Ely Domi-
nicus, Ellen van der Ven, Martin 
de Barbanson, Anne-Mieke Post 
en Rien van der Steen, die bege-
leid worden door lokale rockgi-
taristen als Peter van Hulten jr., 
Rien Hairwassers en Peter van 
der Steen. Die laatste drie vor-
men ook de kern van het Rock-
front, dat indringend laat zien en 
vooral laat horen hoe moderne 
rockmuziek klinkt. Naast drum-
mer Joop van de Meulenreek, te-

vens voorzitter van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen, is 
ook blazersorkest The Barbarian 
Horns van de partij om de swin-
gende Broelieavond te begelei-
den. Verder laat de band Quick-
back rond de Dungense gitarist 
Rien Hairwassers muziek van 
toen herleven met de techniek 
van nu. De band speelt al twaalf 
jaar in dezelfde samenstelling 
nummers van The Beatles, The 

Rolling Stones, Creedence Clear-
water Revival en The Mavericks.

De optredens op zaterdag 7 ok-
tober vormen een muzikaal uit-
stapje, waarbij de vocale kwali-
teit van de individuele artiesten 
een verademing vormt. ‘Broelie 
en Nogwa’ wil vooral een gezel-
lige, innemende muziekavond 
worden waaraan de muzikanten, 
maar vooral ook het publiek, ple-
zier beleven. 

Kaarten voor ‘Broelie en Nogwa’ 
zijn nog voor € 5,- te koop bij de 
Dagwinkel, bakkerij van Leur en 
De Stuik in Vorstenbosch. Een 
entreekaart geeft recht op twee 
consumpties. 

VORSTENBOSCH - Vorstenbosch beleeft na de grote vakantie drukke muzikale weken. Een van de eve-
nementen speelt zich op zaterdag 7 oktober af in gemeenschapshuis De Stuik, waar onder het motto 
‘Broelie en Nogwa’ een gezellige muziekavond op touw gezet wordt. Om 19.45 uur gaan de deuren 
open en treden gitaristen, blazers en zangers van allerlei pluimage op.

Een deel van de artiesten die op 7 oktober optreden in De Stuik. Achterste rij van links naar rechts: Rien 
Hairwassers, Peter van Hulten, Peter van der Steen en Ely Dominicus; midden van links naar rechts: Ellen van der 
Ven, Martin de Barbanson en Anne-Mieke Post; onderste rij: Rien van der Steen en Joop van de Meulenreek (r.). 

‘Broelie en Nogwa’ in Vorstenbosch

Gezellige muziekavond met 
gitaristen, blazers en zangers 

van allerlei pluimage
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Huizen in Bernheze
Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

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

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

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

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

Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Sleuteluitreiking Vorstenbosch

Sleutel voor nieuwe huurders 

In opdracht van Mooiland 
bouwde aannemer Gebroeders 
van Herpen uit Heesch het af-
gelopen jaar aan de tien levens-
loopbestendige huurwoningen 
aan het Liebregtsplein. 
Alle voorzieningen, zoals woon-
kamer, keuken, slaapkamer en 
badkamer, bevinden zich op de 
begane grond. Daarnaast be-
schikken alle woningen over een 
ruime tuin.

Het project liebregtsplein
De nieuwe huurders konden 
eerder al zelf hun keuken en 
tegelwerk uitzoeken. Het totale 
project in Vorstenbosch omvat 
de nieuwbouw van de tien wo-
ningen en de vernieuwing van 
zes bestaande woningen.

Mooiland geeft thuis
Mooiland is er om thuis te ge-
ven in de vorm van betaalbare

huurwoningen in Noord-
oost-Brabant. Ook geeft zij thuis 
door huurders waar mogelijk 
te ondersteunen en met elkaar 
in contact te brengen. Met de 
‘Jouw Buur(t)bus’ trekken de 
medewerkers door de wijken om 
huurders te ontmoeten. 

De bus was donderdag ook aan-
wezig bij de oplevering in Vor-
stenbosch.

VORSTENBOSCH - De huurders van tien nieuwe huurwoningen ontvingen donderdag 7 september de 
sleutels van hun nieuwe huis uit handen van woningcorporatie Mooiland. De bewoners konden me-
teen kennis met elkaar maken onder het genot van een kopje koffie. Mooiland wenst de bewoners veel 
woonplezier in hun nieuwe huis! 

uw huis verkopen?
DAt KAN!

Plaats uw advertentie in 
DeMooiBernhezeKrant op deze 

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

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

Wij maken de advertentie 
gRAtiS voor u op.

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

mail naar info@demooibernhezekrant.nl
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AAN HET WERK
Vrijwilliger worden op de dierenambulance?

Tijdens de bijeenkomst wordt 
ingegaan op het werken op de 
dierenambulance. Daarbij ko-
men vooral praktische zaken aan 
bod, zoals de diensttijden, de 
wijze waarop het rooster wordt 
gemaakt, welke materialen en 
middelen een vrijwilliger tot zijn 
beschikking heeft en wat er van 
vrijwilligers wordt verwacht. 
Daarnaast wordt besproken wel-
ke dieren vrijwilligers zoal tegen 
kunnen komen, hoe deze ge-
vangen en/of gehanteerd moe-
ten worden en waar ze naartoe 
gebracht moeten worden. Ook 
wordt aandacht besteed aan 
(lastige) situaties waarmee vrij-
willigers geconfronteerd kunnen 

worden. Iedereen is van harte 
welkom om naar de voorlich-
tingsbijeenkomst te komen, van 
tevoren aanmelden is niet nodig. 

Dierenambulance Hokazo maakt 
onderdeel uit van Stichting Ho-
kazo. De stichting heeft, naast de 
dierenambulance, ook een eigen 
opvangcentrum voor honden 
en katten die zwervend worden 
aangetroffen of waar de eige-
naar afstand van doet. Honden 
en katten die door de dieren-
ambulance worden opgehaald, 
worden uiteraard naar Dierenop-
vangcentrum Hokazo gebracht. 
Jaarlijks komen hier ruim 1.000 
katten en zo’n 400 honden te-

recht. Andere dieren gaan naar 
gespecialiseerde opvangcentra, 
zoals de vogel-, konijnen- of 
reptielenopvang. Zowel de am-
bulance als het opvangcentrum 
bedienen een gebied van tien 
gemeenten: Bernheze, Boekel, 
Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint 
Anthonis, Sint-Michielsgestel, 
Meierijstad (voorheen Schijndel, 
Veghel en Sint-Oedenrode) en 
Uden.

Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6, Uden
0413-260546
admin@hokazo.nl
www.hokazo.nl
www.facebook.com/hokazo.

BERNHEZE - Op 22 september houdt Stichting Hokazo een voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het werken op de dierenambulance. De bijeenkomst wordt gehouden bij Dierenop-
vangcentrum Hokazo in uden en start om 19.00 uur. De dierenambulance haalt gevonden (wilde) dieren 
op en brengt ze naar de dierenarts (als ze gewond of ziek zijn) of naar een gespecialiseerd opvangcen-
trum. Het streven is een bereikbaarheid van 24/7. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom. 

• K
ozij
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Hondstraat 3
5476 KT  Vorstenbosch
Tel.: 0413 - 34 35 33
www.addonkers.nl
info@addonkers.nl

In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij,

per direct, op zoek naar:

MEDEWERKER VOORMONTAGE
en

MEDEWERKER AFMONTAGE
In beide gevallen gaat het om een full-time baan in onze 

volledig geautomatiseerde kozijnenfabriek in Vorstenbosch.

Ervaring is een pre maar niet noodzakelijk. Wil je een opleiding 

gaan volgen in ons vakgebied dan staan wij hiervoor open.

Je werkt in een hecht team en krijgt de mogelijkheid om 

alles te leren binnen ons productieproces.

Uiteraard bieden wij goede arbeidsomstandigheden 

en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van de NBVT.

Ben je geïnteresseerd stuur dan je sollicitatie 

met CV naar: info@addonkers.nl.

Voor meer informatie over de functies kun je bellen 

met 0413-343533 of kijk op www.addonkers.nl.

Jij een sportieve baan, 
hij een skategame
Word parttime postbezorger
Ga naar postnl.nl/werkenbij
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op zoek naar een baan in de zorg?
HEESWIJK-DINTHER - Kom naar de Meet en greet op 19 sep-
tember van 19.30 tot 21.00 uur in Cunera | De Bongerd. Heb je 
een verzorgende niveau 3/ig, MMZ of helpende niveau 2 ach-
tergrond en heb je interesse in werken bij laverhof? Kom dan 
vrijblijvend naar de Meet & greet aan Zijlstraat 1. 

Chantal van Veghel, HRM-adviseur bij Laverhof: “Er zijn deze 
avond van alle locaties van Laverhof en van Ondersteuning Thuis 
medewerkers aanwezig. Loop gewoon eens binnen en maak ken-
nis met Laverhof en proef de sfeer waarin gewerkt wordt. En heb 
je vragen? Stel ze gerust. Je bent van harte welkom!” 

Kun je deze avond niet? 
Kijk dan op www.werkenbijlaverhof.nl voor vacatures!

‘Nieuwe uitdagingen’

Buurtbemiddelaars: samen 
werken aan een oplossing

  
Iedereen wil graag plezierig kunnen wonen. Toch lukt dit niet altijd 

omdat men overlast van buren kan ervaren. Op het moment dat 
hierdoor de gemoederen zo hoog oplopen dat men niet meer met 
elkaar in gesprek kan gaan, kan het inschakelen van het project 
buurtbemiddeling een uitkomst bieden. Fijn als bemiddelaars 

een luisterend oor kunnen bieden met als uiteindelijk doel het er 
samen uitkomen en prettig wonen in de toekomst.  Bent u iemand 
die goed kan luisteren, onpartijdig is en een oordeel-vrije houding 

heeft? Dan is dit een passende vacature!   
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op 

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

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

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT

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

CHAUFFEURS 
(VRIJWILLIGERS)

Op woensdag en donderdag worden de 
producten bij de leveranciers/bedrijven op-
gehaald door chau� eurs en bijrijders van de 
Voedselbank. Het gaat om gekoelde en onge-
koelde producten. We hebben nu een vacature
voor de woensdagmiddag. 

Wat verwachten wij van u?
U heeft een � exibele instelling en u vindt het 
leuk om in teamverband te werken.
U bent beschikbaar op woensdag. De werktij-
den liggen tussen 8.00-18.00 uur volgens een 
vooraf opgesteld rooster.

U beschikt over een geldig rijbewijs B en rijer-
varing. De voorkeur gaat uit naar een vrijwil-
liger met ervaring als vrachtwagenchau� eur 
of een soort gelijke functie. Ervaring met het 
laden en lossen van goederen. 

Het is fysiek belastend werk: laden en lossen 
van de lading, kratten handmatig uit de bus 
halen (bukken, tillen, draaien, reiken etc.)

MEDEWERKERS 
(VRIJWILLIGERS)

Gemiddeld 4 tot 8 uur per week

Wij zoeken medewerkers die de voedselpak-
ketten samenstellen en zo nodig ook uitge-
ven. De werkzaamheden worden voorname-
lijk op woensdag en donderdag uitgevoerd. 

Taken:
• Samenstellen van pakketten
• Verwerken van binnenkomend voedsel
• Overige werkzaamheden op de werkvloer

Gewenst pro� el:
• Het is fysiek belastend werk: u moet 

staand werk en lichte tilwerkzaamheden 
kunnen verrichten (bukken, tillen, draaien, 
reiken etc.)

• U heeft een fl exibele instelling en u vindt 
het leuk om in teamverband te werken.

• U bent bereid òf in de ochtend òf in de 
middag te werken of beide dagdelen. 

TECHNISCH MEDEWERKER
(VRIJWILLIGER)

Gemiddeld 4 tot 8 uur per week

Wij zoeken iemand die de meest voorkomen-
de technische klussen kan opsporen en ver-
helpen. Ook is deze medewerker de tussen-
persoon tussen professionele bedrijven en de 
Voedselbank voor grotere werkzaamheden. 
De werkzaamheden worden voornamelijk op 
woensdag en donderdag uitgevoerd. 

Taken:
• Allerlei voorkomende technische 

werkzaamheden
• Contacten onderhouden met andere 

bedrijven 
• Overige werkzaamheden op de werkvloer

Gewenst pro� el:
• U bent iemand die kennis heeft van de 

meeste optredende mankementen aan 
het onderkomen van de Voedselbank

• U bent handig met gereedschappen en 
kunt kleine mankementen zelf oplossen 

• U bent fl exibel in de inzet van de uren

MEDEWERKER 
SCHOONMAAK M/V

Wij zoeken een vrijwilliger voor het schoon-
houden van het gebouw. Samen met je colle-
ga ben je verantwoordelijk voor het schoon-
maken van de verschillende ruimten in het 
gebouw.

Wat vragen wij?
• Je beschikt over 

schoonmaakvaardigheden en werkt 
hygiënisch

• Je hebt een actieve werkhouding
• Je bent lichamelijk in staat de 

werkzaamheden uit te voeren
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team 

werken

De werktijden worden in overleg vastgesteld. 
Je moet rekenen op gemiddeld vier uur per 
week.
 

De Voedselbank voor Oss en Omgeving is opgericht om huishoudens die van zeer weinig geld moeten rondkomen, te helpen met voedselpakketten. 
Wekelijks voorzien onze circa 50 gemotiveerde vrijwilligers ongeveer 180 gezinnen in Oss en omgeving van een welkome aanvulling op hun voeding. 

Om dit te bewerkstelligen zijn wij regelmatig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Op dit moment is Voedselbank voor Oss en Omgeving op zoek naar:

INTERESSE? 
Wil je graag als medewerker een bijdrage leveren aan de Voedselbank voor Oss 
en Omgeving, dan nodigen we je van harte uit te reageren! 
Dit kan je doen door een mail te sturen naar info@voedselbank-oss.nl

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
• Werken in een boeiende en dynamische omgeving waar professionaliteit en 
collegialiteit hand in hand gaan • Afwisselende functie met veel vrijheid • Samen-
werking in goede sfeer.

‘Loop gewoon eens binnen en maak kennis met Laverhof 
en proef de sfeer waarin gewerkt wordt’
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Verstandelijke beperking
Wil jij je inzetten voor iemand met een 
verstandelijke beperking? 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! 

Nistelrode:
Gezellige dingen doen
Een meisje (2000) met Downsyndroom 
zoekt een maatje om samen gezellige 
dingen te doen. Het liefst heeft ze iemand 
vanaf 16 jaar, die aan kan sluiten bij haar 
hobbydieren. De voorkeur gaat uit naar een 
paar uur op de zaterdagochtend of soms op 
de woensdagmiddag. Dit kan in overleg. 
Wil jij iets betekenen voor een jonge meid 
en haar leven verrijken? 

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

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’

zoekt vrijwilligers
Wil jij graag iets voor een ander 

betekenen?

