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Commissaris van de koning
bezoekt bernheze
deur van Berne Abdijbier te worden. Van de Donk aanvaardde
de functie graag en ondertekende het officiële document.
Van de Donk: “Door de koppeling met de abdij steekt Berne
Abdijbier met kop en schouders
boven andere streekbieren uit.”

Van de Donk
wordt eerste
ambassadeur
Berne Abdijbier

Burgemeester Marieke Moorman, CdK Wim van de Donk, Abt Dennis Hendrikcx en Henry van Boxmeer
Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Om de vier jaar bezoekt de Commissaris van de Koning de gemeenten in Noord-Brabant.
Deze werkbezoeken bieden een kans om pareltjes uit de gemeente voor het voetlicht te halen en om,
in de besloten kring van burgemeester, college en fractievoorzitters, enkele thema’s te bespreken. Op
12 oktober was het voor Bernheze weer zover.
Van de Donk: “Erg inspirerend
hoe twee ondernemers vanuit
passie voor zorg en met slimme
verbindingen jongeren die het
even moeilijk hebben op een
goede, natuurlijke manier een
plekje in de maatschappij laten
vinden.”

Van de Donk ondertekent het officiële document van Berne Abdijbier

Begeleid wonen en werken
Van de Donk bekeek in ’t Dorp in
Heesch een deel van de appartementen waar jongeren begeleid
wonen. De nadruk ligt op actief
bezig zijn en huiselijkheid met gezamenlijke activiteiten. Einddoel
is zelfstandigheid. Aan de overkant bezocht Van de Donk Depot van dezelfde initiatiefnemers,

Gemma van Casteren en Carin
Boeijen van Coöperatie Partners
in Zorg. Depot is een trendy lifestyle winkel met extra’s, waar jongeren met psychische problemen
op verschillende terreinen werkervaring kunnen opdoen: achter
de kassa, in de bar of keuken, in
de creatieve hoek op de bovenverdieping, of met catering.

Berne Abdijbier
Vervolgens ging de delegatie
naar Het Proeflokaal bij de Abdij
van Berne in Heeswijk-Dinther.
Abt Dennis Hendrickx en voorzitter Henry van Boxmeer vertelden over de geschiedenis van
de abdij, het ontstaan van Berne Abdijbier en het zoeken naar
verbinding met de regio. De namen van de biersoorten verwijzen naar de abdij en proeverijen
worden gecombineerd met een
rondleiding in en om de abdij.
De opbrengsten komen ten goede aan de abdij.
Na het proeven van twee biersoorten wachtte Van de Donk
nog een verrassing: hij werd gevraagd om de eerste ambassa-

Rob van de Burgt geeft uitleg over
Depot en begeleid wonen

De tafels van Bernheze
Van de Donk was ook zeer te
spreken over de ontwikkelingen
die binnen de gemeente in gang
zijn gezet rondom recreatie en
toerisme, wonen en landbouw.
Van de Donk: “Bernheze heeft
duidelijk gekozen voor zelfstandigheid.
De regionale clusters en strategische keuzes blijken goed te
werken, terwijl de dynamiek behouden blijft. Daarmee is Bernheze een voorbeeld voor andere
gemeenten. Daarnaast vervult
Bernheze met haar ‘Tafels’ een
voorbeeldfunctie in Brabant om
proactief en creatief met een lastig onderwerp, de toekomst van
het platteland, om te gaan.”
Burgemeester Moorman is blij
met de complimenten en licht
toe: “Met de ‘Tafels’ wordt bedoeld dat de gemeente letterlijk
met veehouders om de tafel gaat
zitten om te bespreken hoe de
door de provincie gewenste reductie van de veestapel tot stand
kan komen. In de toekomst willen we rond meer thema’s op
deze manier werken.”
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl
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AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 21
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS
Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

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

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Beleef het
paddenstoelenhuis...
BERNHEZE - Ook zo
benieuwd hoe paddenstoelen groeien? En
benieuwd naar heerlĳke
recepten met kastanjechampignons, portobellos
en andere paddenstoelen?
Dan kun je je nu aanmelden voor de rondleiding in
het Paddenstoelenhuis,
waarbĳ je ook nog eens
zelf paddenstoelen gaat
plukken en proeven. We
sluiten af met een hapje
en een drankje.

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

De volgende stap is dat je
twee weken later zelf aan de
slag gaat om verschillende
gerechtjes en hapjes met
portobellos, kastanjechampignons en shiitake te
maken en te proeven. Je
doet vast en zeker inspiratie
op voor de feestdagen. Je krĳgt niet alleen de recepten mee naar huis
maar ook een teeltpakket om zelf shiitake te telen.
De rondleiding door gastheer René van de Vorle in het Paddenstoelenhuis in Berghem is op donderdagavond 9 november van 19.00 tot
21.00 uur en de kosten bedragen € 16,50 per persoon.
De workshop en proeverĳ is bĳ de Eĳnderic in Heesch onder leiding van
Marja van de Vorle op donderdagavond 23 november van 19.00 tot
22.00 uur, de prĳs hiervoor bedraagt € 37,50 per persoon.

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

Bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

CoLUMN
Ton Bens

kooktip Champignons
champignons
snij je in
mooie plakjes
met een eiersnijder.

VOOR HEM EN
VOOR HAAR

Het is weer bijna tijd om de
balans van het afgelopen jaar op
te maken! Nog twee maanden
en dan is het al weer bijna kerst!
We hebben leuke beurzen
bezocht voor nieuwe producten
en hebben hierbij gekeken
welke pakketten dit jaar leuk zijn voor hem en voor haar.
We proberen altijd een mooie mix te maken van ‘leuk en
lekker’. Een totaalpakket dat bovenal ook laat zien dat het
met zorg is samengesteld. Naast onze nieuwe ‘Aangenaam
Heesch-producten’ trekken we deze lijn ook door in een
‘Aangename Samenwerking’ met collega-ondernemers uit
deze regio. Waar wil je je medewerkers mee verrassen?
Op de foto alvast twee voorbeeld-pakketten die we
kunnen samenstellen. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor
leuke pakketjes
aangevuld met een
cadeaubon van Bon
Fromage of een
Cadeaustammetje
van het Bomenpark.
Maar natuurlijk
bent u ook van
harte welkom voor
een mooi pakketje
met noten, kaas
en een wijntje in
onze winkels. De
afgelopen elf jaar
hebben we de
meest verrassende en uitzonderlijke pakketjes gemaakt
voor mensen in binnen- en buitenland en steeds blijft het
weer een uitdaging om ervoor te zorgen dat het ‘blijk
van waardering’ net zo enthousiast wordt ontvangen als
wij het voor u maken. Daarnaast zijn er ook bedrijven die
hun medewerkers verrassen door een eigen kerstmarkt op
locatie te organiseren waar zelf een pakket mag worden
samengesteld. Voor grotere aantallen maken we graag een
afspraak via bonfromage.ton@live.nl of 0412-45 3759. De
leukste reacties komen dan vaak later als mensen bij ons in
de winkel enthousiast hun verhaal komen doen over het
pakket(je) dat ze hebben ontvangen en dan terugkomen
voor de lekkere kaas, nootjes of wijn! Een betere reclame
kun je niet bedenken toch?
Wij ontmoeten u graag in onze winkels in Oss en Heesch!
Met vriendelijke groet,
Bon Fromage VOF Oss - Heesch
Ton en Elly Bens.

keezavonden in CC servaes
HEESWIJK-DINTHER - vrijdag 13 oktober is er in CC servaes weer
gestart met de maandelijks keezavonden. Op de tweede vrijdag van
de maand kun je hier in een gezellige omgeving dit inmiddels populaire bord-/kaartspel spelen. De hoofdprijs, twee mooie boodschappentassen met inhoud van plus, ging naar Liesbeth en Cor van Daal.

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
zaterdag 21 en zondag 22 oktober:
Expositie schilderwerken en beelden door Marianne Bosch, Martha
Daams en Ine Gooren. Voor allen
geldt dat de ontdekkingsreis naar
vorm en kleur het belangrijkste element is voor hun passie. In steen,
op doek met olieverf of andere
materialen; steeds weer is het eindresultaat verrassend. Vorm, licht/
donker, kleur, verf en handschrift
zijn bepalend voor het eindresultaat; of dit nu op doek is of in
steen. Zie www.mariannebosch.nl
en www.inegooren.nl.

zondag 29 oktober: Zangmiddag door zangeres en theatermaker MarieChristien Verstraten. Zij
brengt haar theatervoorstelling
rondom ‘de vrouw, de moeder en
Maria’. Het publiek beleeft een
vleugje nostalgie. De behoefte
hieraan blijft nog steeds en MarieChristien laat het publiek er op
haar eigen ongedwongen wijze
weer van proeven. Onvergetelijke voorstellingen met mooie liedjes, anekdotes en samenzang. Zie:
www.mariechristien.nl.
Met een knipoog naar ‘Maria’

©MCVerstraten

kun je deze theatervoorstelling
bezoeken na aanmelding via
info@kloosterkapelvorstenbosch.
nl. Aanvang 14.30 uur, kosten
€ 7,50. Graag betalen bij binnenkomst in de zaal.