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

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

scheidingsbemiddeling - alimentatie berekeningen - advies erfrecht - hulp bij ouderschapsplan

Geheugenproblemen komen 
vaak voor en kunnen ervoor 
zorgen dat u niet meer mee kunt 
met de dingen van alledag. 
De casemanagers dementie 
van Laverhof helpen u om langer 
veilig thuis te wonen. 

De huisarts of wijkverpleging 
kunnen voor u of uw partner 
de casemanager dementie 
inschakelen. Ook kunt u recht-

streeks contact opnemen 
met de casemanagers.

Melissa Egelie 
(voor Heeswijk-Dinther en Uden)
telefoon: 06 - 40 81 00 80
e-mail: melissa.egelie@laverhof.nl

Corrie van de Moosdijk 
(voor Schijndel)
telefoon: 06 - 83 98 75 35
e-mail: corrie.vandemoosdijk@
laverhof.nl 

www.laverhof.nl

Casemanagers dementie 
helpen u langer 
veilig thuis wonen

Dagbesteding Dorpsplein 
groot succes

Wekelijks op woensdagmiddag, 
tussen 14.00 en 16.30 uur, vin-
den er gevarieerde activiteiten 
plaats in CC De Pas. Omdat de 
dagbesteding zo’n succes is, is 
het maximum aantal deelne-
mers van de groep al bereikt. Als 
er meer aanmeldingen binnen 
komen wordt in 2018 bekeken 
of het opstarten van een twee-
de dagdeel mogelijk is. Peter 
Sleegers, bestuurslid en mede-
oprichter van de dagbesteding, 
vroeg een aantal deelnemers 

hoe zij de middagen tot dusver 
ervaren. Marietje: “Fijn dat het 
gestart is, het is heel gezellig.” 
Annie: “Ik vind het heel leuk en 
win vaak met spelletjes.” Arnold: 
“Heel gezellig en ik zou het niet 
meer willen missen, want wij 
moeten veel vrije tijd zien te vul-
len.” 

Koos: “Een heel fijn en erg goed 
initiatief.” Kees: “Tot nu toe 
goed bevallen, dacht eerst ‘wat 
moet ik daar gaan doen?’, maar 

ben nu in mijn schik.” Miet: 
“Grote saamhorigheid in de 
groep en er wordt veel gelachen. 
Er is lekkere koffie en ik kom zo 
lang ik nog kan.” Ook de pro-
fessionals van Heelwijk en de 
vrijwilligers zijn zeer tevreden en 
doen hun werk met grote inzet. 
Belangstellenden kunnen zich 
nog steeds aanmelden bij Peter 
Sleegers via 06-29558106, San-
dy Meeuwsen, 06-38241901 of 
de activiteitenbegeleiding van 
Heelwijk via 0412-465551.

HEESCH - Drie maanden geleden is de laagdrempelige dagbesteding van start gegaan en er kan niet 
anders geconcludeerd worden dan dat het een groot succes is. Deze dagbesteding, waarvoor géén 
WMO- of WlZ-indicatie nodig is, is een initiatief van Dorpsplein Heesch, de sociale vraagbaak, in 
samenwerking met professionals van Heelwijk en ondersteund door vrijwilligers. 

Enhousiaste deelnemers en begeleiders van de huidige groep

Aansluitend was er op donder-
dag 7 september een heilige mis 
in zorgcentrum Heelwijk, waar 
de aanwezige kerkgangers de 
ziekenzalving mochten ontvan-
gen. 
Ziekenvereniging Horizon was 
daarbij ook aanwezig om na af-
loop van de viering iedereen te 
voorzien van een kopje koffie of 

thee met een plakje cake. Hier-
mee was het nog even gezellig 
nabuurten.

horizon heesch steekt 
zieke dorpsgenoten een 
hart onder de riem
HEESCH - in het kader van de Nationale Ziekendag hebben vele 
vrijwilligers van ziekenvereniging Horizon Heesch bij 335 zieke en 
eenzame mensen in Heesch een plantje bezorgd. Dit mooie gebaar 
wordt doorgaans erg gewaardeerd door deze mensen. Ook aan de 
mensen die in een tehuis buiten Heesch wonen, en waarvan de part-
ner wel woonachtig is in Heesch, wordt gedacht.

Definitieve opbrengst
€ 330.017,96 voor kwF
SamenLoop voor Hoop Heesch

Voorzitter Petra van Teeffelen 
was al verguld toen op 11 juni 
het recordbedrag werd gerea-
liseerd. Dat de opbrengst nog 
verder zou oplopen was bekend, 
maar dit bedrag heeft toch ook 
haar verrast. 

Definitieve berekening
Petra: “We wisten wel dat het 
op 11 juni bekendgemaakte be-
drag van € 304.658,- nóg hoger 
zou worden. Dat is eigenlijk bij 
alle SamenLopen zo. Niet ieder 
teamlid had de kans om vóór de 
deadline zijn of haar opbrengst 
te storten. 

Bovendien kwamen er na onze 
deadline van 11 juni nog op-
brengsten binnen van spullen die 
na deze datum verkocht zijn, zo-
als bijvoorbeeld de artikelen uit 
onze SamenLoop-winkel. 

Deze is nog tot 17 juni open ge-
weest. Ook zijn er nog nieuwe 
donaties gedaan. Vandaar deze 
definitieve berekening.” 
Een prachtig cadeau voor KWF 
Kankerbestrijding, maar zeker 
ook een mooi cadeau voor ons 
dorp én voor allen die hieraan 
hebben meegewerkt.”

HEESCH - Het werd tijdens de slotceremonie al benoemd: Heesch 
heeft veruit de hoogste opbrengst die een Samenloop ooit in Ne-
derland heeft gerealiseerd. Maar de landelijk hoogste opbrengst van 
de Samenloop voor Hoop Heesch is nóg verder naar boven bijge-
steld. Het definitieve bedrag is € 330.017,96. 

Dit bedrag heeft toch ook 
haar verrast
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Topkwaliteit voor
een bodemprijs

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

Augurken
middel zoetzuur

Pot  gram 670 gram

Gezouten
pinda’s

Zak  gram 500 gram

Yoghurt
Griekse stijl

Emmer 1000 gram

Tompoucen
Doos 4 stuks

135

139

119

085

Grote boodschap,
klein prijsjeklein prijsje

Toiletpapier
10 rollen, 3-laags

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

285

Topkwaliteit voor
een bodemprijs

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

Augurken
middel zoetzuur

Pot  gram 670 gram

Gezouten
pinda’s

Zak  gram 500 gram

Yoghurt
Griekse stijl

Emmer 1000 gram

Tompoucen
Doos 4 stuks

135

139

119

085



  
Woensdag 13 september 201716

14 september 2017
Informatieavond herinrichting 
Graafsebaan
Cultureel Centrum de Pas, 
Heesch
19.30-20.30 uur

19 september 2017
Presentatie schetsontwerp 
Laar
Cultureel Centrum Nesterlé, 
Nistelrode
19.30 uur

10 oktober 2017
Inspiratiebijeenkomst 
Energieweverij
Aula Gymnasium Bernrode, 
Abdijstraat 36, 
Heeswijk-Dinther
17.30-21.30 uur

Samen delen en doen
Zo’n plek willen we, mede op 
basis van uw ideeën, ontwikke-
len op de huidige locatie van De 
Pas. Een plek waar iedereen zich 
thuis voelt. Met organisaties die 
er maatschappelijk toe doen en 

iedereen die een bijdrage wil le-
veren aan een prettige en dyna-
mische omgeving. Een veelzijdig 
centrum, waar we meer delen 
dan de voordeur. Waar inwoners, 
organisaties en verenigingen, el-
kaar makkelijk vinden en inten-

sief samenwerken. Zodat het een 
plek wordt, waar voor iedereen 
iets te doen is, afgestemd op de 
mogelijkheden en behoeften van 
Heesch. 

Laat ons weten wat u ervan vindt
Van 13 tot 19 september ontvan-
gen inwoners van Heesch via een 
steekproef een uitnodiging om 
een enquête over de nieuwe ont-
moetingsplek in te vullen. Wilt u 
ook meedenken? Dat stellen wij 
bijzonder op prijs. Ga naar 
www.bernheze.org/nieuws 

en vul de enquête in. Dat kan van 
13 tot 19 september 2017.

Plannen voor de toekomst
We verwachten dat de uitslag 
van de enquête in november be-
kend is. U leest hierover op de 
gemeentepagina’s in deze krant. 

De uitkomsten van de enquête 
nemen we mee in de plannen 
voor het nieuwe ontmoetings-
centrum. Ook hierover mag u 
natuurlijk meedenken. 

Samen plannen weven voor een 
energieneutraal Bernheze
Graag nodigen wij u uit op dins-
dag 10 oktober 2017 om 17.30 
uur in de aula van Gymnasium 
Bernrode voor een inspiratie-
bijeenkomst. Na de succesvolle 
bijeenkomst van vorig jaar gaan 
we ook dit jaar weer verder met 
het bedenken van duurzame 
ideeën. En net zoals vorig jaar 
worden dan in de loop van het 
komende jaar ten minste vier 
ideeën ook werkelijk gereali-
seerd. Samen maken we van de 
gemeente Bernheze een echte 
duurzame samenleving. De ge-
meente Bernheze organiseert 
de avond in samenwerking met 
BECO (Bernhezer Energie Coö-
peratie).

Programma
17.30 uur:
Inloop met broodjes en soep 

18.00 uur:
Start bijeenkomst door wet-
houder Rien Wijdeven en 
BECO-voorzitter Peer Verkuijlen. 

‘Energieleverancier’ Tom Vaes-
sen zet iedereen vervolgens op 
een inspirerende manier aan het 
werk.

21.30 uur:
Afsluiting met hapje en drankje 

Aanmelden
Er is op de avond ruimte voor 
100 deelnemers. Meld u vóór 8 
oktober aan via 
www.energieweverij.eventbrite.nl.
Na uw aanmelding ontvangt u 
een bevestiging van deelname. 

Met vragen kunt u contact op-
nemen met Christianne Derikx, 
contactpersoon namens de ge-
meente en BECO, telefoon 
14 0412 of c.derikx@bernheze.org. 

Stelt u zich eens voor; een plek in het hart van Heesch, waar altijd 
wat te doen is. Een plek waar je kunt spelen, leren, werken, lezen, 
elkaar ontmoeten. Waar niks hoeft en heel veel kan. Van voorstellin-
gen bezoeken, koffiedrinken, lunchen, lezingen, cursussen en work-
shops volgen tot huiswerk maken, vergaderen, muziek maken, spor-
ten en boeken lenen. Makkelijk bereikbaar en toegankelijk voor alle 
inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen in Bernheze. 

Droomt u ook wel eens over uw toekomst? Wonen in een rustig en 
mooi groen Bernheze. Er rijden alleen maar stille en elektrische au-
to’s. Geen uitlaatgassen meer. Overal zonnepanelen voor de eigen 
energiebehoefte en het opladen van de auto. We hebben een zon-
neboiler voor het douchewater, koken allemaal elektrisch en hebben 
vloerverwarming. Een duurzamere wereld voor ons én voor onze 
kinderen. Dat is waar de duurzaamheidsambitie van de gemeente 
Bernheze over gaat. 

Denk mee over de nieuwe ontmoetingsplek voor Heesch

De Energieweverij
Inspiratiebijeenkomst 10 oktober

Schetsontwerp
Het gedeelte van Laar tussen 
Heuvelstraat en Parkstraat krijgt 
een nieuwe inrichting. 

We hebben samen met de aan-
wonenden en ondernemers een 

schetsontwerp gemaakt dat we 
nu ook graag aan de inwoners 
van Nistelrode voorleggen. 

U bent van harte welkom in 
Cultureel Centrum Nesterlé om 
19.30 uur.

Presentatie schetsontwerp 
Laar Nistelrode
Informatieavond 19 september 2017

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412 
(voor storingen in openbare ruimte 
buiten openingstijden: 
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur

Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13 
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25 
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Politieloket
maandag en donderdag: 
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA

De volgende raadscommissie-
vergadering vindt binnenkort 
plaats. De raadscommissiever-
gadering is openbaar en wordt 
gehouden in het gemeentehuis, 
De Misse 6 in Heesch, aanvang 
19.30 uur. Bezoekers hebben 
de mogelijkheid om mee te 
praten over de onderwerpen 
die op de agenda staan. 
 
Gecombineerde commissiever-
gadering op maandag 18 sep-

tember 2017
Op de agenda staat de opinië-
rende bespreking van het con-
cept-koersdocument buitenge-
bied Bernheze.

De agenda en stukken vindt u 
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeen-
teraad en de raadscommissies 
kunt u terecht bij de griffie, te-
lefoon 14 0412, e-mail 
griffie@bernheze.org.

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGOpen dag 

gemeenteraad
en college
van b&w

Gemeentehuis, 
Heesch

7 oktober 2017
11.00-15.00 uur

Energieweverij
10 oktober 2017
17.30 uur
Aula Gymnasium Bernrode, 
Abdijstraat 36, 
Heeswijk-Dinther

Bent u benieuwd naar de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting 
van de Laar in Nistelrode? U bent op 19 september 2017 van harte 
welkom op onze informatieavond. We geven dan een korte presen-
tatie en u kunt op de schetsen reageren. We nemen uw mening 
graag mee in de verdere uitwerking. 

Verpakkingen van plastic, 
blik en drankkartons 

kunnen in dezelfde zak

Vragen aan de 
gemeente?

@bernheze_gem
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GEMEENTEBERICHTEN

In 2016 ontvingen we 24 klach-
ten. Uit onderzoek blijkt dat hier-
van 9 klachten (38%) gegrond 
zijn. 

Aard van de klachten 
De meeste klachten gaan over 
de manier waarop de klager 
te woord is gestaan en over de 
hulpvaardigheid van medewer-
kers Daarnaast hebben we 6 

klachten ontvangen over infor-
matieverstrekking, 2 klachten 
over transparantie, 3 klachten 
over voortvarendheid, 2 klach-
ten over professionaliteit en een 
klacht over onpartijdigheid. 38% 
Van de klachten is gegrond (9 van 
de 24 klachten). Deze gaan over 
bejegening (4), voortvarendheid 
(3) informatieverstrekking (1) en 
professionaliteit (1). 

Wat is er met de ontvangen 
klachten gebeurd? 
De meerderheid van de klachten 
is binnen een week afgehandeld. 
Een snel persoonlijk contact met 
de klager, waarbij we uitleg ge-
ven over handelwijze, procedure 
of beleid en excuses voor niet 
adequaat handelen, zorgt ervoor 
dat de meeste klachten naar te-
vredenheid van de klagers zijn 
opgelost.

De Nationale ombudsman 
Als een klager het niet eens is 
met de zienswijze van de ge-

meente of met de manier waar-
op de klacht is behandeld, kan 
de klager de klacht binnen een 
jaar voorleggen aan de Natio-
nale ombudsman. In 2016 heeft 
de Nationale ombudsman geen 
klachten uit Bernheze in onder-
zoek genomen. 