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

Op vrijdag 10 november is de
eerstvolgende keezavond, waarna er dit jaar nog een volgt op
vrijdag 8 december. De organisatie is in handen van SEM
events.
Hebben jij en je teamgenoot zin
in een gezellige keezavond met
leuke prijzen; schrijf je dan snel
in als koppel door te mailen naar
info@sem-events.nl.
Je ontvangt dan per mail een bevestiging met een betalingslink
voor het inschrijfgeld dat € 10,per koppel bedraagt.
Op 10 november zal de zaal

open zijn om 19.00 uur en wordt
er om 19.30 uur gestart in vijf
ronden. Veel spelplezier en tot
ziens op vrijdag 10 november in
CC Servaes.
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gezellige dienstenveiling
voor heel vorstenbosch

Column hieke stek

gemeentedichter

In de stilte
waarin woorden
oorverdovend klinken
hoor ik je fluisteren
en ik luisterde
mijn naam
teder
kroop jouw stem
door mijn lijf
maar jouw woorden
bleken van lucht
en in mijn hart
waar ik naar liefde snakte
bevroor winterkou
de woorden stil
als ijsbloemen op het raam
door mijn zonnevlecht verlicht

V.l.n.r.: Hans Schoenmakers, Gijs Geenen, Anke Verstegen, Sjoerd Mulders, Bram van den Tillart,
Anne Raaijmakers, Rianne van Heertum en Frank Mulders met spullen die geveild gaan worden
Tekst en foto: Matthijs van Lierop

VORSTENBOSCH - Carnavalsvereniging de piereslikkers en Jong Nederland vorstenbosch houden op
zondag 22 oktober een dienstenveiling in blokhut de roest. “Het wordt een gezellige middag voor heel
vorstenbosch!”, zeggen de organisatoren.
Tijdens de dienstenveiling zullen er meer dan honderd items
geveild worden. Het aanbod is
echt ontzettend groot. Van een
weekendje weg naar Winterberg tot voetbalschoenen en van
een crossclinic van motorcrosser
Wesley Pittens tot kaarten voor
de voetbalwedstrijd PSV - ADO
Den Haag. Een APK-keuring en

vijf
vorstenbossche
veilingmeesters
gaan op een
sfeervolle
manier de
veilingen
verzorgen

een pedicurebehandeling behoren ook tot de diensten. Je kan
zelfs bieden op een eierbakker
die voor jou en veertien anderen eieren bakt, bijvoorbeeld op
een afterparty. “Als je wilt kun
je tijdens de veiling een weekendje weg regelen, iemand die
‘s avonds eieren voor je bakt en
een oppas voor je kinderen!”,
somt Frank Mulders lachend
drie diensten op. En dat allemaal
voor een mooi bedrag. “De gekste dingen gaan voor een leuke
prijs weg!”
Vijf Vorstenbossche veilingmeesters gaan op een sfeervolle manier de veilingen verzorgen. Uiteraard hoort hier ook een echte
hamer bij, zodat het een echte
veiling wordt.
“Het wordt een leuke en gezellige middag voor heel Vorstenbosch!”, weet de organisatie.
De middag begint gezellig met
gratis koffie en iets lekkers. Voor
kinderen is er volop vermaak

NICKELSON
HERENJASSEN

15% KORTING
PER JAS
tot en met zaterdag 28 oktober 2017
Julianastraat 3 - Heesch - 0412-745001
nath’spassion4fashion

ik heb jouw woorden
in nevel gevangen
mistig
van de dauw
en ik luisterde
mijn naam

met onder andere een luchtkussen en schminken.
De dienstenveiling belooft oergezellig te worden omdat deze
wordt georganiseerd door ‘de
twee allergezelligste verenigingen van Vorstenbosch’. De veiling is echter niet alleen georganiseerd voor de gezelligheid,
maar vooral om de clubkas te
spekken.
Nu de subsidies vrijwel zijn bevroren moeten verenigingen de
handen uit de mouwen steken
om zelf inkomsten te genereren.
“We kunnen natuurlijk gewoon
geld vragen, maar we willen
graag iets leuks doen!”, zegt de
organisatie. Zowel de Piereslikkers als Jong Nederland wil investeren in de jeugd.
De dienstenveiling begint om
13.30 uur in blokhut de Roets
aan de Tipweg. De veiling duurt
tot vroeg in de avond. Entree en
koffie is gratis. Pinnen is mogelijk.

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl
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geZonDHeiD in bALAns

zOrG eN HULp

spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNHeze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
tHUiszOrG pANteiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeesCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
Brabantzorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeesWiJK-DiNtHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NisteLrODe / vOrsteNBOsCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
Brabantzorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOsBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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COLUMN
Bernadette
HET SAMEN
REGELEN VAN JE
SCHEIDING
Deze week stelde iemand mij de volgende
vraag: wat is beter, de scheiding samen bij
een bemiddelaar regelen, of ieder met een
eigen advocaat?
Het is een terechte vraag: hóe moet je een
scheiding eigenlijk aanpakken? Je zit in
een emotionele, zware tijd in je leven. Je
moet allerlei belangrijke beslissingen nemen: hoe regel je de
zorg voor de kinderen, wie blijft er in het huis, hoe verdeel je
je spullen? Vaak is er ook onzekerheid: hoe kom je er straks
financieel voor te staan, hoe zal het met de kinderen gaan?
Als je nog met elkaar ‘on speaking terms’ bent, zou ik
aanbevelen om samen naar een bemiddelaar te gaan. Daar
krijg je deskundig advies en begeleiding, en maak je samen
goede afspraken rond de scheiding. Je kunt natuurlijk ook
ieder een eigen advocaat nemen, die jouw standpunt aan
de rechter uitlegt. Maar daarna is het wel de rechter die
uiteindelijk voor je beslist.

Als je bereid bent samen naar oplossingen te

Leid het leven dat jij
graag wilt
NISTELRODE - KennisMaker
esther van Krieken vertelt over
haar coaching- en therapiepraktijk met paarden in bibliotheek
Nistelrode.
Woensdagavond 25 oktober
vertelt kinder-, jeugd- en gezinscoach Esther van Krieken in de
bibliotheek van Nistelrode over
haar ervaringen met therapie
en het coachen van individuen,
gezinnen en teams. Zij begeleidt
hen in haar praktijk ‘Ik hou van
mij’ met haar paarden in hun eigen, unieke proces.
Ze helpt mensen om meer rust,
verbondenheid, begrip en lol
voor zichzelf én binnen het gezin te krijgen. Esther is met name
gespecialiseerd in hechting en
trauma tot prenataal niveau.
Tijdens deze avond zal Esther ingaan op de werking van het brein
en hoe paarden gedrag kunnen
spiegelen. Haar ervaring is dat
juist de inzet van paarden ervoor
zorgt dat mensen heel makkelijk
hun gedrag, en dat van anderen,

kunnen herkennen. Een paard is
immers altijd eerlijk. Deze avond
is dan ook interessant voor iedereen die weleens vastloopt in
bepaalde patronen, thuis of op
het werk, of die meer wil weten
over deze vorm van coaching en
therapie.
Ben jij ook benieuwd naar coaching en therapie met inzet van
paarden? Meld je dan nu aan
voor deze bijzondere avond via
www.bibliotheekbernheze.nl of
aan de balie bij een van de bibliotheken. De entree is gratis.

zoeken en – waar dat kan - met elkaar mee
te denken, kom je vaak tot betere afspraken
Vaak zijn stellen prima in staat om zélf hun beslissingen te
nemen. Daarvoor heb je wel heldere uitleg over ieders rechten
en plichten nodig, toegepast op jullie eigen situatie. Het is
mijn vak om daarvoor te zorgen. Als je bereid bent samen naar
oplossingen te zoeken en – waar dat kan - met elkaar mee te
denken, kom je vaak tot betere afspraken. Die afspraken leg ik
voor jullie vast in een echtscheidingsconvenant.
Door onderling overleg blijven de verhoudingen ook vaak
beter dan wanneer je bij de rechter ‘tegenover elkaar’ staat.
Dat is voor iedereen prettiger, zeker voor kinderen. Nog een
pluspunt: het is vaak goedkoper om samen een bemiddelaar
in te schakelen dan ieder een eigen advocaat. Met een
echtscheidingsconvenant, en een ouderschapsplan als je jonge
kinderen hebt, wordt de scheiding verder schriftelijk door de
rechter afgedaan. De rechter laat zich leiden door de afspraken
die jullie zelf hebben gemaakt. Daarmee kun je zeggen dat je
zélf de zaken rond je scheiding hebt aangepakt en opgelost.

Disco voor mensen met
een beperking

Bernadette Dijk
06-39563131
bdijk@mrbd.nl.

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Soprano Ice

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

voor EEN grati�
D�� advertenti� i� goe�
sel� per persoo�
behandelin� va� d� ok

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

BERNHEZE - Op donderdag 19
oktober vindt voor de tweede
keer dit jaar een disco-avond
voor mensen met een beperking
plaats bij uitgaansgelegenheid
Lunenburg.
Omdat er voor deze doelgroep
maar weinig uitgaansmogelijkheden zijn, komen de feestgangers uit heel de regio naar
Loosbroek om elkaar tijdens

het leukste feest van het jaar te
ontmoeten en samen plezier te
maken. DJ Olav weet hoe hij het
gezelschap kan opzwepen op de
dansvloer.
De avond begint om 19.00 en
duurt tot 22.00 uur. De toegangsprijs is € 5,- en daar zijn
twee drankjes bij inbegrepen.
Uitgaanscentrum
Lunenburg,
Dorpsstraat 39, Loosbroek.
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DeMooibernhezekrant neemt de taak van de bezorgdienst over
Beste lezers,
ber de bezorging van
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je zo spoedig mogelijk contact op
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eKrant gaat een nieuwe
al aangemeld hebt! DeMooiBernhez
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wachtlijst maken. Stuur je gegeve
bezorging@bernhezemedia.com.
onderdeel van het succes
Onze bezorgers zijn een belangrijk
genoemde contactmomenten
van DeMooiBernhezeKrant. Met de
eleiden. Daarmee zouden de
kunnen we onze bezorgers beter beg
Tenminste… als jij als lezer
bezorgklachten moeten verdwijnen.
erdagmorgen nog geen krant
ons laat weten wanneer je op dond
hebt ontvangen!
Met vriendelijke groet,
el
Heidi Verwijst en Rian van Schijnd

Bezorgers
meld je aan
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ge
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ge
or
Bez
* in heesch: acacialaan, wilgenlaan, lindenlaan, Beukenlaan, osseweg, nistelrodeseweg,
Goorstraat, Hoefstraat, langven, kampstraat,
Bosstraat, kortven, Graafsebaan, Vorsselweg
en Beekloop.
* in nistelrode:
1. kerkhoflaan, van ‘t rijk, Van Binsbergenstraat, Heuvelhof, franciscanessenweg, gedeelte
loosbroekseweg, weversstraat,
eikelkampstraat, elzenstraat, D’n Hof,
gedeelte laar, de wan en parkstraat.
2. oud menzel, Udenseweg, Hazenveld, achterstraat,
Brandsestraat, achter de berg, molenhoeve, gedeelte maxend,
piet Geersdijk.
* in heeswijk-Dinther:
1. meerstraat, abdijstraat,
pastoor maasstraat, Zijlstraat,
abt. moorstraat, ridder robertstraat, teerlingstraat, pater van
den elzenstraat en lariestraat.
2. windberg, de essenburgh,
Schuurakker, mariengaard,
de Streepen, het Geleer, de
Schans, nieuwlandsestraat,
Hoendersteeg, het Geerke,
de Bariks en de passie.

l naar
Bel 0412-795170 of mai
. vraag naar heidi of rian
m
.co
ia
ed
m
ze
he
rn
be
bezorging@

deze cake
is ’n schot
in de appel
APPELCAKE

met verse appelblokjes
en kaneel

3,

95

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

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

6

Woensdag 18 oktober 2017

pArOCHieNIEUWS

Aanmelden vormsel in
nistelrode 2018

bijzondere Mariaviering in Heesch
HEESCH – Oktober is, na mei, in de rooms Katholieke kerk de tweede Mariamaand. Het is de maand
van de rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw. Het is een uitbreiding van het liturgische feest
van Maria, Koningin van de rozenkrans, op 7 oktober. in de middeleeuwen groette men Maria, de moeder van Jezus, met de naam ‘roos’; het symbool van de blijdschap. De naam ‘rozenkrans’ verwijst naar
het geheel van gebeden, die als rozen aan Maria worden gewijd. Het samenkomen rond Maria is een
traditie die in veel kerken is blijven bestaan en velen goed doet en kracht geeft.
In de Petrus’ Banden kerk van
de parochie De Goede Herder
wordt op zaterdag 21 oktober
om 15.00 uur samen met jou en
de bewoners van De Binnenhof
van Heelwijk tot Maria gebeden.
Zij wordt dan bedankt voor de
goede dingen in het leven en
ook vragen we haar om te helpen en te steunen in deze soms
moeilijke tijden. Ook voor mantelzorgers van bovengenoemde
bewoners en al diegenen die

thuis hun dierbaren ondersteunen, is het goed om het af en toe
innerlijk stil te maken. Hopelijk
wordt deze Mariaviering ervaren
als een teken dat we er niet alleen voor staan.
In deze bijzondere Mariaviering
zal pastor David van Dijk voorgaan. Samen met het Caeciliakoor wordt Maria toegezongen
en bij haar beeltenis worden
kaarsjes gebrand voor iedereen

die in het hart meegedragen
wordt en die Gods kracht en
troost toegewenst wordt. Na afloop van de viering is er een kort
samenzijn met koffie en thee.
Iedereen is van harte welkom.
Voor meer informatie, bijvoorbeeld over gewenst vervoer naar
de kerk of voor een gesprek rond
verlieservaring, kun je contact
opnemen met Annemie Bergsma
via 0412- 451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.

NISTELRODE - De vormselvoorbereiding in Nistelrode krijgt dit
jaar een nieuwe vorm. Daarbij
wordt een actieve betrokkenheid van de ouders gevraagd.

wordt gevraagd of er mensen
zijn die dit samen willen overnemen. Om de vormselvoorbereiding door te laten gaan is voor
deze nieuwe vorm gekozen.

Dit wordt gevraagd omdat de
vormselwerkgroep door één persoon wordt voortgezet. Zij wil dit
nog een jaar doen, en daarom

Als jouw kind graag wil deelnemen aan de vormselvoorbereiding, meld je dan samen aan via
infovormselnistelrode@gmail.com.

vrijwilligersavond
geloofsgemeenschap

viering 200ste geboortedag bahá’u’lláh
HEESCH - Op 21 en 22 oktober wordt wereldwijd gevierd dat het 200 jaar geleden is dat Bahá’u’lláh
werd geboren. Ook Geertje van der stappen uit Heesch en de bahá’í-gemeenschap uit Den Bosch en
omstreken organiseren voor belangstellenden feestelijke bijeenkomsten. Op 21 oktober in Den Bosch
en op 22 oktober, onder andere, in Heesch.

De graftombe van Bahá’u’lláh in
Bahjí- Israël

luidde het begin in van een nieuwe wereld. Nu, 200 jaar later,
kan je zien dat een oude wereldorde langzaam wordt opgerold
en de tekenen van verandering
en vernieuwing steeds meer
zichtbaar worden.
In zijn boeken en geschriften
heeft Bahá’u’lláh de blauwdruk
van deze nieuwe wereldorde
uiteengezet met als doel om een
‘immer voortschrijdende beschaving uit te dragen’.

Bahá’u’lláh, Glorie van God en
Stichter van het Bahá’í-Geloof,

Wie is Bahá’u’lláh?
Je bent uitgenodigd om je hier-

over te laten informeren, om
naar een nieuw verhaal te luisteren.
De ochtend begint met een korte gebedsbijeenkomst, gevolgd
door een uiteenzetting over het
Bahá’í-Geloof en aansluitend
een gezamenlijke lunch.
Zondag 22 oktober van 10.30
tot ongeveer 13.30 uur aan
Broekhoek 35 in Heesch.
Aanmelden (niet verplicht) of
meer informatie:
geertjevdstappen@gmail.com of
06-44458161.

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun en toeverlaat

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

HEESWIJK-DINTHER - Misschien ben je er nog niet zo aan gewend,
maar de parochie sint servatius in Dinther is sinds 1 april binnen het
grotere geheel van de parochie Heilige Augustinus verdergegaan als
geloofsgemeenschap Dinther. De locatie is niet veranderd; net als
voorheen ligt de geloofsgemeenschap rond de sint servatiuskerk in
Dinther. Natuurlijk brengt het wel wat veranderingen met zich mee
maar de inzet van vrijwilligers blijft onmisbaar. Gelukkig zijn hun
inspanningen als vanouds.
Als dankjewel wordt ook dit jaar
weer een gezellige avond georganiseerd. Vanwege alle belangeloze inzet nodigt de locatieraad van geloofsgemeenschap
Dinther alle vrijwilligers met hun
eventuele partner uit voor de
jaarlijkse vrijwilligersavond op
zaterdag 21 oktober om 20.00
uur in CC Servaes. Na een lekker kopje koffie of thee komen
allerlei zaken aan bod, die allen ter harte gaan. De rest van
de avond is een verrassing en is
vooral bedoeld om gezellig bij
elkaar te zijn, om je te buigen

Zoek geen grote woorden
als een klein gebaar volstaat

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

kledinginzameling
stichting vrienden van
onze Missionarissen
NISTELRODE - Op zaterdag 21
oktober wordt er weer (oude)
kleding, textiel, gordijnen en
schoeisel opgehaald in heel de
kern én het buitengebied van
Nistelrode.