Verbeteren van de dienstverle-
ning
Bij elke klacht kijken we wat we 
kunnen leren en vragen we ons 
af of we iets kunnen verbeteren 
aan onze werkwijze, ons gedrag 
en de procedure om nieuwe 

klachten te voorkomen. 

Actualisatie klachtenprocedure
De klachtenprocedure dateert 
uit 2008. In het 2e halfjaar 2017 
onderzoeken we of het klachten-
proces nog beter, sneller of prak-
tischer kan worden ingericht. We 
willen hierin ook ervaringen van 
inwoners (recente klagers) mee-
nemen.

Meer informatie over klachten-
behandeling 2016 kunt u vinden 
in het jaarverslag op 
www.bernheze.org. 

De gemeente Bernheze wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch 
kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het gedrag van een 
medewerker, bestuurder of bestuursorgaan. We hebben daarvoor 
een klachtenregeling. 

Klachten over medewerkers of bestuur in 2016

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Commissie 
Bezwaarschriften Bernheze

Op woensdag 20 september 
2017 komt de Commissie Be-
zwaarschriften Bernheze bij el-
kaar in het gemeentehuis, De 
Misse 6 in Heesch. De commissie 
behandelt dan de volgende be-
zwaarschriften:
19.00 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens betrokkenen 
is ingediend tegen het besluit van 
het college van burgemeester en 

wethouders van 23 mei 2017, 
waarbij zij onder oplegging van 
een dwangsom zijn gelast om 
de buitenopslag van het aanne-
mersbedrijf aan de Laageindse-
dijk in Loosbroek te beëindigen.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaar-
schrift dat namens een buurt-
bewoner is ingediend tegen het 
besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders van 
18 mei 2017, waarbij een omge-
vingsvergunning is verleend voor 
het oprichten van een gezond-

heidscentrum aan de Gildestraat 
1-3 in Heesch. 
20.30 uur
Behandeling van de bezwaar-
schriften die zijn ingediend tegen 
het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders 
van 16 mei 2017, waarbij aan 
een omgevingsvergunning is ver-
leend voor de bouw van 21 ap-
partementen met bedrijfsruimte 
aan ’t Dorp 1-3 in Heesch.

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
TC Telro, Zwarte Molenweg 11 
in Nistelrode heeft in overeen-
stemming met artikel 2:34B, lid 
4 APV melding gedaan van een 
activiteit op 21 september 2017. 
Van deze mogelijkheid mag de 

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  S.J.M. de Groot voor het organi-

seren van het Verekusfest 1971 
op 16 september 2017 van 
14.00 tot 2.00 op locatie Heide 
2, 5473 TB Heeswijk-Dinther. 
Er is een ontheffing geluid ver-
leend van 14.00 tot 1.00 uur. 
De toestemming is verzonden 

op 8 september 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan 
Nieuwstraat ong. in Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 
ong.’ in Heesch, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code (NL.IMRO.1721.
BPNieuwstraat-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van één woning 
op het perceel Nieuwstraat ong. 
in Heesch mogelijk. Dit perceel 
heeft nu een agrarische bestem-
ming zonder bouwmogelijkhe-

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 gemeen-
te, 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.

In november komt de nieuwe gemeentegids uit. Voor en door u gemaakt, want u kunt elk jaar weer foto’s insturen voor de fotowedstrijd. Een selectie daarvan vindt u in de 
gids terug. Ook dit jaar ontvingen we veel inzendingen. Hartelijk dank daarvoor.

De volgende personen zijn in de prijzen gevallen:

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids bekend

Gefeliciteerd!
1e prijs: 

André van de Voort 

uit Heeswijk-Dinther

2e prijs: 
Edwin Hendriks 

uit Heeswijk-Dinther

2e prijs: 
Piet van Helvoort 

uit Heeswijk-Dinther
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den. Initiatiefnemer koopt bij de 
provincie een bouwtitel voor een 
Ruimte voor Ruimtewoning. 
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan
’t Vijfeiken ong. Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan ‘’t Vijfeiken 
ong.’ in Heesch, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code (NL.IMRO.1721.
BPVijfeiken-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van maximaal 
24 woningen mogelijk op het 
perceel ‘t Vijfeiken in Hee-
sch: 18 grondgebonden sociale 
huurwoningen, die rondom een 
middengebied zijn gesitueerd 
en maximaal 6 grondgebonden 
woningen aan de Kerkstraat. De 
huidige bestemming ‘agrarisch’ 
laat de realisatie van dit project 
niet toe. Een bestemmingswijzi-
ging is daarom noodzakelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing. 

Ontwerpbestemmingsplan La-
verdonk 1 en Kanaaldijk Noord 
40, Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Laverdonk 1
en Kanaaldijk Noord 40 in 
Heeswijk-Dinther, te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met IDN-code (NL.IMRO.1721.
BPLaver1KanNrd40-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
maakt de realisatie van een au-
tobedrijf aan Kanaaldijk en een 
woonbestemming mogelijk aan 
Laverdonk 1. Aan Laverdonk 1 
wordt tevens een aan huis ge-
bonden bedrijf toegekend in de 
vorm van een kinderdagopvang 
en een jachthut.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Ontwerpbestemmingsplan 
Meerweg 34 Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter-inzage-leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Meerweg 
34 Heesch’, te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code (NL.IMRO.1721.BP-
meerweg34-ow01).
Inhoud: Het bestemmingsplan 
bestemt de reeds bestaand wo-
ningen op het perceel positief.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24, lid 3 
van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat het op 7 sep-
tember 2017 een overeenkomst 
heeft gesloten waarin een on-
derdeel over grondexploitatie is 
opgenomen, in het kader van 
het bestemmingsplan ‘Kanaal-
dijk-Noord 40-Laverdonk 1,
Heeswijk-Dinther’. De overeen-
komst heeft betrekking op de 
percelen kadastraal bekend ge-
meente Heeswijk-Dinther, sec-
tie E, nummers 2867 en 1822, 
plaatselijk bekend als gelegen 
Kanaaldijk-Noord 40 en Laver-
donk 1 in Heeswijk-Dinther.
Inzage: De zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende 6 weken, 
vanaf donderdag na publicatie, 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Nistelrode
-  Laar 1

Aanbrengen gevelreclame en 
2x gevelframe
Datum ontvangst: 04-09-2017

-  Parkstraat 2
Plaatsen stand alone Rabobank 
geldkiosk 
Datum ontvangst: 01-09-2017

-  Kantje 38
Plaatsen kadaverkoeling
Datum ontvangst: 06-09-2017

Heesch
-  Langven 14

Aanbrengen 2 dakkapellen
Datum ontvangst: 05-09-2017

-  Meerkensloop 35
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst: 01-09-2017

-  Kerkweg 12
verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 02-09-2017

Loosbroek
-  Dorpsstraat 86

Bouwen garage/opslag
Datum ontvangst: 01-09-2017

-  Heideweg 1a
Bouwen agrarische opslag-
ruimte
Datum ontvangst: 02-09-2017

Heeswijk-Dinther
-  Sint Servatiusstraat 15

Aanpassen eindgevel
Datum ontvangst: 06-09-2017

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Nistelrode
-  Weijen 24

Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening (toestemming 
runnen lunchcorner)
Verzenddatum: 04-09-2017

Heeswijk-Dinther
-  Meerstraat 30b 

Herstellen dakconstructie
Verzenddatum: 05-09-2017

-  Abdijstraat 30
Renoveren/uitbreiden woning
Verzenddatum: 07-09-2017

-  Gouverneursweg 6 (kavel 01)
Oprichten woning
Verzenddatum: 07-09-2017

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

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Zandkant 1

Plaatsen overkapping
Verzenddatum: 05-09-2017

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

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schriftelij-
ke inspraakreactie aan het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze reageren op de stukken. Neem 

voor het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie contact op met de be-
treffende afdeling.

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

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na pu-
blicatiedatum een schriftelijke zienswij-
ze indien bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Bernheze. Neem 
voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze contact op met de betreffen-
de afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. 
Er zijn griffierechten verschuldigd.

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. Er zijn griffierechten 
verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijk-
heden.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: 
de datum, de naam en het adres van 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.

GEMEENTEBERICHTEN

WWW.BERNHEZE.ORG

Meld je nu aan en doe mee aan de enquête die in oktober verstuurd wordt over:

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018, HOE DENK JIJ EROVER?
www.tipmooibernheze.nl

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
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Tekst?

zoMer: caMPINg weLteVree Zie oplossing pagina 28

wieis 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

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Reginald von Piekartz
uit Nistelrode

Winnaar:
José van Nuland

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Zoek: AfRiKA, DORP, gEMEENtE, OCEANiE, StAD, ANtARtiCA, 
EilAND, lAND, PROViNCiE, WERElDDEEl, AZiE, EuROPA, 
NOORDAMERiKA, RiViER, ZuiDAMERiKA

woorDzoeker

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

PeDIcure NISteLroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

PeDIcure 
heeSwIjk-DINther
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

heb je autISMe eN/
oF aDhD eN zIN IN eeN 
NIeuwe SPort?
Kom kennismaken met kanova-
ren. Info via 06-25302651 of
info@wavebegeleiding.nl.

kINDerFeeSt IN De kaNo
Kies voor actie/avontuur, sa-
menwerken/strijden of ontdek-
ken/puzzelen. Ook voor kinde-
ren met autisme en/of ADHD.
Info: info@wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

zeLF je eIgeN kNuFFeL oF 
kLeDINg MakeN
Naailes voor jongeren vanaf 
9 jaar, ook voor kinderen met 
autisme en/of ADHD (privéles 
mogelijk). Info via 06-25302651 
of info@wavebegeleiding.nl.

kIPSaLoN berNheze
Gewoon de allerlekkerste kip!
Voor al uw kipproducten
Elke woensdag van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet!
0413-229677.

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 Stich-
ting 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. Kennedy-
straat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

ouDe/kaPotte 
coMPuterS eN LaPtoPS
Bel Wim van Nistelrooij uit 
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken 
en er samen met ONS Welzijn 
een goede plek voor te vinden.

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

te kooP

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

boek ‘De betekeNIS 
VaN De ooSteNrIjkSe 
SucceSSIeoorLog 
(1740-1748) Voor 
het ooSteLIjk StaatS 
brabaNt eN het 
hooFDkwartIer 
VaN De hertog VaN 
cuMberLaND te 
NISteLroDe’
Zeer interessant historisch 
verhaal met rijke illustraties. 
Prijs € 14,50.
Verkrijgbaar bij: Berneboek Abdij 
van Berne Heeswijk-Dinther, 
DIO/The Read Shop Nistelrode, 
Boekhandel Ceelen Heesch, 
Boekhandel Van Der Heijden 
Uden, Henk Geurts, Blauwe 
Steenweg 38 in Nistelrode. Deze 
laatste bezorgt het boek bij u 
thuis.

MooiBernhezertjes

wILt u eeN zoekertje PLaatSeN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

www.meermaashorst.nl

www.mooibernheze.nl

INForMeert, boeIt 
eN INtereSSeert

Bezoek



  
Woensdag 13 september 201720

Eigen bijdrage naar nul
Een eigen bijdrage is slecht. Het 
zorgt ervoor dat mensen met 
een laag inkomen zorg gaan mij-
den. Door de extra kosten, de 
eigen bijdrage, neemt iemand 
de noodzakelijke zorg niet. Triest 
vindt SP afdeling Bernheze en zij 
zal daarom deze maand opnieuw 
vragen om afschaffen van de ei-
gen bijdrage in de Wmo zorg. Op 

11 september zijn er vragen ge-
steld aan de wethouder die over 
dit onderwerp gaat. Afhankelijk 
van de antwoorden, zal SP Bern-
heze in de raadsvergadering van 
28 september voorstellen om de 
eigen bijdrage in de Wmo zorg af 
te schaffen. 

Op die manier wordt een drem-
pel weggenomen voor mensen 

die een laag inkomen hebben. 
Zij hebben het al moeilijk ge-
noeg om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Een klein duwtje in 
de rug kan wonderen doen voor 
deze inwoners. SP wil de mensen 
graag van dienst zijn. Alle men-
sen moeten deel kunnen blijven 
nemen aan de samenleving. Een 
eigen bijdrage maakt dat onmo-
gelijk. Dus weg eigen bijdrage. 

SP: geen eigen bijdrage in de wmo zorg

SP Bernheze wil af van de eigen bijdrage in de Wmo zorg. Voor mensen met 
een minimum inkomen is een eigen bijdrage een drempel. De nodige zorg 
wordt dan vermeden, door zogenaamde zorgmijders. Vanwege de eigen bij-
drage vragen mensen de zorg niet aan. Dat is slecht. iedereen die Wmo zorg 
nodig heeft, moet dit ook kunnen krijgen. Daar past geen eigen bijdrage en 
dit bedrag zou dan ook naar 0 euro moeten. 

Jan Prinsen, SP Maatschappelijke Zaken

Maar als jouw tuin in twee tot drie 
weken tijd een oerwoudje wordt, 
dan geldt dat natuurlijk ook voor 
de veldjes en plantsoenen van 
de gemeente. De laatste weken 
kun je zien dat de gemeente aan 
het inhalen is. Overal wordt ge-
schrobd en geveegd. 
Maar daarmee is het niet klaar. 
Soms kun je de gemeente zelf 
een handje helpen door het stuk-
je stoep voor je huis schoon te 
houden. Progressief Bernheze is 
voor samen aanpakken. Maar 

toch gaan dingen af en toe mis. 
Misschien een krantenbezorger 
die iets te snel klaar wilde zijn en 
een deel van de kranten ‘gestort’ 
heeft naast het fietspad. Of ie-
mand die zijn groencontainer al 
vol had en een ander plekje heeft 
gevonden om het te ‘bewaren’.

Je kunt dan de gemeente bellen 
maar... we hebben ook de ‘Bui-
ten Beter’ app waarmee je de 
gemeente makkelijk kunt infor-
meren over iets dat niet hoort, 

terwijl je aan het wandelen bent 
of je hond uitlaat. Deze app is 
beschikbaar voor alle mobiele sy-
stemen.