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

over de vragen van een quiz,
om de kansen op een prijs niet
aan je voorbij te laten gaan en
om met elkaar te buurten onder
het genot van een drankje en
een hapje. Alle vrijwilligers hebben een persoonlijke uitnodiging
ontvangen.
Gedurende vele jaren hebben
heel veel vrijwilligers hun beste
krachten gegeven aan de parochie. Naast een intentie voor al
deze vrijwilligers worden ook de
overleden vrijwilligers op zondag
22 oktober in de eucharistieviering van 10.45 uur herdacht.

Zorg ervoor dat de kleding goed
verpakt, vanaf 10.00 uur, aan de
weg staat. Mocht je deze op-

20/04/16 10:25

haalronde missen kun je de kleding altijd nog in de kledingcontainer op het Tramplein kwijt. Als
je het op prijs stelt dat de kleding
bij jou thuis opgehaald wordt,
bel dan even met Peter van den
Heuvel: 06-54914592.
Namens de Missionarissen alvast
bedankt!
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Diamanten bruidspaar Harrie
en Anna Leeijen-van Uden
HEESCH - Op zondag 15 oktober waren Harrie en Anna Leeijen-van Uden 60 jaar getrouwd. Allebei
zijn ze geboren en getogen in Heesch. Harrie werd geboren op 7 oktober 1927 op de Wijst en Anna op
27 februari 1928 in de Groes. Na hun huwelijk zijn ze in de Groes gaan wonen, waar ze een gemengd
boerenbedrijf hadden. Daar werden ook hun vijf kinderen, een dochter en vier zonen, geboren.

Aanbiedingen geldig
2014
Aanbiedingen
geldig van
van 18
19t/m
t/m24
25juli
oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Na bijna 25 jaar werd aan de
Grolderseweg een nieuwe boerderij gebouwd en verhuisden ze
naar het Grolder.
Ongeveer 24 jaar geleden heeft
de jongste zoon de boerderij
overgenomen en zijn Harrie en
Anna op een mooie woonboerderij aan de Zoggelsestraat gaan
wonen. Toen was er ineens veel
vrije tijd. Regelmatig gingen ze
met vrienden op vakantie en
maakten vele fietstochten. Ook
gingen ze ieder jaar een dagje
uit met de kleinkinderen. Vele
jaren hebben ze op de zondagavond gekaart met vrienden. Ze
gingen schapen en kippen houden. Ook legden ze een grote
moestuin aan en er was genoeg
voor de hele familie. Anna werd
lid van het Caeciliakoor, wat nu
nog steeds een grote hobby van
haar is.
Ze genieten van de veertien
kleinkinderen, zeven jongens en

Vorstenbosch
0413-363645

Gebraden Rosbief
100 gr.

zeven meisjes, en van hun vier
achterkleinkinderen, En... het
vijfde en zesde achterkleinkind
zijn op komst!
Ze wonen nog geheel zelfstandig en over hun gezondheid valt,

ondanks de hoge leeftijd (Harrie
is 90 en Anna is 89 jaar), niet te
klagen. Ze vierden hun 60-jarig huwelijksfeest samen met
familie, vrienden, kennissen en
buurtgenoten.

DeMooiBernhezeKrant geeft een exemplaar van ‘De Zeven van de Maashorst’ weg
Bernheze – Het boek ‘De Zeven van de Maashorst’ telt zeven verhalen en recepten die geïnspireerd
zijn op de roerige geschiedenis van het natuurgebied en inwoners van weleer. Schrijfsters Helma van de
Rakt en Dinie van den Brenk maakten tijdens het Oerweekend in de Maashorst een toer om het boek te
promoten. De beide auteurs zijn ondernemer in het Maashorstgebied en lazen tijdens dit Oerweekend
diverse verhalen uit deze ‘must have’ over het Oergebied van Brabant voor.

Ondernemers
laat je zien!
• Advertentie
DeMooiBernhezeKrant
• Domeinnaam & e-mail

€ 2,25

Kipvinken

Unieke lezersactie
‘De Zeven van de Maashorst’

Mag dit unieke boek niet in je
boekenkast ontbreken? Doe
dan mee aan de lezersactie. Via
www.maashorst-ambassadeurs.nl
zijn de boeken te bestellen en
daarnaast te koop bij: Kantoorboekhandel Ceelen in Heesch,
the Read Shop Spijkers in Schaijk,
De Broksteeg Uitstapjesspecialist in Schaijk, 5A Helma van de
Rakt praktijk voor kinderen en

Nistelrode
0412-611282

100 gr.

€ 1,25

Schouderkarbonade
zonder been
100 gr.

€ 0,80

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�
EkoPlaza webshop
afhaalpunt

HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk € 0.98
GESNEDEN PREI 500 gram € 0.98

opvoeders in Schaijk, Spoor 8 in
Nistelrode, Boekhandel Derijks in
Oss en Boekhandel Bert van der
Heijden in Uden.

MANDARIJNEN 10+2 GRATIS

Win dit boek!
Beantwoord de volgende vraag
en maak kans op dit boek!
“Wie is verantwoordelijk voor de
illustraties van ‘De Zeven van de
Maashorst’? Mail je antwoord

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

Groot assortiment rauwkostsalades

voor 27 oktober naar
info@demooibernhezekrant.nl.

HOOGSTEDE HOREN
BESTAAT 10 JAAR

• Betrouwbare hosting

Hele maand oktober
hoortoestelbatterijen
2 halen 1 betalen

• Website met responsive
design & eenvoudig zelf
te beheren

Worstenbroodjes
3 + 1 GRATIS

Witte bollen
8 + 4 GRATIS

Van Mook
(Rayovac batterijen)

Voor meer informatie:
verkoop@bernhezemedia.nl
0412-795170
www.bernhezemedia.nl

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

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

hoogstede
optiek horen

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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bernheze

KBO Bernheze
Kluscafe Loosbroek voortaan
op zaterdag
LOOSBROEK - Op zaterdag 21
oktober komen de vrijwilligers
van het kluscafé weer naar Harrie
en Rien van Zoggel in de Achterdonksestraat 7. Van 9.30 tot
11.30 uur staan de vrijwilligers
weer voor je klaar om de aangeboden spullen te repareren.
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. Alle data
van het kluscafé in 2017 staan
vermeld op de evenementenkalender op de achterzijde van
deze krant en op
www.loosbroek.nu.
Het kluscafé is voor alle inwoners van Bernheze. Door jouw
spullen te laten repareren wordt
er samen gewerkt om de afvalberg kleiner te houden. Kom
gerust vrijblijvend binnenlopen.
Een bezoekje aan het kluscafé
is gratis, de reparaties zijn gratis
en de koffie is gratis, maar een

vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Voor meer informatie of vragen
kun je altijd terecht bij:
Jan van Eerd: 0412-480658
Henk de Mol: 0413-229619
Betsie van Zutphen: 0413229692.
Geef je apparaten een tweede
kans, weggooien kan altijd nog!

De KBO helpdesk voor PC,
tablet en smartphone
HEESCH - De vrijwilligers van
de computerinstructies en de PC
helpdesk hebben de boel flink
opgeschud in het voordeel van
de leden én die van de niet-leden, want die zijn ook welkom!
Iedereen kan kiezen uit een cursus waar behoefte aan is
Basiscursus Windows of Apple
computers: In deze cursus worden de grondbeginselen behandeld. Een goede kennismaking
om mee te beginnen.

KBO biedt hulp
Basiscursus tablet: als je een
nieuwe tablet hebt en je wilt er
mee aan het werk dan is dit een
goede cursus voor je. Je krijgt les
op je eigen tablet.
Basiscursus smartphone: je wilt
het vanaf het begin leren of je
wilt er meer van weten, dan is
dit je cursus. Ook hier krijg je les
op je eigen smartphone.
De instructeurs vertellen je ook
hoe je je toestel kunt beveiligen
tegen virussen, spam en ransomware zodat je er lang van
kunt genieten zonder problemen. De kosten van de cursussen bedragen voor KBO leden
€ 2,50 per uur. Voor niet-leden
bedragen de kosten € 5,- per
uur. Je bepaalt zelf hoeveel uren
les je nodig hebt want dit is voor
iedereen verschillend.
Inschrijfformulieren zijn te vinden op de balie van de receptie
bij CC De Pas. Daar kun je het
ingevulde formulier ook inleveren.
Elke donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid om met een vraag binnen te lopen in CC De Pas.
Voor inlichtingen kun je terecht
bij contactpersoon Jeannie Bevers, 0412-454438.