Progressief Bernheze staat voor 
het samen maken van de samen-
leving. Daar hoort een stukje ver-
antwoordelijkheid voor je eigen 
omgeving bij. 
En wat is nu eenvoudiger dan 
even de gemeente appen? Rea-
geren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: appen

Na de vakantie is het altijd weer fijn om thuis te komen. Niets ligt lekkerder 
dan je eigen bed en een ‘echte’ keuken is toch luxer dan een campingsetje. 
Er is één nadeel; je tuin is een mini-oerwoud geworden en je kunt meteen 
aan de slag.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Zelf ben ik voorstander van een 
benoemde burgemeester. De 
procedure bij de huidige commis-
saris van de Koning in Brabant is 
als volgt: de vertrouwenscom-
missie, een afvaardiging vanuit 
de raad en daarmee de inwo-
ners vertegenwoordigend, krijgt 
alle sollicitatiebrieven te lezen 
en maakt zelf een keuze. Deze 
worden met de commissaris be-
sproken, die daarbij zijn reactie 

of advies geeft want hij heeft im-
mers alle kandidaten al gespro-
ken en referenties ingewonnen. 
De commissaris beargumenteert 
vervolgens welke kandidaten hij 
voorstelt nog aan het lijstje toe te 
voegen.
De vertrouwenscommissie voert 
zelfstandig de gesprekken met 
de sollicitanten, vaak in twee 
rondes, en komt na zorgvuldi-
ge afweging tot een voordracht 

van, vaak, twee personen en legt 
deze aan de gehele raad voor. De 
naam van de kandidaat die twee-
de wordt, wordt niet bekend ge-
maakt. Het is in niemands be-
lang als bekend wordt dat zijn/
haar aandacht naar een andere 
gemeente of functie uitgaat. De 
commissaris adviseert de Kroon, 
die uiteindelijk de kandidaat be-
noemt. Een volstrekt democra-
tisch proces toch?

Lokaal: benoemd of gekozen?

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de laatste tijd het vraagstuk van een 
benoemde of gekozen burgemeester weer ter discussie staat. Dit mede naar 
aanleiding van het lekken vanuit de vertrouwenscommissie in Den Bosch bij 
de keuze van een nieuwe burgemeester. Het gaat al zover dat een raadslid 
in tilburg niet in die commissie wil zitten. Hij vertrouwt zichzelf dat hij zijn 
mond zal kunnen houden, maar de schijn dat hij het weleens zou kunnen zijn 
die heeft gelekt, mocht het zich voordoen, benauwt hem.

Jan Bouwman, raadslid Lokaal

De Halm is een pionier in de bio-
logische levensmiddelenbranche 
en gespecialiseerd in de produc-
tie van biologische ontbijtgra-
nen. De Halm levert producten 
over de hele wereld maar is te-
gelijk verbonden met Bernheze. 
Het Brabants Landschap is een 
van de grootste graanleveran-
ciers met percelen in de gemeen-
te Bernheze. “Of het nu haver, 
rogge, gerst of spelt is: we halen 
niet het goedkoopste van ver, 
maar het beste en lekkerste van 
dichtbij”, weet Rob. “Het is mooi 
dat juist in een groene gemeen-
te als Bernheze een biologisch 
bedrijf nu deze prijs gewonnen 
heeft.” 

Professionaliteit wordt beloond
“De prijs staat naar ons idee voor 
professionaliteit en dat wordt op 
lange termijn altijd op een be-
paalde manier beloond”, gaat 

Rob verder. “In onze commu-
nicatie via onze website, Face-
bookpagina, Instragram, e-mail 
en nieuwsbrieven hebben we 
natuurlijk dankbaar gebruik ge-
maakt van deze onderscheiding. 
Het juryrapport en het beeldje 
hebben ook een prominente plek 
in onze verkoopruimte en ook 
op het pand hebben we duide-
lijk gemaakt dat we ondernemer 
van het jaar geworden zijn. Onze 
omzet halen we bijna helemaal 
buiten Bernheze, maar onze 
klanten in de omgeving zoals 
Udea, Jumbo, Sligro en Hutten 
krijgen toch iets mee van deze 
prijs. 
Belangrijk is voor ons vooral dat 
de titel een enorme boost heeft 
gegeven aan het teamgevoel 
binnen De Halm. We hebben al 
le betrokkenen bedankt, samen 
een passend feestje gevierd en 
de trots gedeeld.”

‘een enorme boost voor 
het teamgevoel’

BBE2017

BERNHEZE - Op zaterdag 4 november vindt het Bernhezer Busi-
ness Event (BBE) 2017 plaats. tijdens dit event wordt de Bernhe-
zer Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) 
uitgereikt. De titel ‘Beste Ondernemer van het Jaar 2016’ ging 
naar Rob van den Berg en René van der locht van De Halm uit 
Heeswijk-Dinther.

LOCATIE: 
VAN TILBURG 
NISTELRODE

René en Rob Foto: Jan Gabriëls



Woensdag 13 september 2017 21
  

INForMatIe Voor De kerNeN

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

Tramstraat 25, 5388 GE  Nistelrode | T 0412 617 491
E info@maasenvanoss.nl  |  I www.maasenvanoss.nl

Uw administratiekantoor 24/7 bij de hand?

Download
onze app!

 Quick-nieuws op maat
 BTW- en Loonhe
  ng Alert
 Klantenportaal
 Kennisbank Personeel
 Kennisbank Rechtspersonen
 Kennisbank Auto & Fiscus
 Stel een vraag

 Snel een o� erte

Voor nadere info:
www.maasenvanoss.nl

Quick-nieuws op maat 

BTW- en Loonheffing Alert 

Klantenportaal

Kennisbank Personeel

Kennisbank Rechtspersonen

Kennisbank Auto & Fiscus

Stel een vraag

Snel een offerte

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Download onze App 

Quick-nieuws op maat 

BTW- en Loonheffing Alert 

Klantenportaal

Kennisbank Personeel

Kennisbank Rechtspersonen

Kennisbank Auto & Fiscus

Stel een vraag

Snel een offerte

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Download onze App 

Quick-nieuws op maat 

BTW- en Loonheffing Alert 

Klantenportaal

Kennisbank Personeel

Kennisbank Rechtspersonen

Kennisbank Auto & Fiscus

Stel een vraag

Snel een offerte

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Download onze App 

Quick-nieuws op maat 

BTW- en Loonheffing Alert 

Klantenportaal

Kennisbank Personeel

Kennisbank Rechtspersonen

Kennisbank Auto & Fiscus

Stel een vraag

Snel een offerte

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!
Download onze App 

Lariestraat 8 
5473 VL Heeswijk-Dinther

06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

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

Actualiteitenavond
HR-wetgeving

Benieuwd naar recente en komende wetswijzigingen 
én ontwikkelen op het gebied van HR? 

En wat de consequenties hiervan zijn voor 
u als ondernemer en/of uw werknemers?

 
Kom naar onze actualiteitenavond hierover op 

10 of 26 oktober van 18.30 tot 21.30 uur.

Wij zullen u hierover uitgebreid informeren.

Graag aanmelden via info@vanderwijst-salarisadvies.nl.
Voor meer informatie zie onze website of bel ons.

Personeel is het kapitaal van uw organisatie!

Jolanda Hendriks-van der Wijst
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328

info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

De eerste fase
De afgelopen bestuursperiode 
heeft CDA Bernheze erop aan-
gedrongen om geld te reserveren 
op de gemeentelijke begroting 
voor een eerste aanzet. De Heu-
velstraat tot aan de Parkstraat 
staat nu op de planning om te 
vernieuwen. 

Maar hoe moet het er nou uit 
gaan zien? Dat weten we vaak 
allemaal beter en daar hebben 
we zo onze eigen ideeën over. 

Presentatie 19 september
We zijn als CDA Bernheze dus op 
zoek naar een weginrichting, een 
centrum, waar we allemaal tevre-
den over zijn, fietser, automobi-
list, voetganger, ouderen, kinde-
ren, ouders en ondernemers. Op 
19 september aanstaande wordt 
door de gemeente een schets-
ontwerp gepresenteerd in CC 
Nesterlé, zoals het er mogelijk uit 
kan gaan zien. Wil je daar nou 
nog wat aan toevoegen? Kom 
dan zeker ook naar deze avond. 

in alle kernen
Nistelrode is natuurlijk groter 
dan alleen dit plan. Als we daar 
nu samen aan blijven werken, 
kan het steeds een beetje mooier 
worden. Voor de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen stel ik 
me dan ook graag weer beschik-
baar om Nistelrode, en daarmee 
heel Bernheze, een beetje mooier 
te maken! 

CDA Bernheze: Herkenbaar, ac-
tief en betrokken in alle kernen!

CDA: een nieuw stukje Nisseroi: van 
Parkstraat tot heuvelstraat

De doorgaande weg in Nistelrode, laar/Weijen; we kennen ‘m al jaren met 
hetzelfde straatbeeld. De betonnen klinkers met de kinderkopjes ernaast en 
de rood beklinkerde fietsbanen zijn inmiddels wel toe aan wat opfrissing en 
een update naar 2017-2018 als je het mij vraagt. Het centrum is immers toch 
ook een visitekaartje van een dorp?

Mart Smits, raadslid CDA Bernheze

Miranda en Erik presenteerden 
zich als zeer betrokken met en 
trots op hun bedrijf. Terecht dat 
ze dit zo konden doen, want ze 
handelen binnen de agrarische 
sector echt niet ‘als kip zonder 
kop’. Integendeel!

Het bewust en zorgvuldig hande-
len door de vele agrariërs in onze 
gemeente kregen we vervolgens 
ook te zien en te horen tijdens 
een rondrit. Aan de reeds langer 

bestaande erfbeplantingen wordt 
nog steeds en hernieuwd meege-
daan. Soms in samenspraak met 
omwonenden. Vele akkerranden 
zijn met kleurrijke, (wilde) bloe-
men begroeid, ter bevordering 
van onder andere de bijen- en in-
sectenstand. Vaak een win-win-
situatie vanwege subsidie van-
wege minder productopbrengst 
in deze randzones. Op een paar 
erven kunnen zwaluwen, net 
als vroeger, op de speciaal ge-

plaatste ‘oude’ elektriciteitspalen 
neerstrijken. Een hele opluchting 
is zeker, dat al bij veel bedrijven 
kadaverkoeltanks zijn geplaatst. 
Goede voorbeelden dat natuur, 
gezondheid en agrarische activi-
teiten prima samen kunnen gaan, 
en ook samen moeten gaan. 

Jammer dat nog al te vaak door 
‘onwetenden’ als een kip zonder 
kop gekakeld wordt over onze 
agrarische bedrijvigheden.

Blanco: Niet als een kip zonder kop

Zaterdag 2 september waren raads-, commissie-, en collegeleden te gast op 
het pluimveebedrijf van Miranda en Erik van Doorn in Heeswijk-Dinther op 
uitnodiging van ZltO, die vaker dergelijke bedrijfsbezoeken organiseert. De 
communicatie, de band en verbinding met de agrarische sector is voor een-
ieder van groot belang. tijdens de gastvrije ontvangst kregen de aanwezigen 
een duidelijke, objectieve presentatie over alles wat zich afspeelt binnen zo’n 
kippenbedrijf en waaraan de eigenaren allemaal moeten voldoen. 

Ad Donkers, raadslid Politieke Partij Blanco

 De vierjarige Flyer is een prachtige dame om te zien. Maar het 
karakter is natuurlijk minstens zo belangrijk en ook dat zit haar 

mee, ze is namelijk erg lief. Ze is een vriendelijke en rusti-
ge poes die het fijn vindt om aandacht te krijgen. Met een 
zachte miauw moedigt ze je aan om over haar bolletje te 
strelen en ze geniet hier dan met volle tuigen van. Ze is 
graag buiten dus een tuin of afgezet balkon zal ze zeker 
waarderen.

Soortgenootjes dienen op gepaste afstand te blijven maar 
worden daarvoor vantevoren duidelijk gewaarschuwd met 

een grom; tot hier en niet verder! Ook heeft ze het niet zo 
op honden. Daarom zoeken we voor haar een huisje zonder 

andere katten of honden, waar ze aandacht en het lekkers niet 
  hoeft te delen en kan genieten van haar eigen, persoonlijke 
   verwenmens. 

Dierenopvangcentrum Hokazo - Lange Goorstraat 6 5406 XE Uden.

Ad:‘Goede voorbeelden dat natuur, gezondheid 
en agrarische activiteiten prima samengaan’
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Auto & Motor NIEUWS Rij nooit sneller dan je  beschermengel kan vliegen

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

In- en Verkoop  -  Onderhoud / APK Reparaties  -  Airco service  -  Schadeherstel  -  Diagnose

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NLBosschebaan 92, Heesch  T: 0412-452244

Ford Transit custum  DC  L2 125pk  vol opties 83.000 km 2013
Nissan Note ecc  trekhaak 5 drs 97.000 km 2006
Peugeot 206 quiksilver ECC 3 drs 74.000 km 2005
Toyota Aygo   nav  airco LMV zwart 5drs 47.000 km 2011
VW Polo 1.2 TSI   nav airco 5 drs alarm 44.000 km 2014

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

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

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Citroen C2 2006 € 3499,-
Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km 2012 € 8950,-
Citroën Xantia 1.8-16V 1998 € 1600,-
Daewoo Kalos 1.4 Style 2003 € 1999,-
Daewoo Lanos 1.5 sx 1999 € 650,-
Fiat Panda 1.1 Active 2005 € 1999,-
Fiat Panda airco 2004 € 3450,-
Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3499,-
Hyundai Atos Spirit 2000 € 1500,-
Hyundai Matrix 2001 € 1450,-
Mercedes C180 Station 1.8i 2006 € 8900,-
Opel Agila 1.2 Color edition 2001 € 1750,-
Opel Combo 1.3 cdti (ex btw) 2004 € 1499,-

Peugeot 106 2003 € 1999,-
Peugeot 307 AUTOMAAT 2003 € 2900,-
Toyota Aygo 5 drs zwart airco 2010 € 4600,-

Cabriolet:
BMW Z3 2.0 6 cil. widebody 1999 € 6450,-
Ford Street Ka 2004 € 3499,-
Peugeot 206 CC 2005 € 5950,-
Vw Golf TDI 1998 € 1250,-

Motoren:
Kawasaki Vulcan 750 custom zwart 1990 € 1999,-

Een greep uit onze voorraad!

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Citroën Xsara Picasso 2 x
Citroën C5 HDI Break

Citroën Berlingo grijskenteken
Renault Clio

 TE VERWACHTEN AUTO’S

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14 

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

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

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

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

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

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

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

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

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

Peugeot 107 ..........................................2012                           

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

Renault Clio 1.2 .....................................2010 

Renault Clio 1.0 .....................................2013

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

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

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

Volkswagen Polo 1.2 ..............................2012

Volkswagen Up ............................ 2012-2014

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

STATIONWAGONS:

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

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

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

BEDRIJFSAUTO’S:

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

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

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

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

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

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

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

AART SCHOONES

wat kan ik doen bij autoschade of 
motorschade als de dader onbekend is?

Voorwaarden indienen schade-
verzoek. Een verzoek tot scha-
declaim moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen.

• De schade moet altijd ver-
oorzaakt zijn door een mo-
torvoertuig. Of een daaraan 
gekoppelde aanhanger.

• Het moet zeker zijn dat niet 
jij, maar een tegenpartij aan-
sprakelijk gesteld kan worden 
voor de schade.