Gouden bruidsparen
Peter en Francien
Moorselaar-de Bie

HEESCH - In 1966 ontmoette Peter Francien tijdens een dansavond
in Hotel Cuijpers in Heeswijk. Vrijdag 13 oktober 1967 zijn zij getrouwd in Heeswijk. Zij kregen drie kinderen, waarvan de oudste
helaas op vijfjarige leeftijd is overleden. Het echtpaar heeft vier
kleinkinderen. Na 40 jaar gewoond te hebben in Heeswijk-Dinther,
wonen ze nu in een prachtig appartement in Heesch.
Peter (72) heeft 45 jaar in de grafische industrie gewerkt, Francien
(71) enkele jaren in de confectie-industrie en later in de huishouding. Later begon Francien
een bedrijfje in afwerking van
drukwerk. Dit heeft zij 29 jaar
met plezier uitgevoerd. Peter
hielp haar met allerlei zaken en
hij heeft zijn hele leven sport beoefend. Nu tennist hij nog steeds.
Francien heeft lang gesport maar
dat is nu niet meer mogelijk. Zij
heeft diverse hobby’s zoals borduren en spelletjes doen.

Peter richt zich op koken, huishouden, vervaardigen en ontwerpen van glas-in-loodramen en zijn
bestuursfunctie in het appartementencomplex. Daarnaast is hij
ook secretaris van Stichting Centrummanagement Heesch.
Samen hebben ze ontzettend veel
gereisd, mooie dingen gezien en
beleefd. Op vrijdag 13 oktober
hebben zij hun 50-jarige bruiloft
gevierd met kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen en vrienden in de Zaal/Restaurant De Toren in Heeswijk-Dinther.

Eerste bijeenkomst DementieWim en Mientje Koenenvriendelijk Bernheze groot succes van der Heijden
BERNHEZE - Werkgroep Dementievriendelijk Bernheze is donderdag 12 oktober officieel van start gegaan met een informatieve avond in Heesch. Hier waren ruim 90 mensen op af gekomen, wat wel aangeeft dat het onderwerp dementie bij veel mensen leeft. Het doel van de bijeenkomst was om Bernheze
dementievriendelijk te maken.

Foto: Hans van der Wielen

Nadat iedereen welkom was geheten en een kopje koffie of thee
had gekregen, werd de bijeenkomst geopend door wethouder
Jan Glastra van Loon. Daarna
was het de beurt aan Theducater Nijmegen, een interactief en
educatief theater.
Op een laagdrempelige manier
werden door de acteurs diverse dilemma’s bespreekbaar gemaakt. Zo werd gespeeld hoe
een dochter met haar demente
vader omging, en dat was niet
zo best. Toen de acteurs dezelfde scene nog een keer speelden,
konden de bezoekers aangeven
hoe het beter kon. Na de pauze

kreeg Esther de Bie van Dementievriendelijk gemeente Meierijstad het woord en zij vertelde
over het ontstaan van de werkgroep in Veghel. Ook had ze
nuttige tips voor de werkgroep

tiviteit om mensen toch actief te
laten deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast zijn creatieve activiteiten goede handvaten.
Maar ook werd aandacht gevraagd voor jonge mensen met
dementie. De Werkgroep heeft
in ieder geval voldoende ideeën
aangereikt gekregen om verder
aan de gang te gaan, uiteraard in

‘Maar ook werd gedacht aan
jonge mensen met dementie’
in Bernheze. Vanuit de zaal werd
ook goed gereageerd. Zo werd
het idee aangedragen om een
koor te beginnen met mensen
die (pas beginnende) dementie
hebben. Samen zingen met de
mantelzorgers is een goede ac-

samenwerking met andere partijen in de gemeente. De tweede bijeenkomst die gehouden
wordt is op vrijdag 8 december
in de vorm van een informatiemarkt in CC De Pas, van 14.00
tot 16.00 uur.

NISTELRODE - Wim en Mientje
Koenen–van der Heijden waren
op donderdag 12 oktober precies
50 jaar getrouwd en vierden dit
op zaterdag 14 oktober.
De dag erna, een zonnige zondag, zit het echtpaar in de eigen
feestzaal na te genieten van deze
prachtige dag. Een stralende ochtend zorgde voor een prachtige
fotosessie waarna in de Heilige St.
Lambertuskerk speciaal een mis
gehouden werd om het bruidspaar te eren en om dank te betuigen voor alle mooie jaren. Vol
trots praat het echtpaar nu over
hun dochters en kleindochters die
muzikaal de mis prachtig ondersteund hebben, al een cadeau op
zich. Na de mis was er een receptie in eigen feestzaal op Menzel
32, de plek waar Wim en Mientje
samen 50 jaar geleden een gezin

hebben gesticht. Hard werken
op de boerderij maar ook altijd
aan de slag voor de medemens.
Een inzet waar altijd tijd voor gemaakt werd en waar Mientje ook
koninklijk voor is onderscheiden.
Wereldwinkel, Afrikakoor en missionarissen; zomaar een greep uit
de goede doelen waar beiden samen altijd voor in de weer waren.
Niet gek dan ook dat de receptie
gezellig en druk bezocht is en het
echtpaar straalde onder deze belangstelling. De dag werd afgesloten met een diner en aansluitend een feestavond met familie
en vrienden. Luidkeels gezang
en de beentjes van de vloer. Met
hun 76 en 75 jaar lukt dat nog
meer dan prima.
Wim, bijna zonder stem nu, en
Mientje verzuchten dankbaar
en tevreden: “Een dag om nooit
meer te vergeten.”
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Maaslands seniorenorkest viert
35-jarig bestaan met jubileumconcert
HEESCH - Het Maaslands seniorenorkest uit Heesch, met daarin leden uit de wijde omgeving, viert op
zondag 29 oktober het 35-jarig bestaan met een concert in CC De pas. “Mensen krijgen hiervan een
smile op hun gezicht!”, zegt frans van den Akker tevreden.
Twee jaar geleden ontstond het
idee voor een jubileumconcert
met speciale gasten van het
C-Manskoor uit Nuland en binnenkort is het zover. Onder anderen Frans van den Akker, Jan van
der Biezen en Wil van den Bersselaar hebben hard aan het concert
gewerkt. “We hebben een bijna
volledig nieuw repertoire!”, vertelt Frans. “We komen goed voor
de dag met professionele personen voor licht en geluid”, voegt
Jan toe. “Het is echt geen kattenpis!”, zegt vervolgens Wil. Totaal
staan er straks veertig senioren
op het podium van CC De Pas.
Een van de muzikanten is Fons
van der Heijden, het enige lid dat
er vanaf het begin, in 1982, bij is.
Het Maaslands seniorenorkest
bestaat, zoals de naam al aan-

geeft, uit senioren, vaak gepensioneerd. “Voor senioren maken
wij behoorlijke stukken muziek”,
vindt Frans. Het seniorenorkest
speelt van alles. Van liedjes van
Tom Jones en Neil Diamond tot
‘Goud van Oud’ met onder andere Willeke Alberti en van zeemansliedjes tot tango’s. “We zijn
hartstikke gevarieerd!”, zegt het
drietal. Tijdens het concert zal er
op de achtergrond een fraaie powerpoint-presentatie te zien zijn,
gemaakt door drummer Koos
van der Wijst. Henk van Breugel
zorgde voor een professioneel
programmaboekje, waarvan de
lay-out gedaan is door Henny
van Herpen.
Niet alleen maakt het Maaslands
seniorenorkest muziek, het is ook
nog eens een gezellige club men-

sen die elkaar steunt.
“Hier bij het orkest blijf je gezellig bezig”, doelen de drie senioren op de vele vrije tijd die je als
gepensioneerde hebt. Niet alleen
speelt het seniorenorkest in culturele centra zoals De Pas, maar
het komt ook naar de ouderen
toe. “Zo spelen wij vaak in verzorgingshuizen”, zegt Frans. Het
doet het drietal pijn dat zorginstellingen voor ouderen het kleine bedrag voor een vrolijk muzikaal optreden soms niet kunnen
missen.
De drie senioren kijken reikhalzend uit naar het jubileumconcert. “We zijn erg blij dat we nog
een concert kunnen uitvoeren
en we willen natuurlijk ook presteren.” Veelal is het publiek zelf
ook senior, maar Frans, Wil en
Jan hebben eerder ook hun kleinkinderen zien genieten van hun
muziek. “Dat is natuurlijk hartstikke mooi!”, besluit het drietal
tevreden.
Het concert begint om 13.30 uur.
Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar, te verkrijgen via
Jeanne van den Akker;
0412-452271 of
mavdakker01@me.com.

V.l.n.r.: Jan van der Biezen, Frans van den Akker en Wil van den Bersselaar
Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

Aangenaam
Karwei

Mountainbiker Marc Leijen weet wat doorzetten is. Hij gaat door waar veel anderen stoppen. Zo doet
deze levensgenieter dat ook in zijn Karwei bouwmarkt. Alles haalt hij uit de kast om u van dienst te zijn.
Voor ieder karwei, altijd Karwei. Aangenaam klussen? Welkom in Aangenaam Heesch!

ontdek hoe aangenaam heesch is op facebook.nl/aangenaamheesch
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bkk en CC nesterlé slaan de handen ineen voor Hans Dorrestijn
NISTELRODE – Hoe breng je de kunst van het gesproken woord dichterbij de mensen? Door met een
lokaal cultureel centrum samen te werken. Dat is wat BKK en CC Nesterlé dan ook hebben gedaan en
zo hebben zij Hans Dorrestijn met zijn voorstelling ‘Neurosen en andere hobby’s’ naar Nistelrode weten
te halen.

ACTIVITEITENAGENDA
Cabaret: KArIN BruErs
Do. 2
NoVEMBEr EN Nol HAVENs

AAnvAng: 20.15 uur
Karin is weer terug met een solovoorstelling in het theater, na ja… solo, met Nol
Havens samen. Nol is haar muzikant,
chauffeur, persoonlijk entertainer en hij
zorgt dat het niet helemaal uit de hand
loopt, want dat ligt altijd op de loer bij
Karin.

onderwerpen weet hij luchtig te
verwoorden.
Dit doet hij samen met Vrouwkje
Tuinman en Ingmar Heytze, die
het publiek meenemen in hun
eigen neurotische wereld. Over
slapeloze nachten en je straat
niet uit durven, uiteraard ook
met de nodige dosis humor.
Door de verschillende mensen
en onderwerpen die tijdens de
voorstelling centraal staan, is het
plaatje compleet voor een gezellig avondje uit.

Cabaret: sArA Kroos
Do. 9
AAnvAng: 20.15 uur
NoVEMBEr Sara
Kroos is snoeihard, snoeilief maar

bovenal schaamteloos grappig. Niemand
anders laat u zo alle hoeken van de zaal zien als zij. De
nieuwe Kroos gaat pijn doen, maar vooral van het lachen.

Cabaret:
Do. 16
NoVEMBEr lEoN VAN DEr ZANDEN

AAnvAng: 20.15 uur
In Kameleon doet cabaretier en publiekslieveling Leon van der Zanden waar hij uniek in is. Hij
stemt zich af op alle aanwezigen en laat het onderbewuste van de zaal spreken. Kameleon lijkt van toevalligheden
aan elkaar te hangen maar elk moment blijkt onderdeel
van een groots plan.

WIeLerCoLLege
Do. 23
NoVEMBEr MET MICHAEl BooGErD

AAnvAng: 20.15 uur
Michael boogerd was de vaandeldrager van het Nederlandse wielrennen in de periode 1995-2007. bekende
in 2013, in navolging van veel collega’s, het gebruik van
doping gedurende zijn loopbaan.

GErArD VAN MAAsAKKErs
Do. 30
AAnvAng: 20.15 uur
NoVEMBEr 40 jaar geleden schreef gerard van Maas-

akkers zijn eerste liedje: ‘Hee gaode mee’.
Het werd een groot succes en het was de start voor een
bloeiende carrière. In zijn programma ‘40 jaar liedjes’ zal hij
kiezen voor zijn mooiste en ontroerendste liedjes.

Henny Bens (BKK) Theo Langenhuijzen (CC Nesterlé)
Tekst: Tamlyn van Lanen

“Stichting Bernheze Kunst Kring
(BKK) heeft als missie om kunst
in de breedste zin van het woord
dichterbij de inwoners van Bernheze te brengen”, legt Henny
Bens van BKK uit. Want kunst is
meer dan een schilderij; acteren,

kunst
dichterbij
de inwoners
brengen

Hans Dorrestijn is een rasechte
performer. Een schrijver, dichter,
zanger, pianospeler, vogelaar en
cabaretier. Wellicht ken je hem
ook van het programma ‘Baardmannetjes’.
In zijn voorstelling, die hij naar
Nistelrode brengt, geeft hij op
een ludieke wijze een inkijkje in
zijn neurotische tikken. Zware

Het is de eerste samenwerking
tussen BKK en CC Nesterlé en
wellicht bundelen zij in de toekomst hun krachten vaker. Zo
kan iedereen makkelijk van
kunst genieten in de vorm van
een avondje uit. Wil jij Hans Dorrestijn live meemaken tijdens zijn
voorstelling ‘Neurosen en andere hobby’s’ op 9 november? De
kaartjes zijn voor € 20,- verkrijgbaar via www.nesterle.nl of telefonisch via 0412-859001.

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

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

zang en dans zijn ook vormen
van kunst. En vanuit CC Nesterlé
was er de wens om Hans Dorrestijn een keer op hun podium te
zien, een man die de kunst van
het gesproken en geschreven
woord goed verstaat. Zo hebben
zij er samen voor gezorgd dat
Hans Dorrestijn en twee gasten
hun bijzondere show in CC Nesterlé laten zien.

“Met deze voorstelling laten we
zien dat dichten niet alleen een
hobby is voor oude mannetjes
die een pijp roken of mensen die
‘iets met taal’ hebben”, vertelt
Theo Hendriks. Op een laagdrempelige manier kun je kennis
maken met de werken van Hans
Dorrestijn, Vrouwkje Tuinman en
Ingmar Heytze, die alle drie verscheidende boeken en bundels
hebben uitgebracht.

De cursus wordt verzorgd door
Niels Nelson, Wim Waegemakers, Bareld Muurling en enkele
andere Halleyleden. Belangstelling voor sterrenkunde is vol-

doende om aan deze cursus mee
te doen; speciale kennis is niet
vereist.
In de cursus wordt onder andere
aandacht besteed aan het waarnemen van de sterrenhemel, de
planeten, de maan, meteoren,
meteorieten, planetoïden en
kometen, de zon en de sterren,
melkwegen en het heelal. Bij
helder weer wordt waargenomen met de C14-telescoop in de
grote koepel en de werking van
draaibare sterrenkaarten wordt
gedemonstreerd. Ook wordt natuurlijk gebruikgemaakt van het
digitale planetarium.

De facultatieve les op 28 november staat helemaal in het teken van pulsars. Pulsars zijn snel
ronddraaiende neutronensterren
die elektromagnetische straling
uitzenden en buitengewoon interessante objecten vormen voor
sterrenkundigen.
Het cursusgeld bedraagt € 60,–
(voor Halleyleden € 55,-).
Cursisten die ook de extra les
over pulsars willen volgen, betalen € 70,- (Halleyleden: € 60,-).
Bij de prijs is een mooi beginnersboek over het waarnemen van
de sterrenhemel inbegrepen, geschreven door de bekende Belgische weerman Frank Deboosere.
Voor meer informatie en aanmelden: wwaeg@ziggo.nl of
0412-453737.
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Hij wérkt niet alleen als fysiotherapeut:
hij ís fysiotherapeut
Na bijna veertig jaar zegt hij de praktijk vaarwel.
Joop van Ooij, fysiotherapeut in hart en nieren.
HEESCH - Donderdag 19 oktober wordt voor Joop van Ooij officieel de laatste werkdag bij FysioCentrum Heesch. Hierna gaat Joop genieten van zijn welverdiende pensioen. Hoe dat gaat worden is nog
even afwachten. Want Joop mag dan wel een aantal hobby’s hebben; zijn hart ligt toch vooral bij zijn
werk als fysiotherapeut. Dat hij na zijn 65e nog vijf jaar lang twee dagen per week bleef werken zegt
genoeg. Joop houdt van zijn werk, van het contact met de mensen en van de voldoening die het geeft
om mensen te mogen helpen in hun weg naar herstel.
Groei
Joop begon op zijn 27e aan de
studie fysiotherapie. Solliciteren
voor een baan hoefde niet: hij
‘moest maar eens komen praten’
bij fysiotherapeut Jan van Esch.
En zo geschiedde. Joop ging praten en begon met werken. “Zo
ging dat in die tijd”, lacht Joop.
Jan, Joop en Boudewijn Wolfert
runden de praktijk aan de Floraliastraat. De praktijk groeide en
verhuisde in 1986 met zes fysiotherapeuten naar de Verdilaan.
Vorig jaar werd een tweede praktijk gevestigd aan de Cereslaan.
Intussen bestaat het team uit 26

medewerkers, waarvan 18 fysiotherapeuten, verdeeld over de
twee panden. Op elke locatie zijn
zes behandelruimtes, een fitness
en administratieve ondersteuning aanwezig.
Samenwerking
Wat Joop vooral zo waardeert
aan zijn werk, is de samenwerking met zijn collega’s en de prettige werksfeer.
Joop: “Hoogtepunten zijn al die
ontelbare keren dat ik in mijn
specialisatie sport en orthopedie
mijn hart mocht volgen en mensen mocht begeleiden. Samen
met mijn collega’s zijn we er voor
iedere cliënt. Die samenwerking
voelt heel bijzonder, daar ben ik
dankbaar voor.
Dieptepunt was toen onze collega Cathrien Vlaskamp op veel te
jonge leeftijd overleed. Dat hakte
erin bij het team.” En dat zegt
meteen alles over hun saamhorigheid.