Op de website van het Waar-
borgfonds Motorverkeer staat 
hoe je een schadeverzoek kunt 
indienen.

identiteit veroorzaker schade 
achterhalen
Het Waarborgfonds vergoedt 

alleen schade als je moeite doet 
om er achter te komen wie de 
dader is. Bijvoorbeeld door een 
aangifte bij de politie, een buur-
tonderzoek of een advertentie. 
Deze acties moet je binnen 14 
dagen uitvoeren.

Vergoeding schade bij bekende 
dader
Weet je wel wie de dader is? Dan 
verhaal je de schade op zijn of 
haar verzekeringsmaatschappij. 
Soms is dit niet mogelijk. Ook 
dan kan je terecht bij het Waar-
borgfonds Motorverkeer. Het 
gaat om de volgende situaties:

• Het motorvoertuig is niet ver-
zekerd.

• Het motorvoertuig is gesto-
len.

• De verzekeringsmaatschappij 
is niet kredietwaardig.

De dader heeft een vrijstelling 
van de verzekeringsplicht, om-
dat deze zich door geloof of 
levensovertuiging niet wil verze-
keren.

Bron: Rijksoverheid.nl

BERNHEZE – Heb je schade aan je auto of motor en is de dader onbekend? Dan kun je een beroep 
doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds vergoedt in veel gevallen de schade. Je moet wel 
kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. En dat je heeft geprobeerd de 
aansprakelijke persoon te vinden.
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Rij nooit sneller dan je  beschermengel kan vliegen

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Mini		850	de	Luxe, gerestaureerd lichtmetalen 
wielen 1975

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

•	 Skoda	Fabia 1.4 16v  stuurbekr. centr. vergr. op 
afstand  5-Drs  2004

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

•	 Suzuki	Swift	1.3i, 5-drs, airco, 2008

•	 VW	Caravelle	2.5 TDI Camper met hefdak, 
uniek exemplaar met Leder Navi enz., 1999

•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi, 
 PDC achter, 95.000 km, 2011
•	 VW	Golf	2.0, GTD, 184 PK, aut. station, 
 Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch, 

6.900 km, 2015

•	 VW	Golf	1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A  
lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010

•	 VW	Golf	1.6 TDI Highline  Navi, PDC V + A , 
Alcantara  115.000 km 2011

•	 VW	Golf	1.6 TDI, 5-drs, navi,  PDC achter, 96.000 
km, 2011

•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 
spiegels, 239.000 km, 2006

SCHADEHERSTEL
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

komt	binnen
gereserveerd

verkocht

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Kort nieuws

circus Valentino 
HEESCH - Op zaterdag 16 september is er in de Heelwijkstraat 
een voorstelling van circus Valentino. 

Dit circus geeft die dag twee shows die plaatsvinden van 13.30 tot 
13.50 uur (show met borden) en van 14.15 tot 14.35 uur (voor-
stelling met honden). Iedereen is van harte welkom. Denk eraan 
om een stoel mee te nemen, want je moet over een hekje kunnen 
kijken en voor kleine kinderen is dat misschien lastig. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de 
Nachtburgemeester van Bernheze en circus Valentino en zij roepen iedereen op om zoveel mogelijk 
lopend of met de fiets te komen omdat parkeren in de Heelwijkstraat beperkt is. Tot dan!

Fiets uitgereikt van toer Mee
HEESWIJK-DINTHER - tijdens 
de toer Mee van de Koninklijke 
fanfare Heeswijk wordt jaarlijks 
door Van Esch tweewielers uit 
Heeswijk een gloednieuwe fiets 
beschikbaar gesteld voor de win-
naar van de loterij. 

Onlangs ontving Ad van den 
Hurk uit Schijndel uit handen van 
Nancy Kager van Van Esch Twee-
wielers de gloednieuwe fiets. 

Jarenlang heeft deze winnaar 
deelgenomen aan deze fietstocht 
en hij was blij verrast te horen 
winnaar te zijn.

berne anders activiteit: ‘zo kan het licht 
er in…’ over Leonard cohen
HEESWIJK-DINTHER - De dichter en zanger leonard Cohen staat centraal tijdens een lezing- en 
luisteravond op maandag 18 september. De avond in de Abdij van Berne begint om 20.00 uur en 
wordt verzorgd door frank Kazenbroot.

Leonard Cohen, vorig jaar overleden, heeft prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange zoek-
tocht naar zin, wijsheid en licht. In het nummer ‘Anthem’, een van zijn vele bijzondere liedteksten, 
staat de tekst: ‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in.’ Vertaald als: ‘Er is een barst 
in alles, zo komt het licht er in.’ Dit was zijn boodschap die hij uitdroeg. Hoe donker het ook is, er is 
of ontstaat altijd wel ergens een barst of een kier waardoor weer licht naar binnen komt. 
Als de naam Leonard Cohen niet bekend is, dan zijn het zijn liederen wel. Veel melodieën zullen direct 
bekend klinken. Beroemde nummers zijn ‘Suzanne’ (1967), ‘So Long, Marianne’ (1967), ‘Chelsea 
Hotel#2’ (1974) en ‘Hallelujah’ (1984). 

De concerten van Cohen waren spirituele belevenissen. Ook deze avond heeft de sfeer van bezinning 
en bezieling, met muziek, gedachten, beelden en uitleg. 

Toegang is € 10,- en aanmelden is noodzakelijk, in verband met de nog maar beperkt beschikbare 
ruimte. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar berne-ander@abdijvanberne.nl. 

Open Monumenten Dag jachtslot De berkt heesch

Foto’s: Ad Ploegmakers
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kasteelconcert ‘revue blanche’ 

Revue Blanche is een vocaal/
instrumentaal kamermuziek- 
ensemble met een bijzondere, 
kleurrijke bezetting, namelijk 
sopraan, fluit, altviool en harp. In 
het programma ‘Shelter’ (Bun-
ker) laten zij horen hoe com-
ponisten zich op verschillende 
manieren lieten inspireren door 
de Eerste Wereldoorlog. Op het 
programma staan werken van 
onder meer Debussy, Joseph 
Jongen en Hanns Eisler. 

De musici
La Revue Blanche was een artis-

tiek tijdschrift dat door onder an-
deren Debussy werd uitgegeven. 
Het had zijn naam te danken aan 
het feit dat de optelsom van alle 
kleuren wit is en dat het blad dus 
openstaat voor alle meningen. 

Zo eerlijk en open benadert het 
Belgische ensemble Revue Blan-
che de muziek. Lore Binon (sop-
raan), Kris Hellemans (altviool), 
Caroline Peeters (fluit) en Anouk 
Sturtewagen (harp) worden ge-
prezen vanwege hun grote ge-
voel voor subtiliteit. Met een 
kleurrijk programma vol zelfge-

maakte arrangementen zal die 
kwaliteit volop tot klank komen 
in de Wapenzaal. 

Locatie: Wapenzaal Kasteel 
Heeswijk
Tijdstip: 19 september 20.00 
uur (de zaal gaat om 19.30 uur 
open)
Entree: € 25,- per persoon inclu-
sief een consumptiebon en het 
programmaboekje.

Aanmelden via kasteelconcer-
tenheeswijk@gmail.com of van-
af 18.00 uur via 06-10677219.

HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 19 september zal Revue Blanche het nieuwe seizoen Kasteelconcer-
ten openen om 20.00 uur in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk.

MuzIek

De band ‘Night Shift’ zag in 
1973 het muzikale daglicht in 
Birmingham. In 1978 werd de 
bandnaam veranderd in REALI-
TY en werd de muziekstijl defi-
nitief omgezet naar reggae. Op 
dat moment waaide er een frisse 
reggaewind over Engeland met 
bands als The Specials en UB40. 
De in Jamaica geboren zanger/
gitarist Robert Green was de 
belangrijkste songwriter van de 
band en met zijn teksten en mu-
zikale invloeden kreeg de band 
een eigen stijl. In 1980 vroeg 

UB40 de band om hen te on-
dersteunen tijdens hun tour. Na 
een rondreis over de wereld ont-
moette REALITY de Nederlandse 
band ‘Doe Maar’ en deed er di-
verse festivals mee. 

Na enkele jaren te zijn wegge-
weest, is REALITY in 2010 weer 
helemaal terug en met een mix 
van oude en gloednieuwe liedjes 
heeft de band anno 2017 nog 
steeds een uniek eigen geluid en 
staat zij garant voor een avond 
ongekend genieten.

reggae concert: reaLItY

HEESCH - Zaterdag 16 september speelt de van oorsprong Engelse 
reggaeformatie REAlitY in CC De Pas. De band, opgericht begin ja-
ren zeventig, staat nog steeds garant voor aanstekelijke en energie-
ke reggaemuziek. Het concert van de achtkoppige band begint rond 
21.30 uur en de entree bedraagt € 12,50. Op dit moment bestaat de 
band uit: Robert green, tony goedhoop, liz lamers-green, Rodney 
Ellis, gustaaf terborg, Sharif Jamaludin, Arie den Brok, Steve Willi-
kin en Violetta Permis levyssohn.

Lezersactie LEF! Festival
lEf! festival is hét allround festival met Brabantse gezelligheid! Beleef een 
doldwaze achtbaanrit langs verschillende muziekstijlen en ervaar knotsgekke 
attracties boordevol gezelligheid, rariteiten, maar boven alles te gekke muziek! 
Horen, zien & beleven, prikkel al je zintuigen op dit spectaculaire festival!

LEF vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2017. De deuren van 
het festival zijn zowel vrijdag als zaterdag van 19.00 tot 1.00 geopend.

Wil jij gratis naar lEf! festival?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezerkrant.nl en geef antwoord op de 
vraag: Hoeveel stages heeft lEf! festival dit jaar?
Tot en met zondag 17 september kun je een mail sturen. Maandag de 18e sep-
tember krijgen de winnaars een persoonlijke mail.
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Natuurgebied de Maashorst geldt 
ook voor Mannenkoor De Kara-
wanken als inspiratiebron voor 
muzikaliteit. Omdat het koor dit 
jaar 40 jaar bestaat én veel leden 
kent uit de grensgemeenten van 
het natuurgebied, Uden, Bern-
heze, Landerd en Oss, wordt 
het jubileum gevierd met in to-
taal vier uitvoeringen van ‘De 
Maashorst Suite’. In dit concert 
wordt een ode aan de Maashorst 
gebracht in een uniek samenspel 
van muziek en zang, woord en 

beeld. Diverse elementen van-
uit het Maashorstgebied komen 
aan bod; de schitterende menge-
ling van bos en heide, activiteit 
en rust, stilte en ontmoeting. Te 
denken valt aan de opgravingen, 
aan de huidige manier van leven 
en recreëren van de mens en na-
tuurlijk ook aan Vluchtoord waar 
vele vluchtelingen uit België in de 
Eerste Wereldoorlog gastvrij on-
derdak vonden. 

In vier onderdelen, te weten his-
torie, natuur, cultuur en recreatie, 
wordt in woord, (film- en foto-) 
beeld en zang een groots en aan-
sprekend concert gegeven. Het 

concert wordt uitgevoerd onder 
leiding van dirigent Marcus de 
Haard. Medewerking wordt ver-
der verleend door vaste pianist 
Frans van Tuijl en de Dames van 
het Hoornkwartet. 
Het koor, dat uit ongeveer 60 
leden bestaat, wordt voor de ju-
bileumconcerten aangevuld met 
een vijftiental zangers op pro-
jectbasis. 
De naam ‘De Karawanken’ is 
ontleend aan een gebergte uit 
het gebied waaruit het aanvan-
kelijke repertoire, Duits- en Sla-
vischtalig, zijn oorsprong had. 
Zondagmiddag 26 november om 
15.00 uur in CC Nesterlé.

De kaartverkoop begint op vrij-
dag 15 september en de prijs 
voor een kaartje is € 12,50.

Kaartjes kun je kopen bij:
CC Nesterlé en via 
www.nesterle.nl
Jumbo, Parkstraat 10 
in Nistelrode
Jumbo, Schoonstraat 8 
in Heesch
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.

Voor meer informatie zie 
www.karawanken.nl of stuur 
een mailtje naar 
secretariaat@karawanken.nl.

Marya Schoenmode schenkt
200 paar schoenen aan 
Stichting bogota zonder honger

Sjanet Heerkens, oprichter van 
Stichting Bogota zonder honger, 
die samen met haar man het be-
drijf Hedi Meubelen runt, kreeg 
de noodoproep dat veel kinde-

ren nieuwe schoenen nodig had-
den. Zij heeft contact opgeno-
men met Maria Reizevoort van 
Marya schoenmode en zij was 
meteen bereid om te kijken wat 

zij aan voorraad had, die ze aan 
de kinderen wilde schenken. 
Zes volle koffers zijn door ver-
schillende mensen mee naar het 
tehuis genomen. De blijdschap 
van elk kind was hartverwar-
mend.
Namens de kinderen, medewer-
kers en Sjanet Heerkens; be-
dankt Marya Schoenmode voor 
dit prachtige gebaar!

Neem een kijkje op onze ver-
nieuwde website 
www.bogotazonderhonger.nl.

NISTELRODE/COLOMBIA – Marya Schoenmode zorgde voor een aangename verrassing in het tehuis 
gelegen in Bogota, Colombia. Ruim 200 paar schoenen zijn door Marya Schoenmode geschonken aan 
het tehuis. Dit zorgde voor een glimlach op ieders gezicht. Een nieuw paar schoenen betekent een be-
tere ondersteuning voor de voeten en met mooie schoenen voor de dag komen is voor de kinderen heel 
fijn. Ook de medewerkers in het tehuis werden verwend met nieuwe schoenen. Een bewijs dat zo’n fijn 
gebaar een hele grote waarde kan hebben.

Sjanet en Maria

Zwammen 
Het lijkt wel herfst. En bij herfst horen paddenstoelen. Die 
zijn lekker, maar ook een beetje eng. Want je kunt ze echt niet 
allemaal zomaar eten. Op eigen houtje plukken durf ik dus al 
helemaal niet. Vandaag zijn we met Bridges op een plek waar 
de paddenstoelen welig tieren, en waar we deze delicatesse 
hoogstpersoonlijk zelf gaan plukken en klaarmaken. Gewoon 
veilig, wat ik niet helemaal zeker kan zeggen als ik ze zelf 
uit het bos zou moeten halen. Dan loop ik best wel het risico 
dood neer te vallen na de eerste hap. Hier niet, want hier 
weten ze alles over zwammen.

In Het Paddenstoelenhuis in 
Berghem kweken René en 
Marja van de Vorle al ruim 
twintig jaar hun paddenstoelen. 
En niet zómaar paddenstoelen, 
maar paddenstoelen met 
een milieukeurmerk. Een 
jaar of tien geleden stonden 
ze voor de keuze: ofwel 
doorpakken in uitsluitend 
witte champignons, ofwel 
andere groeimogelijkheden 
bekijken. Ze kozen voor het 
laatste, en dat bleek een 
schot in de roos. Nu kweken 
ze vooral portobello’s en 
kastanjechampignons, maar 
ook shiitake, oesterzwammen, 
koningsoesterzwammen 
en bundelzwammen. En 
sinds vijf jaar is er Het 
Paddenstoelenhuis. In deze 
gezellige ruimte krijgen we 
uitleg over het bedrijf én gaan 
we in een kookworkshop 
eigenhandig aan de slag met 
paddenstoelen. De groep 
wordt in tweeën gesplitst: 
de eerste groep begint in de 

smetteloze keuken met het voorbereiden van de gerechtjes, 
schort voor en plastic handschoentjes aan, terwijl de andere 
groep de kwekerij ingaat, met blauwe mutsjes op. In deze 
broeierige omgeving is hygiëne belangrijk, dan mogen we 
best wat op smurfen lijken. In de kwekerij plukken we 
zelf kastanjechampignons. En we leren dat als je deze laat 
doorgroeien, het portobello’s worden. Laat ik nou altijd hebben 
gedacht dat dat twee verschillende soorten paddenstoelen zijn. 
Alweer wat geleerd. Ik word nog eens een wijs mens door dit 
soort Bridgesbijeenkomsten.
In de keuken bereiden we gezamenlijk de zes gerechtjes: 
tortilla’s, paddenstoelenbonbons met appel, garnalenspiesjes, 
spiesjes van gebakken kastanjechampignons omwikkeld met 
spek, portobello’s gevuld met risotto en portobello’s met 
chorizo en tomaat. Aan een prachtig gedekte tafel en met 
perfect bijpassende wijn laten we het ons goed smaken. 
Na afloop krijgen we een bakje met onze zelfgeplukte 
kastanjechampignons en portobello’s mee naar huis. Daar ga ik 
mooi iets lekkers van maken. Zonder eraan dood te gaan. Wel 
zo prettig.

Anoniem.

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

jaar of tien geleden stonden 

witte champignons, ofwel 

we in een kookworkshop 

wordt in tweeën gesplitst: 

‘De Maashorst Suite’ door 
mannenkoor de karawanken
Jubileumconcert door Mannenkoor De Karawanken 

NISTELRODE - ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van mannenkoor De Karawanken geeft het 
koor een jubileumconcert. Na de eerste uitvoering in theater Markant in uden op 5 november wordt op 
zondag 26 november in CC Nesterlé eenzelfde concert gegeven. Waarom een ‘Maashorst Suite’?

Uniek samenspel 
van muziek en zang, 
woord en beeld
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Als vijfjarig jongetje komt Saroo 
Brierly per ongeluk terecht op 
een trein die hem duizenden 
kilometers door India voert - ver 
weg van zijn thuis en familie. De 
kleine Saroo heeft geen idee waar 
hij is of waar hij vandaan komt. 
Na wekenlang in zijn eentje te 
overleven in de ruige straten van 
Calcutta wordt de jongen opge-
nomen in een weeshuis en uit-
eindelijk geadopteerd door een 
Australisch echtpaar. Vijfentwin-
tig jaar later gaat Saroo, door een 

samenloop van omstandigheden, 
op zoek naar de plek waar hij ooit 
zijn familie kwijtraakte. 
Slechts gewapend met Google 
Earth en zijn vroegste jeugdher-
inneringen bekijkt hij elke avond 
urenlang de spoorlijnen die naar 
Calcutta leiden, totdat hij na een 
jaar dat ene station denkt te her-
kennen

HEESCH – Waargebeurd drama over een jongen uit Calcutta die 
geadopteerd werd door een Australisch echtpaar en na vijfentwintig 
jaar zijn indiase familie zoekt.

Kans op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 17 september een mailtje naar info@de-pas.nl

FILMHUIS DE PAS:

LION

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

Maandag 18 en dinsdag
19 september 2017
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 5,-
De Pas HeeschAls het goed donker is zijn ster-

renbeelden te herkennen. De 
telescopen en verrekijkers wor-
den ook gericht op onder meer 
heldere sterren, dubbelsterren 
en sterrenhopen. Het moet wel 
onbewolkt zijn om de planeet en 
de sterren te zien.

In het auditorium en het plane-
tarium verzorgen Halleyleden 
presentaties over de sterrenhe-
mel en ons zonnestelsel.
Entree € 5,- voor volwassenen 
en kinderen tot en met 12 jaar 
betalen slechts € 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999 
www.sterrenwachthalley.nl.

Publieksavond bij halley
HEESCH - Op vrijdagavond 15 september is sterrenwacht Halley 
voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftij-
den. Vooraf aanmelden is niet nodig. Bij heldere hemel wordt er met 
de telescoop de verre planeet Saturnus bekeken. Op deze dag, 15 
september, zal het ruimtevaartuig Cassini, dat al ruim dertien jaar 
rond de geringde planeet draait, zijn missie spectaculair eindigen 
door zich in de dichte dampkring van Saturnus te storten.

HEESWIJK-DINTHER - Op 21 
september, de eerste dag van 
de herfst, organiseert Berne Ab-
dijbier de thema-avond Vier het 
leven… vier de herfst! 

Het Proeflokaal van Berne Ab-
dijbier, bij de Abdij van Berne, is 
normaal alleen overdag geopend 
maar deze avondopenstelling 
wordt gevierd in een gezellige 
herfstsfeer. Muziek wordt ver-
zorgd door de HD-Bigband en 
er is een nieuwe muzieksessie 
‘Eigentijds improviseren op Bas-
so Ostinato’s uit de Renaissance 
en Barok’. Dit is een zogenaam-
de ‘open sessie’ muzikaal initia-

tief, waarbij iedereen met enige 
muzikale kennis en een eigen in-
strument, mee mag doen. 

De Basso Ostinato’s zijn ritmi-
sche baspatronen, met meest-
al eenvoudig accoordgebruik, 
die vaak naadloos aansluiten bij 
Afrikaanse ritmes. Deze bijzon-
dere avond start om 19.00 uur 
en eindigt om 23.00 uur. Na-
tuurlijk wordt daarbij ook geno-
ten van de Berne Abdijbieren. 

Kom bij het Proeflokaal samen 
proosten op deze eerste herfst-
dag, de toegang is gratis. Vier 
het leven... vier de herfst!

Vier het leven… vier de herfst!

eteN, DrINkeN uItgaaN

NISTELRODE - Het is al weer 
tweeeneenhalve week geleden 
dat het leukste gratis festival van 
Nistelrode op het Raadhuisplein 
plaatsvond: het Zomernacht fes-
tival. Sinds enkele jaren doneert 
het Zomernacht festival een 
geldbedrag aan een goed doel. 
Dit jaar was er gekozen voor het 
Running team Bernheze.

De leden van dit team, woon-
achtig in Nistelrode en Heesch, 
gaan in mei voor de tweede keer 
de Roparun lopen. De Roparun 
is een estafetteloop van meer 
dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam, waar-
bij mensen in teamverband een 
sportieve prestatie leveren om 
geld op te halen voor mensen 
met kanker. Een gedeelte van 

het team heeft tijdens het Zo-
mernacht Festival vrijwillig ach-
ter de bar staan als tegenpres-
tatie voor het geldbedrag dat ze 
van dit festival zouden krijgen. 

Afgelopen maandag werd de 
cheque van € 600,- uitgereikt 
door Ruud Wijdeven aan een 
gedeelte van het Running Team 
Bernheze.

zomernachtfestival reikt cheque uit 

V.l.n.r.: Ruud, Joost, Arianne en Willeke

• Verkoop particulier

• Reparatie en onderhoud

• Tuinberegeningsinstallatie

• PVC buizen + hulpstukken riool
 en hemelwaterafvoer

• Hogedrukreinigers

• Aspen 2-takt benzine

• Ook voor het slĳ pen van uw kettingzaag

• Vĳ verbenodigdheden

TIJDENS HET FESTIVAL 
ACHTER DE BAR ALS 

TEGENPRESTATIE

Zaterdag 7 oktober
karIN bruerS
Bruers haalt uit 
Al jaren op ons lijstje maar ein-
delijk staat Karin in Nesterlé met 
haar solovoorstelling, nou ja 
solo..., met Nol Havens samen. 
Ze haalt uit naar alles wat haar 
voor de voeten loopt. 

Zaterdag 21 oktober
katINka PoLDerMaN 
Polderman tiert welig 
Droogkloot Polderman is één 
van de best bewaarde geheimen 
van de Nederlandse en Vlaamse 
Theaters. Haar 5e voorstelling zit 

vol cynisme, subtiele lompheid, 
engagement, rake observaties en 
doortimmerde liedjes.

Donderdag 9 november
haNS DorreStIjN & 
FrIeNDS
Neurosen en andere hobby’s
Hans brengt zijn dichtende vrien-
den Vrouwkje Tuinman en Ing-
mar Heytze mee. 
Vergelijkbare wanhopige er-
varingsdeskundigen, zowel op 
neurotisch als artistiek gebied. 
Een therapeutisch programma 
vol muziek, liedjes, samenspraak 
en poëzie

Zaterdag 25 november
Dutch Show 
coMPaNY
Sound of Musicals
De veelzijdige artiesten van de 
de Dutch Show Company bren-
gen een wervelende, interactieve 
show met sketches, dansen en 
nummers uit bekende topmusi-
cals. Puur entertainment!

BINNENKORT 
IN ONS THEATER...
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NiStElRODE - Veel kinderen hebben tijdens de Kindervakantieweek 
in Nistelrode meegedaan aan de workshops van de muziekvereni-
ging. Veel enthousiaste kinderen zijn er toen gespot en er zijn veel 
positieve reacties ontvangen. 

Wil je een gratis proefles op de bugel, trompet, trombone, tuba of 
saxofoon? Mail dan naar opleidingen@fanfarenistelrode.nl of meld je 
aan via www.sjorscreatief.nl. Jij doet toch ook mee?

Proefles muziek

Voor mijn afstudeerproject ben 
ik op zoek naar honden- of kat-
teneigenaren die een dier heb-
ben met een gedrags- of fysie-
ke klacht. Hieronder valt angst, 
agressie, onzindelijkheid, hyper-
activiteit, abnormaal gedrag, et 
cetera. Maar bijvoorbeeld ook 
spijsverterings-, huid-, bewe-
gings- en luchtwegklachten. Ik 
neem een uitgebreide anamne-
se af. Hierbij stel ik vragen over 
de geschiedenis van het dier, het 
verloop van de klacht, de leef-
omstandigheden en ik voer een 
kort fysiek onderzoek uit. Vanuit 
de natuurgeneeskunde wordt er 
gekeken naar zowel de mentale 
als fysieke toestand van het dier 
en dus de algehele gezondheid. 
Ieder dier is uniek en vanuit die 
visie geef ik een passend behan-
deladvies voor jouw dier onder 
(schriftelijke) toezicht van do-
centen. Ik waardeer het zeer als 

ik bij jou en je dier langs mag ko-
men. Interesse of vragen? 
ingevanzeeland@hotmail.com.

gezocht:
hond/kat met klacht

NISTELRODE - ik ben inge van Zeeland, 21 jaar, woon in Nistelrode 
en zit momenteel in mijn examenjaar van de studie Veterinaire Na-
tuurgeneeskunde bij Silverlinde in Breda. 

Inge van Zeeland

kINDereN

Inschrijving kinderkookwedstrijd 
keukenbazen is gestart

Het is alweer de derde editie van 
AgriFood Capital’s Keukenbazen 
Battle, de leukste en spannend-
ste kookwedstrijd voor kinderen 
van tien tot twaalf jaar in Noord-
oost-Brabant. En deze keer 
wordt het nog grootser dan in de 
voorgaande jaren. Voor het eerst 
doen alle Noordoost-Brabantse 
gemeenten mee. 

Vorig jaar
In 2016 deden meer dan 90 
teams uit de regio mee. Het team 
uit Mill en Sint Hubert sleepte na 
een super spannende strijd de 
hoofdprijs in de wacht en mocht 
onder meer opnamen bijwonen 
van het nieuwe programma ‘De 
Brabander Bakt’ in de studio van 
24Kitchen. Burgemeester Antoi-
ne Walraven werd benoemd tot 
SmaakBurgemeester van Neder-
land. 

lekker en gezond met 
producten uit de buurt
De opdracht dit jaar is eenvou-

dig: ‘Maak een hoofdgerecht 
met lekkere en gezonde produc-
ten uit je eigen buurt’. Deelne-
mers gaan in teams van twee, 
drie of vier kinderen de strijd aan; 
per gemeente gaat één team 
door naar de finale, de ‘Mega 
Live KookBattle’, op zaterdag 7 
oktober bij het Koning Willem I 
College in ‘s-Hertogenbosch. 

Samen met partners
Voor Keukenbazen trekt Agri-
Food Capital samen op met ze-
ventien deelnemende gemeen-
ten. Zij zijn belangrijke partners 
voor het slagen van deze wed-
strijd; de burgemeesters zijn am-

bassadeur van Keukenbazen. De 
deelnemende gemeenten zijn 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Box-
tel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Her-
togenbosch, Heusden, Landerd, 
Meierijstad, Mill en Sint Hubert, 
Oss, Sint Anthonis, Sint-Mi-
chielsgestel, Uden en Vught.

Partners van Keukenbazen zijn 
Rabobank, EMTÉ supermark-
ten, Hutten Catering, Koning 
Willem I College, de Provincie 
Noord-Brabant en alle deelne-
mende lokale foodleveranciers.

Schrijf je in op 
www.keukenbazen.nl.

NOORDOOST-BRABANT - De Keukenbazen Battle 2017 is gestart! Kinderen tussen tien en twaalf jaar 
in zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant kunnen zich tot en met 24 september aanmelden voor 
deze leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen. Keukenbazen is een initiatief van Agrifood 
Capital en onderdeel van Dutch Agri food Week. De Brabantse topchefs Jermain de Rozario en Jan van 
Hout maken deel uit van de jury. 

Rosalyn de Groot, muziekdo-
cent bij Kunst & Co, geeft een 
workshop ‘Muziek op schoot’ en 
een medewerker van de biblio-
theek vertelt iets over lezen met 
baby’s. Opvallend is hoe baby’s 
genieten van de aandacht en het 
praten en zingen bij plaatjes. 
Lezen met je baby is niet alleen 
leuk voor allebei maar het blijkt 
ook heel goed te zijn voor de 
taalontwikkeling van het pril-
le lezertje. Al voor de geboorte 
luistert een baby naar de stem 
van de moeder en andere gelui-
den. In het eerste jaar ontwikkelt 
een kind zich snel en leert veel 

nieuwe dingen. Baby’s genieten 
van aandacht, van praten en zin-
gen bij boekjes. Natuurlijk is er 
ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen met de andere ou-
ders en staat de koffie klaar. 

Meedoen is gratis, maar wel 
graag aanmelden vóór 20 sep-
tember. Dit kan aan de balie 
van de bibliotheek Heesch, via  
Marie-Jose Cornelussen, 
hmc@nobb.nl of telefonisch: 
0412 451857. Tijdens deze 
bijeenkomst kun je ook het 
Boekstartkoffertje voor je kindje 
meenemen.