Die samenwerking
voelt heel
bijzonder

bewegen naar
gezondheid.
Joop van Ooij, mensenmens en
innemende persoonlijkheid ineen. Laat Joop over zijn vak vertellen en de glimmertjes in zijn
ogen verschijnen vanzelf. Hij zal
gemist gaan worden in de praktijk. En dat zal andersom vast ook
gelden. Wij wensen Joop nog
veel fijne en mooie jaren toe!

Publiekswandeling ‘Volop herfst’

bewegen naar
gezondheid.

Joop van Ooij

Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Ad Ploegmakers

Bewegen naar
gezondheid!

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training)
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt.
Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing,
kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en ﬁtness aan de
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid.
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en ﬁtness.

Joop van Ooij

Bedankt voor je inzet en gezelligheid.
Nu lekker genieten van je pensioen!

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een ofﬁciële opening. We vertellen je hier
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer
en beweeg met ons mee! FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest

onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training)
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt.

Graag nog eens tot ziens,
je collega’s van

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing,
kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en ﬁtness aan de
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid.
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en ﬁtness.
Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een ofﬁciële opening. We vertellen je hier
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer
en beweeg met ons mee!

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92
Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl

fysiocentrum heesch.nl
0412 45 70 67

Foto: Peter Noy

MAASHORST - Op zondag 22 oktober houdt Vogelwacht Uden een publiekswandeling in De Maashorst met als thema ‘Volop herfst’. Deze twee tot drie uur durende wandeling start ‘s morgens om 9.00
uur vanaf de grote parkeerplaats van Natuurcentrum De Maashorst aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode. Natuurlijk kun je ook een kortere route lopen. De deelname aan deze wandeling is gratis.
Rond deze tijd kun je het natuurverschijnsel ‘vogeltrek’ waarnemen. De vogeltrek in de herfst is
een bijzonder natuurverschijnsel
waarbij drie tot vier miljard vogels over de gehele wereld vóór
het invallen van de kou naar hun
overwinteringsgebied wegtrekken.
Tijdens de wandeling vertellen
ervaren gidsen van de Vogel-

wacht waarom bepaalde vogels warmere oorden opzoeken
en andere juist in Nederland de
winter doorbrengen.
Naast vogels wordt ook naar
bomen, planten en dieren gekeken; kortom voor ieder wat wils.
Om de vogels goed te kunnen
bekijken wordt aangeraden een
verrekijker mee te nemen. Na
afloop van de wandeling kun

je een bezoek brengen aan het
natuurcentrum waar een permanente expositie van het Maashorstgebied staat opgesteld. De
deelname aan de wandeling en
de entree van het natuurcentrum zijn gratis. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Jan-Willem Hermans, 0413269804. Of kijk op
www.vogelwachtuden.nl.

fitnesscentrum heesch.nl
0412 48 47 92

kinderfysio maasland.nl
0412 72 49 20

Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92
Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl

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

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER
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kinDeren

opvoeden, een volle
agenda; hoe doen
andere ouders dit toch?
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - sAMeN sterK voor welzijn en
zorg in Heeswijk-Dinther en Loosbroek beoogt de participatie en
betrokkenheid van burgers onderling te bevorderen. in het kader
hiervan heeft zij een eerste avond gepland met als onderwerp: Opvoeden, een volle agenda; hoe doen andere ouders dit toch?

Ouders worden uitgenodigd om
op deze avond hierover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens
deze bijeenkomst ligt het accent
op het delen en uitwisselen van
ervaringen en tips.

Woensdag 18 oktober 2017

groot feest bij bassischool
de toermalijn
HEESCH – Op donderdag 12 oktober was er een groot feest op basisschool de toermalijn. De school bestaat 25 jaar en vier leerkrachten vierden hun 25-jarig jubileum als leerkracht. en dat alles werd groots
gevierd door de leerlingen en leerkrachten.

Wanneer: donderdag 26 oktober van 20.00 tot 21.45 uur.
Waar: CC Servaes,
Raadhuisplein 24 in Dinther.
Kosten: geen kosten, koffie voor
eigen rekening.
Vragen, aanmelden:
José van der Heijden-van den
Berg, jnwvdheijden@ziggo.nl of
06-19161618.

Alle vier de leerkrachten zijn al
25 jaar of langer actief in het
vak en willen er voorlopig ook
nog niet mee stoppen. Samen
hebben ze de school groot zien
worden, wat eigenlijk zonder erg
ging. “We merkten wel dat de
personeelskamer te klein werd”,
grapt meester Jan. En nog steeds
werkt er een groot team op de
Toermalijn. Maar dat is wel fijn,
vinden de jubilarissen, want
“daardoor hoef je nooit iets alleen te doen en kun je altijd advies inwinnen bij een collega. En
het voelt eigenlijk ook als een
tweede thuis”, zegt juf Carin,
waar de rest mee instemt.

Martijn Frankenstijn gaat op
spokenjacht/Harmen van Straaten
Dit prentenboek heeft alles in huis om
lekker met je peuter of kleuter te griezelen zonder bang te zijn.
Het is bedtijd, maar Martijn Frankenstijn gaat nog lang niet slapen. Hij gaat
op spokenjacht! Van de kelder tot de
tuin en van de wc tot onder zijn bed;
pas als hij alle spookjes in huis heeft gevonden, kan hij slapen. Help jij hem ze
allemaal te vinden?
Zo werkt het:
- Doe het licht in je kamer uit.
- Zet je zaklamp of lichtje van een smartphone aan.
- Open het boek.
- Schijn met het licht achter de pagina om de verborgen spookjes
te zien.

Ontzettend leuk en interactief voor kinderen.

Een heel origineel griezelboek op rijm waarin veel te tellen en te
zoeken valt.

Groepstrainingen
november 2017

Meld uw zoon of dochter nu aan!
• Begeleiding lezen en spellen
• Begeleiding rekenen

Bovenaan: Ingrid en Jan. Onder Carin en Angeline
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

In 1992 is de basisschool ontstaan na een fusie tussen twee
scholen, de Schalm en de Tuimelaar. Het personeel van beide
basisscholen had hard gewerkt,
zodat in slechts drie maanden
de fusie gerealiseerd was. Daaruit is de Toermalijn ontstaan,
vernoemd naar de kleurrijke
edelsteen. Alle kinderen op die
school krijgen dan ook de kans
om hun eigen kleur te ontdekken aan de hand van de drie
kernwaarden: veiligheid, respect
en verantwoordelijkheid.

Feestelijke dag met
een circusvoorstelling
door alle leerlingen

Naast het jubileum van de school
waren er ook vier leerkrachten
die hun 25-jarig jubileum vierden: juffrouw Ingrid Nooijen,
juffrouw Angeline van Mun,
meester Jan Turlings en juffrouw
Carin van Vliet. Meester Jan en
juffrouw Ingrid zijn er al vanaf
het begin van de Toermalijn bij.
Juffen Angeline en Carin kwamen daar een jaartje later bij.

• Studievaardighedentraining
• Goed voorbereid naar het VO
• Concentratietraining
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Brugklastraining
Meer informatie en aanmelden:

www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch | 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl
De vier jubilarissen vergezeld van de directie

Door de jaren heen hebben de
jubilarissen aan verschillende
klassen lesgegeven en ook andere taken uitgevoerd. Zo heeft
meester Jan onder andere ‘rugzakleerlingen’ begeleid, waarbij
hij kinderen met een beperking
begeleidde in het reguliere onderwijs op de basisschool. Juf Ingrid is inmiddels naast leerkracht
ook coördinator van de midden-

en bovenbouw. En juf Angeline is
volledig intern begeleider onderbouw en begeleidt leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften.
De feestelijke dag werd afgesloten met een circusvoorstelling
uitgevoerd door alle leerlingen
voor alle jubilarissen, ouders,
opa’s en oma’s. Een hele week
lang hebben ze samen met de
meesters, juffen en Schoolcircus
geoefend en in sporthal ’t Vijfeiken hebben zij een mooie show
gegeven. Van dansende dressuurpaarden tot spannende balanceeracts; het circus was van
alle markten thuis en maakte het
feest compleet.
Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

kinderen
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O jee; zwemles!

Open d
ag
zaterd
ag
28 oko
ber
van 12
.0017.00 u
ur

SCHAIJK - Wist u dat een kind in de zwemles op heel
veel fronten verandert? Het groeit, maakt nieuwe verbanden tussen lijf en bewegen en delen van de hersenen worden voor het eerst geactiveerd. Met het diploma zwemmen maakt uw kind het allereerste echte
examen van zijn of haar leven mee.
Vrijwel elk kind komt er vroeg
of laat mee in contact. Zwemles
kost per kind gemiddeld anderhalf tot twee jaar. Elke week naar
het zwembad. Maar waar let je
op? Vanaf welke leeftijd kan je
het beste beginnen?
Wat nou als u een kind hebt dat
geen angst kent en overal zo inspringt? Of een kind met ADHD,
(lichte) beperkingen, autisme of
angsten?