Lezen en muziek maken 
met baby’s
HEESWIJK-DINTHER - Ouders en hun baby’s tot een jaar zijn wel-
kom op de BoekStart ouderbijeenkomst ‘lezen en muziek maken met 
baby’s’ op woensdag 27 september van 10.00 tot 11.00 uur in de bi-
bliotheek Heesch. Ook als je zingt, ben je met taal bezig. in de bijeen-
komst laten we zien hoe je kunt lezen en muziek maken met je baby. 

Scouting Mira ceti op zoek 
naar welpen 

NISTELRODE - Zit jij in groep 4, 
5 of 6? En vind je het leuk om 
een avontuur te beleven met an-
dere kinderen van jouw leeftijd? 

Kom dan bij de welpen en speel 
mee in de jungle. Iedere donder-
dag van 18.30 tot 20.00 uur bij 
scouting Mira Cita, Achter de 
Berg 15. Meld je aan via welpen-
donderdag@gmail.com 
of bel met 06-29190683. 

Zit je niet in groep 4, 5 of 6 maar 
wil je ook bij scouting? 
Geen probleem, alle leeftijden 

zijn welkom. Kijk voor meer in-
formatie op www.mira-ceti.nl.

De Keukenbazen Battle in 2016



  
Woensdag 13 september 201728

De oPLoSSINg

 

 

OPEN DAG 
 

Op zaterdag 16 september hebben wij: 
 
BSO De Rebbels, BSO De Toversteen en Kinderdagverblijf 
Piekobello een open dag. 
Wij bieden allerlei leuke activiteiten, zoals pony rijden, 
koorddansen, ballonnenclown, knutsel workshop van De 
Zussjes, blikgooien, springkussen, familie fotoshoot, en 
nog veel meer. Natuurlijk is er van alles te eten en drinken, 
zoals broodjes knakworst, poffertjes, popcorn, drankjes, fruit. 
 
Alle opbrengsten zijn voor het goede doel:  

CIRCUS CLINICLOWNS 
“Komen jullie ook gezellig op 

“Circus Piekobello”?! 
 
 
 
 
 
 
 

Waar: Kinderdagverblijf PIEKOBELLO 
Ingang via Mozartlaan 94-96  
(parkeerplaats naast gymzaal Lindershof) 
Datum: zaterdag 16 september 
Tijd: 10.30 – 13.30 

Er zijn diverse workshops. Je 
kunt ponyrijden, koorddansen 
en blikgooien. Er is een ballon-

nenclown, een dj, een spring-
kussen en nog veel meer. Er zijn 
activiteiten voor alle leeftijden 
van nul tot dertien jaar.

Ook de inwendige mens wordt 
niet vergeten, er zijn diverse 
versnaperingen, broodjes en 
drinken te verkrijgen tegen een 
kleine bijdrage. Alle opbrengsten 
gaan naar een goed doel: Circus 
Cliniclowns.
Het zomerfeest vindt plaats op 
het terrein van Piekobello met 
de ingang aan de Mozartlaan 
94-96 in Heesch. 

Je bent van harte welkom!

open dag vol leuke 
kinderactiviteiten op 
Piekobello
HEESCH - BSO De Rebbels, BSO De toversteen en Kinderdagverblijf 
Piekobello van Kinderopvang Humanitas houden een gezamenlijke 
open dag op zaterdag 16 september. Van 10.30 tot 13.30 uur is het 
volop feest met als thema ‘Circus Piekobello’! iedereen is welkom, 
de entree en activiteiten zijn gratis.

ALLE OPBRENGSTEN GAAN 
NAAR CIRCUS CLINI CLOWNS

In navolging van vele dorpen 
startte een enthousiast tiental 
in 2015 met de organisatie van 
een eigen dorpsquiz in Vorsten-
bosch. Dat dit initiatief gewaar-
deerd werd, bleek al meteen uit 
de enorme deelname. Hoewel 
het dorp slechts zo’n 1.700 in-
woners telt, schreven ruim 50 
teams zich in voor dit evene-
ment. 
Ook de tweede editie, in februa-
ri 2016, mocht op een vergelijk-
baar aantal deelnemers rekenen. 
Reden genoeg om ook voor een 
derde editie te gaan.

De organisatie voorspelt dat 
deze editie nog spectaculairder 
zal zijn dan de voorgaande twee. 
Een klein verschil met voorgaan-
de jaren is het feit dat de quiz 
van dit jaar niet in februari maar 
in oktober wordt gehouden. 

De maand februari bleek met 
name voor de organisatoren een 
drukke periode, omdat veel le-
den van het comité ook actief 

betrokken zijn bij alle carna-
valsactiviteiten. Toch verwacht 
men niet dat de verschuiving 
naar het najaar gevolgen zal 
hebben voor de deelname. 
Hoewel de inschrijving slechts 
twee weken geleden is gestart, 
hebben zich immers al zo’n 20 
teams ingeschreven. 

En in voorgaande jaren is ge-
bleken dat de meeste teams pas 

kort van tevoren tot inschrijving 
over gaan. De elfkoppige or-
ganisatie is intussen druk bezig 
met het samenstellen van de 
vele vragen, puzzels en doe-op-
drachten. Alle informatie over de 
dorpsquiz is terug te vinden op 
www.vorstenboschkwist.nl. 

Dit is tevens de plaats waar je je 
team kunt inschrijven en dit kan 
nog tot 21 oktober.

Inschrijven voor 
Vorstenbosch ‘kwist
VORSTENBOSCH - Op zaterdag 28 oktober vindt de derde editie van de Vorstenbossche dorpsquiz 
plaats. Onder de naam ‘Vorstenbosch ‘Kwist’ wordt deze populaire activiteit voor de eerste keer in 
het najaar georganiseerd. tot een week voor aanvang van de quiz kunnen teams zich inschrijven via 
www.vorstenboschkwist.nl 

*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

200 memobloks

50 vel per blok

1 zijde full colour

A7 7x10 cm     €65,-*

A6 10x14 cm   €80,-*

A5 14x20 cm   €145,-*

GRATIS OPMAAK*

ACTIE
MEMO
BLOKS

GEZIEN WORDEN EN BOODSCHAP OVERBRENGEN

WWW.GAAFGRAFISCH.NL

bestel ook online!
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VAN DEN ELZEN PLANTS 
viert 60-jarig jubileum met open dag

Hoe romantisch dit ook klinkt, de 
realiteit was dat de familie van 
den Elzen het zwaar had. Er was 
met appels niets te verdienen en 
voor het ander fruit werd ook 
niet veel betaald. Toch wisten 

Jan en Paula te groeien naar 8 ha 
aardbeienteelt. Toen telers liever 
planten aankochten dan ze zelf 
te telen zijn Jan en Paula daar 
handig op ingesprongen. Hierna 
ging het snel. 

In 1984 werd een maatschap 
opgericht zodat de zonen Henk 
en Jos mee konden gaan onder-
nemen. In 1996 hebben zij het 
bedrijf overgenomen en kon Jan 
met pensioen. Tot 2004 heeft 

Jan nog elke dag zijn zonen ge-
holpen het bedrijf verder uit te 
bouwen, maar in dat jaar werd 
hij - nota bene tijdens het werk 
- noodlottig getroffen door een 
hartaanval. Paula pakte de draad 
goed op, maar stierf uiteindelijk 
in 2011. 

Ondertussen produceerde het 
bedrijf als een van de eersten 
in Nederland op grotere schaal 
trayplanten. In 2007 werd ook 
begonnen met het telen van 
frambozenplanten. Het bedrijf 
groeide sterk maar kende ook te-
genslagen. 

In 2010 werd het bedrijf getrof-
fen door een allesvernietigende 
hagelbui. Tot overmaat van ramp 
werd het bedrijf twee jaar later 
getroffen door een uitbraak van 
een moeilijk te bestrijden bacte-
rieziekte. 

Het belang van goed personeel 
werd toen eens temeer duidelijk. 
Met vereende krachten werden 
de problemen overwonnen en 
kon weer aan groei worden ge-
dacht. Henk en Jos van den Elzen 
hebben na de overname van 25 
ha het bedrijf uitgebouwd naar 
ruim 400 ha, inclusief ruim 5 ha 
kas. Met klanten in heel Europa 
en een breed en aantrekkelijk as-
sortiment.

ERP - Jan van den Elzen en Paula van der Zanden zijn geboren in de dertiger jaren en kregen een gezin 
met 5 kinderen. Ze zijn 60 jaar geleden aan iets moois begonnen. In Erp werd op 2,5 ha gestart met de 
teelt van appels, peren, kersen, frambozen en aardbeien. 

Henk en Jos van den Elzen

Om het 60-jarig 
jubileum te 
vieren houdt 
Van den Elzen 
Plants 
open dag 
op zaterdag 
7 oktober 
van 10.00 tot 
16.00 uur. 
Kraanmeer 24, 
Erp.

U bent van 
harte welkom! 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

industrybioscoop.nl  

0413 - 82 09 90

collEGA’s 

GEZocHt!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR  

SERVICE MEDEWERKERS

Gratis parkeren!

ncb-laan 52a, Veghel

p
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Bigfoot Junior: 
14:45  

100% Coco: 
15:00 

Verschrikkelijke Ikke 3 2d (NL): 14:45 

De Emoji Film 2D: 
15:00 

The Hitman’s Bodyguard: 17:15

Dunkirk: 
17:30

American Made: 
17:30

IT: 

17:15

Ladies Night: Bella Donna’s: 21:00

dondErdAG 14 sEptEMbEr 2017

IT: 

19:45

The Hitman’s Bodyguard: 19:45 

Bella Donna’s: 
20:00 

American Made: 
20:00

VrijdAG 15 sEptEMbEr 2017 

Bigfoot Junior: 
16:00   

Dance Academy: de Film (NL): 16:00 

De Emoji Film 2D: 
16:00 

Logan Lucky: 
21:45 

Dunkirk: 
19:00

American Made: 
21:30

IT: 

18:45 21:30

Bella Donna’s: 
16:00 19:00 21:45

ZAtErdAG 16 sEptEMbEr 2017

Bigfoot Junior: 
13:30 16:00 

Cars 3 (NL): 
15:45

100% Coco: 
13:15  

Verschrikkelijke Ikke 3 2d (NL): 13:30 

De Emoji Film 2D: 
13:15 15:45

Logan Lucky: 
19:00

The Hitman’s Bodyguard: 21:30

Dunkirk: 
21:45

American Made: 
18:45

IT: 

18:45 21:30

Bella Donna’s: 
15:45 19:00 21:45

ZondAG 17 sEptEMbEr 2017

Bigfoot Junior: 
13:30 

Dance Academy: de Film (NL): 16:00

Cars 3 (NL): 
13:15  

Verschrikkelijke Ikke 3 2d (NL): 13:30 15:45 

De Emoji Film 2D: 
13:15

Logan Lucky: 
15:45

The Hitman’s Bodyguard: 19:30

American Made: 
19:45

IT: 

19:30

Bella Donna’s: 
16:00 19:45

MAAndAG 18 sEptEMbEr 2017

IT: 

19:45

American Made: 
19:45 

Dunkirk: 
20:00 

Bella Donna’s: 
20:00

dinsdAG 12 sEptEMbEr 2017

IT: 

19:45

The Hitman’s Bodyguard: 19:45 

Bella Donna’s: 
20:00 

American Made: 
20:00

WoEnsdAG 13 sEptEMbEr 2017

De Kleine Vampier 3D: 15:00

Bigfoot Junior: 
14:45

Dance Academy: de Film (NL): 17:30   

Verschrikkelijke Ikke 3 2d (NL): 15:00 

De Emoji Film 2D: 
14:45

Dunkirk: 
17:15

American Made: 
20:00

IT: 

17:00 19:45

Bella Donna’s: 
17:30 20:00

MEGA magazijn 
leeg verkoop

MEGA magazijn 

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

€2,-

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

MeubelsVloerkledenwoonaccessoires loungesets parasolsTuinmeubels kussens Bureau stoelenen nog veel meer...

€2,-€2,-€2,-

Vrijdag 13:00 tot 20:00 
Zaterdag 10:00 tot 17:00

NIEUWE AANVOER
€75,-
waanzinnig 
lage prijzen

Zaterdag 10:00 tot 17:00

waanzinnig 
€15,-

€10-
€2,-€2,-€2,-€50,-

MEGA magazijn 

MEGA magazijn 
leeg verkoop

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

€2,-
MeubelsVloerkledenwoonaccessoires loungesets parasolsTuinmeubels kussens Bureau stoelenen nog veel meer...

Vrijdag 13:00 tot 20:00 
Zaterdag 10:00 tot 17:00

NIEUWE AANVOER
€75,-
waanzinnig 
lage prijzen

€15,-

€10- €50,-

LAATSTE WEEK
alles voor bodem prijzen
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Het werd een moeizame wed-
strijd voor Altior die maar geen 
grip kreeg op het spel van 
Klick’15/Miko’76 die vooral in 
de eerste helft agressiever de 
strijd aanging en zo telkens Al-
tior aftroefde in de aanval. Altior 
ging rusten met een 6-5 achter-
stand. In de tweede helft ging 
Altior voortvarend van start en 
kreeg steeds meer kansen op de 
gelijkmaker. 

Het duurde toch nog een tiental 
minuten voordat het 6-6 werd. 
Daarna liep Altior verder weg en 
kwam de teller op 6-8. Het spel 
werd er niet mooier op en met 
veel moeite werden de aanvallen 
van Klick’15/Miko’76 afgesla-
gen. Het werd nog 7-8, maar de 

overwinning en de punten gin-
gen mee naar Heeswijk-Dinther.

Be Quick 2 – Altior 2: 14-4
ODIO 2 – Altior 3: 11-3
TOG 2 – Altior 4: 7-8
Altior MW1 – SCMH MW1: 
2-19
Corridor A1 – Altior A2: 10-3
De Korfrakkers B1 – Altior B1: 
8-9
Altior B2 – Be Quick B1: 3-11
Swift C1 – Altior C1: 1-10
Prinses Irene C2 – Altior C2: 7-2
Altior D2 – NDZW D1: 1-3
Altior E1 – De Korfrakkers E1: 
9-8
Altior E2 – Be Quick E2: 4-3
Altior E3 – Blauw Wit E1: 5-2
JES E2 – Altior E4: 5-5
Corridor F1 – Altior F1: 5-10.

Moeizame 
overwinning altior

WILBERTOORT/HEESWIJK-DINTHER - Zondag 10 september ging 
Altior richting Wilbertoord. Daar trad ze aan tegen de dames waar 
de hoofdcoach van Altior van nu enkele jaren actief was. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Na een half uur leverde het 
veldoverwicht ook een doelpunt 
op toen Danny Das na matig uit-
verdedigen raak wist te schieten. 

Niet veel later was diezelfde 
Das ook verantwoordelijk voor 
de 2-0, toen zijn schot via een 
Heeswijks been over doelman 
Niek van Zutphen in het net 
vloog.

Na de pauze stond Heeswijk be-
ter waardoor de wedstrijd meer 
in evenwicht was. De gastheren 
bleven echter gevaarlijker en 
vanuit een makkelijk gegeven 
penalty bracht Murtaza Nawibi 
de stand op 3-0. In de slotmi-
nuut bracht Wouter van Dijke, 
met hulp van keeper Jeroen 
Keeris, de score op 3-1 waarna 
scheidsrechter Verhaag direct 
voor het einde floot. 

geen punten voor heeswijk 
VELDHOVEN/HEESWIJK-DINTHER - Met Joep van grinsven als 
vervanger van de geblesseerde Arjen Haast begon Heeswijk aan het 
tweede bekerduel in Veldhoven tegen Marvilde. Het thuisteam was 
in de eerste helft op alle fronten sterker op het stroeve kunstgras-
veld. Aan de bal wist de thuisploeg steeds de vrije man te vinden en 
verdedigend stonden de Veldhovenaren goed. 

voetbal

Drie punten voor korloo
LOOSBROEK - De weersom-
standigheden waren goed, 
beetje wind en een lekker tem-
peratuurtje. De tegenstander 
afgelopen zondag was Roka uit 
Beesel. 

Korloo zou goed georganiseerd 
moeten spelen om de drie pun-
ten te behouden en speelde van-
af het begin met veel strijd en 
passie. Roka had hier in de be-
ginfase niet het goede antwoord 
op. Aanvallend nam Korloo twee 

keer een kleine voorsprong. 
Hierna kwamen de gasten aan-
vallend beter in de wedstrijd. Er 
werden steeds meer mogelijkhe-
den uitgespeeld waardoor suc-
ces niet kon uitblijven. De ach-
terstand werd omgebogen naar 
een gelijke stand. De gasten lie-
pen vervolgens weer twee doel-
punten uit. Het ging in deze fase 
gelijk op, Korloo bleef vanuit de 
organisatie spelen en dit resul-
teerde in een 5-5 ruststand. Ge-
steund door het goede spel en 

een flinke dosis strijdlust duur-
de het nog zeker een kwartier 
voordat Korloo weer op een 9-8 
voorsprong kon komen. In deze 
fase stond Korloo als een huis 
waardoor het geloof in een be-
ter resultaat alleen maar groeide. 

Korloo slaagde in het laatste 
kwartier erin de voorsprong uit 
te bouwen naar een 12-8 stand. 
In de laatste minuut verzilver-
de Roka nog een strafworp en 
bracht de eindstand op 12-9.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

glenn coldenhoff ondanks 
tegenslag in top tien 

“Het weekend begon best goed. 
Ik voel me altijd goed op dit cir-
cuit, alleen had ik in de eerste 
manche een slechte start en dan 
is het op een baan als deze al-
tijd lastig. Maar goed, ik kwam 
toch nog terug van plek veertien 
naar zes, dus dat was nog niet 
eens zo slecht. Helaas ging het 
in de tweede manche mis met 
de start. Met nog een andere rij-
der kwam ik ten val en nu heb ik 
vooral heel veel pijn in mijn arm. 

In het kampioenschap was ik 
op jacht naar Nagl en Van Ho-
rebeek, maar met die vijftiende 
plaats in de tweede manche is 
dat nu een verloren zaak. Nu 
moet ik zorgen dat ik gefocust 
blijf en ik hoop dat ik volgende 
week kan starten om mijn ne-

gende plaats in het kampioen-
schap te verdedigen. Dat zou 
best goed zijn. Daarnaast waar-
deer ik de steun die ik kreeg van 
het publiek enorm. Volgens mij 

duurde het vier ronden voordat 
ik de eerste rijder terugpakte, 
maar het publiek bleef maar 
achter me staan”, zegt een iet-
wat teleurgestelde Glenn.

ASSEN/HEESCH - glenn Coldenhoff van het Red Bull KtM factory team is tijdens de MXgP van Neder-
land tiende geworden. Na een goede eerste manche, waarin glenn zesde werd, zette een val bij de start 
van de tweede manche een streep door de podiumkansen. uiteindelijk kwam ‘the Hoff’ in de tweede 
manche als vijftiende over de finish.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

gratis proeflessen bij hbV

Via de website van Sjors Sportief 
kan iedere basisschoolleerling 
zich inschrijven voor diverse bad-
mintoncursussen bij de Heesche 
vereniging. Naast de regulie-
re badminton proeflessen voor 
kinderen van zes tot twaalf jaar 
wordt er dit jaar voor het eerst 
een bijzondere proefcursus ‘bad-
mini-ton’ aangeboden. 

Daarbij krijgen ook kinderen van 
vier en vijf jaar oud de kans om, 
op speelse wijze, kennis te ma-
ken met het badminton en het 
samen sporten in de zaal. 

Maar ook voor iedereen die ou-
der is dan twaalf jaar, en dus 
niet mee kan doen aan het Sjors 
Sportief programma, gooit de 
Heesche Badminton Vereniging 

de deuren van de sporthal wijd 
open. De vereniging heet ieder-
een graag welkom op de don-
derdag, zondag (senioren, 18+) 
en vrijdag (jeugd). Iedereen mag 

drie keer gratis komen meespe-
len. Meer informatie over Sjors 
Sportief en het volgen van bad-
minton proeflessen is te vinden 
op www.hbv-heesch.nl.

HEESCH - Afgelopen week is schoolsportactie ‘Sjors Sportief’ wederom van start gegaan. Al jaren biedt 
het schoolsportprogramma leerlingen van basisscholen in Bernheze de kans om kennis te maken met 
verschillende sporten, en net als vorige jaren biedt ook de Heesche Badminton Vereniging dit jaar weer 
gratis proeflessen badminton aan. 

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

berNheze SPortIeF
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Prinses Irene verliest in slotfase

berNheze SPortIeF

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

Prinses Irene 
wedstrijd van de 
gemiste kansen
YSSELSTEIN/NISTELRODE - Na een ster-
ke eerste minuut liep Prinses irene de 
verdere wedstrijd achter de feiten aan. 

Het team verzaakte te scoren, waardoor 
Peelkorf met de punten naar huis ging. 
Na een 5-8 ruststand, werd het uitein-
delijk 10-16. Overigens komt er volgend 
seizoen een andere competitieopzet, met 
twee poules van zes clubs, waardoor er 
dit jaar niemand degradeert!

voetbal

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De bal ging op de stip om onduidelijke 
redenen. Thoone liet Van Venrooij kans-
loos. Tien minuten later stond het 2-1, 
na een geweldige dekkingsfout. Maar 
het was nog niet gedaan met de doel-
punten. Nadat al een paar keer een bal 
van de lijn was gehaald bij AWC, en Van 
Venrooij redde nadat een aanvaller alleen 
voor hem opdook, stond het in de 25e 
minuut 2-2. De beste man aan Prinses 
Irene-zijde, Robin Walk, bediende met 
een prachtige steekbal Rolf van de Bo-
gaart die beheerst scoorde.

In de tweede helft zag men twee gelijk-
waardige ploegen, die er een open wed-

strijd van maakten. Vooral de nummer 
11 van AWC bleek een geweldige spe-
ler, die steeds voor gevaar zorgde, maar 
het centrale duo Koen (Pittens) en Koen 
(Bollen), wist steeds erger te voorkomen. 
Prinses Irene liet zich ook niet onbetuigd, 
zo ging een keer of drie een voorzet net 
voorlangs. Toch ging AWC met de winst 
aan de haal en dat mag meteen een les 
zijn voor de competitie, waar lang niet 
alle ploegen zo open zullen spelen als in 
deze én de vorige bekerwedstrijd. Te veel 
mensen die alleen aanvallend dachten 
zagen in de omschakeling de eerder ge-
noemde gevaarlijk spits van AWC in de 
83e minuut de 3-2 maken.

WIJCHEN/NISTELRODE - Prinses irene speelde in Wijchen de tweede bekerwed-
strijd en begon voortvarend aan de wedstrijd en na amper vijf minuten stond het al 
0-1 via Wibe van Rooij. Het eerste gevaar van AWC kwam na tien minuten. 

Steppengras frites
1,5 kilogram

Lamb Weston

Soepballen + 
soepgroenten
1+1 kilogram

Diepvriesspecialist
Normaal 5,99 + 1,99

Bitterkoekjes, speculaas, 
suikerbrood of karnemelk

Ambachtelijk ijs
500 ml.

Lekker Hollands 
Normaal 2,99

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 13 september t/m dinsdag 19 september 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS
spaarkaart

artikel

Mexicano of 
gehaktstaaf pikant

4 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 3,39 / 3,99

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Bij aankoop van 
1 kg. soepballen,

1 kg. soepgroenten 
GRATIS

Tonijnsteaks
800 gram

Epic

€ 13,89

9,99

€ 3,29

2,49

Super
stunt

2,39

Vlees, rundvlees of goulash
Kroketten
16 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 4,99 / 5,99 / 6,49 / 6,49 / 6,49

gehaktstaaf pikant

Diepvriesspecialist
Normaal 3,

2,

Normaal 3,

Normaal 2,Normaal 2,Normaal 2,

 - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407

Normaal 4,  / 5,  / 6, / 6, / 5,  / 6,Normaal 4,Normaal 4,  / 5,

2 voor

9,00

Normaal 2,99Normaal 2,

1+1
gratis

Super
stunt

€ 7,98

5,99

Tiramisu of
Semifreddo 

Italiaans dessert
2 stuks. 

Dolci Regali
Normaal 2,58 / 2,89

HEESCH - De grote Clubactie gaat dit 
jaar van start op zaterdag 16 september. 
leden van verenigingen uit Heesch gaan 
langs de deuren om loten te verkopen. 

Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om 
de clubkas te vullen. Clubs gebruiken de 
opbrengsten vooral voor materiaal, acti-
viteiten, de huur van een accommodatie 

en begeleiding. Maar liefst 80% van de 
opbrengst van de loten gaat direct naar 
de verenigingen. 

Dit jaar doen in Heesch de volgende 
clubs mee:
- R.K. Sportvereniging H.V.C.H.
- MHC Heesch
- Heesche Badminton Vereniging (HBV).

Verenigingen uit heesch gaan loten 
verkopen 
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DoNDerDag 14 SePteMber

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Start: workshop gezonde 
voeding op maat
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode

eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Lezing: de kracht van ons 
onderbewustzijn
Intense feel good - look amazing
Kromstraat 3 Nistelrode
PAGINA 11

centrum MaIa: workshop 
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode

Informatieavond 
herinrichting graafsebaan
CC De Pas Heesch

kruidenlezing
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VrIjDag 15 SePteMber

edwin evers band
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Publieksavond 
Sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 26

zaterDag 16 SePteMber

Start: Lips groen 45+ 
dubbeltennis toernooi
Tennispark TC Telro Nistelrode

circus Valentino
Heelwijkstraat Heesch
PAGINA 23

reggaeconcert reality
CC De Pas Heesch
PAGINA 24

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek
PAGINA 8

open dag: 
kDV Piekobello
Mozartlaan 94-96 Heesch
PAGINA 28

24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode

workshop 
Skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

L.o.S.! in het sprookjesbos
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Muzikale Lambertusviering
Lambertuskerk Nistelrode
PAGINA 6

zoNDag 17 SePteMber

Yogales just be
De Nistel Nistelrode

open dag boeddhistisch 
centrum karma eusel Ling
Heuvel 1 Vorstenbosch
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Paddenstoelenwandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

kilsdonkse Molen 
schilderen, tekenen 
of etsen
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

open zondag: 
raamdecoratie- 
totaalmarkt.nl & 
raamidee.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode
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VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaaNDag 18 SePteMber

Film: Lion
Filmhuis De Pas Heesch
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Start: Feestweken 
bij just be
TC Telro Nistelrode

gratis voedingsconsult
Fitnesscentrum Heesch, 
Cereslaan

Lezing over 
Leonard cohen
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 23

Informatieavond 
sportaccommodatie
Kantine WHV Loosbroek

DINSDag 19 SePteMber

centrum MaIa: 
Yoga - Meditatie
Palmenweg 5 Nistelrode

tarot-avond
Palmenweg 5 Nistelrode

Inloopspreekuur 
Fysio Steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

alzheimercafé
Pieter BrueghelHuis Veghel

Meet & greet: 
werken bij Laverhof
Zijlstraat 1 Heeswijk-Dinther
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Presentatie schetsontwerp 
Laar Nistelrode
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 16

VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

kasteelconcert: 
revue blanche
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 24

Donateursactie horizon
Heesch
PAGINA 4

Film: Lion
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 26

woeNSDag 20 SePteMber

Informatiemiddag: 
ouderenhuisvesting 
in bernheze
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8

centrum MaIa: Voor kids, 
ontdek jouw eigen kracht
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch
PAGINA 6

DoNDerDag 21 SePteMber

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen 
Nistelrode

eetpunt hDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther 

centrum MaIa: 
basistraining 
dierencommunicatie - 
elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

thema-avond: Vier het 
leven… vier de herfst!
Abdijstraat 51 
Heeswijk-Dinther
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workshop: herfst creaties
Creatief & Lekker Nistelrode

Informatieavond: 
team armoede Preventie
Bibliotheek, de Misse 2 Heesch

bijeenkomst 
reumapatiëntenvereniging
Gemeenschapshuis D’n Brak 
Mariaheide

VrIjDag 22 SePteMber

centrum MaIa: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

Introductie prentenboek 
van Marleen ceelen
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Voorlichtingsbijeenkomst: 
Vrijwilliger 
dierenambulance
Lange Goorstraat 6 Uden
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zaterDag 23 SePteMber

open dag zorgboerderij 
de Lindenhoeve
Zorgboerderij De Lindenhoeve 
Nistelrode

burendag
Bernheze

ontspannende 
dagworkshop
Palmenweg 5 Nistelrode

24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode

bezoek azc
Parochie De Goede Herder 
Heesch Nistelrode & 
Vorstenbosch

workshop 
Skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

zoNDag 24 SePteMber

open zondag
Nistelrode

Finale: Lips groen 45+ 
dubbeltennis toernooi
Tennispark TC Telro Nistelrode

baby- & kinderbeurs
Rusheuvel Oss

kilsdonkse Molen 
schilderen, tekenen of 
etsen
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

optreden pianiste 
Monique van de Ven
Kapel Laverhof 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MaaNDag 25 SePteMber

Informatie avond: 
kVo keurmerk
CC De Pas Heesch
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DINSDag 26 SePteMber

Inloopspreekuur Fysio 
Steins hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

VV Vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Nationale restaurant week
Het Sentiment Heeswijk-Dinther
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woeNSDag 27 SePteMber

Nationale restaurant week
Het Sentiment Heeswijk-Dinther
PAGINA 9

centrum MaIa: 
chakradance - workshop 
orakel- & Inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

Lezen en muziek maken 
met baby’s
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 27