Elke les met
een lach op
het gezicht

13

Dan is het vaak een nog langere
weg naar zwemveiligheid. U wilt
een organisatie waar uw kind
zich fijn ontwikkelt in het water,
liefst met plezier. Elke les met een
lach op het gezicht. Waar u merkt
dat uw kind benaderd wordt met
kennis en ervaring. Waar u als
ouder gehoord wordt en u het
gevoel hebt dat de zwemschool
en zeker de instructeur uw kind
kent. En waar u en uw kind weten waaraan er begonnen wordt
om de zwemles op zo goed mogelijke wijze in te kleden. Waar er
ook buiten de les om aandacht is.
Een kind leeft tegenwoordig in
een andere wereld dan zijn ouders pakweg 25 tot 35 jaar geleden. Er is gebleken uit onderzoek
dat het kind van tegenwoordig
minder spiermassa en spiercontrole heeft dan kinderen van 25
tot 35 jaar geleden.
En de diploma-eisen zijn zwaarder. De manier waarop een
zwemschool hierin omgaat met
uw kind is van enorm belang!
Happy Swim Zwemschool houdt

aanstaande zaterdag 28 oktober
een open dag voor alle ouders die
met hun kind op zwemles zitten,
willen gaan starten met zwemles
of zich eens willen oriënteren.
Een middag vol informatie en
nieuwtjes uit de zwemwereld.
Zwemles en de mogelijkheden
worden inzichtelijk, terwijl uw
kind lekker speelt en ravot op de
springkussens of in de beweeg &
speelzolder. Natuurlijk met een
hapje of drankje.

Een middag vol informatie en nieuwtjes
uit de zwemwereld
Pastoor van Winkelstraat 55B
5374 BH Schaijk
0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu
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Zingen, dat kun jij!

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met
andere kinderen? Dat kan! Er wordt gewerkt aan een nieuw, algemeen jeugdkoor
voor Heeswijk, Dinther, Berlicum, Middelrode en Loosbroek. Jongens en meisjes uit
groep 3 t/m 8 van de basisschool of middelbare scholieren zijn van harte welkom.
Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus gewerkt kan worden. Met dit koor gaan we op veel verschillende
plekken zingen.
Dirigente is Lieke Beirnaert. Lieke heeft
aan het conservatorium hoofdvak zang
gestudeerd en is zangeres en zangdocente. Zij leert je hoe je goed kunt zingen
én ze kent heel veel verschillende soorten muziek.
Het eerste optreden is op 24 december
tijdens de kerstavondviering in Heeswijk.
Heb je al zin gekregen om mee te doen?
Kom dan naar de tweede repetitie op

woensdagavond 25 oktober 18.3019.30 uur in het Willibrordcentrum in
Heeswijk.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
Harrie Muskens, Koorplein,
06-20236732, h.muskens@hetnet.nl.
Of bij: Jeannette Dekker 0413-293223
j.dekkerhome@home.nl
Hopelijk tot 25 oktober!
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Verbruggen; keukens, slapen, wonen en accessoires:
een begrip in Oss en omgeving, al 35 jaar lang
compleet interieur of voor alleen
een salontafeltje, als senior voor
die ene perfect zittende relaxfauteuil of gewoon voor een mooi
woonaccessoire: wij staan voor je
klaar.”

studio én een grote afdeling met
woonaccessoires voor iedere stijl.
Het is hier gezellig rondneuzen
en één ding is zeker: wat je ook
nodig hebt, de kans is groot dat
je het hier vindt.

Albertine en Martijn

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

OSS - Je hebt nieuwe meubels nodig. Of een nieuw bed. Of je bent al tijden op zoek naar zo’n trendy
inloopkast. Je keuken heeft zijn beste tijd ook wel gehad, of je bank is aan vervanging toe. En wat mooie
woonaccessoires zouden ook niet misstaan. Dan kun je twee dingen doen: ofwel je loopt stad en land af
om alles bij elkaar te sprokkelen, ofwel je stapt binnen bij Verbruggen in Oss. Daar vind je alles onder
één dak. En parkeren doe je gratis vlak voor de deur. Interieurshoppen was nog nooit zo relaxed.
Groot, groter, grootst
Verbruggen is een begrip in Oss
en omgeving. Al vijfendertig jaar
lang. Het familiebedrijf wordt gerund door dochter Albertine en
zoon Martijn. Het pand van Ver-

bruggen is met zijn bijna 5.000
vierkante meter niet te missen
aan de woonboulevard in Oss.
De enorme ruimte herbergt verschillende afdelingen. Zo is er de
keukenshowroom van Superkeu-

kens met maar liefst vijftig keukenopstellingen, de slaapkamerafdeling met een ruime keuze
aan boxsprings en matrassen, de
meubelshowroom van Profijtmeubel, een complete kasten-

Service
Service, kwaliteit en dienstverlening staan bij Verbruggen voorop. Albertine: “Persoonlijke aandacht vinden wij heel belangrijk.
We zijn er voor de klant, bieden
graag dat stukje extra service.
Zo maken we een gratis 3D ontwerp van je nieuwe keuken. En
we kunnen deze van A tot Z regelen: van slopen van je oude
keuken tot verven van muurtjes,
plaatsen van de keuken en aansluiten van kranen en apparatuur.
Gewoon helemaal áf. Ook voor
slapen geven we advies over matras en slaapcomfort, passend bij
elke individuele klant. En of je nu
als jonge starter komt voor een

den is. En ook nog in een prima
prijs-kwaliteitverhouding.
Verbruggen in Oss: loop er gauw
eens binnen!

Frankenweg 25 - 27, Oss
0412-623698
info@verbruggenoss.nl
www.verbruggenoss.nl

trendy
touch

stijlvol
kleuradvies

Wow
Zodra je de zaak binnenstapt is
er meteen het wow-effect. Wat
een mooie zaak, wat een enorme keuze, en wat een gemak dat
hier alles onder één dak te vin-

Koopwoningen bijna
8 procent duurder
Prijzen van bestaande koopwoningen

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Bestaande koopwoningen waren in augustus 2017 7,8 procent
duurder dan in augustus 2016.
De stijging is al vier maanden
ongeveer even groot. Sinds juni
2013 is sprake van een stijgende
trend van de huizenprijzen. Dit
blijkt uit het onderzoek naar de
prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in
Nederland van het CBS en het
Kadaster. De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de
inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.
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www.jmeulendijk.nl
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Woontrends
Vintage en retro
We gaan met de woontrends 2018 weer een beetje terug in de tijd
naar de jaren ‘50, ‘60 en ‘70. Retro- en vintage meubels en woonaccessoires zijn helemaal in. We stappen hiermee af van de minimalistische zwart/wit interieurs die nu al een aantal jaren heel populair
zijn en schakelen over naar interieurs met een verhaal.
Gebruik veel natuurlijke materialen zoals hout, terracotta en rotan.
Ga voor kleurcombinaties zoals bruin, geel en oranje. Het mag allemaal weer. Kruip op zolder bij je opa en en oma, zet dat prachtige
houten tafeltje met die messing pootjes neer en als je echt durft...
leg linoleum in je huis.
Vooral bij het programma ‘VT Wonen’ zie je steeds vaker dat men
kiest voor linoleum. Waar dit eerder als ‘goedkoop’ overkwam, is
het nu weer trendy en een woontrend voor 2018. Verder zijn er
stijlelementen uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 die je kunt aanhouden bij
je aankopen.

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

Geometrische vormen en prints
Als je aan de slag gaat met de interieurtrends voor volgend jaar mogen geometrische, grafische en op de natuur geïnspireerde vormen
en prints echt niet ontbreken. Nu is dit niet een hele nieuwe trend,
maar wel eentje die veel duidelijker naar voren komt in 2018. Zo
kon en kun je dit jaar in de woonwinkels al botanische tekeningen
en ananas- en flamingo prints kopen.
Volgend jaar kun je helemaal los, want we gaan ook steeds meer natuurlijke prints zien! Je kunt de
geometrische vormen zoals driehoekjes, cirkels en ruiten laten terugkomen in je behang of als tegels
in de badkamer of keuken. Wil je een minder ingrijpende optie? Denk dan aan een dekbedovertrek,
vloerkleed, kussens, lampen of vazen. Ook typografie gaan we meer terugzien in de woontrends 2018.

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

Bron: www.woonaccessoires.nu.

OKTOBER WOONMAAND BIJ VERBRUGGEN!
Oktober woonmaand!
Oktober is de maand dat we weer
meer binnen zijn. Veel fabrikanten
maken dan hun nieuwe collectie
bekend en worden ook de trends
voor het komende jaar steeds
meer zichtbaar.

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

Kom naar Verbruggen in Oss en
laat je inspireren!

Vlak v.a.

€ 1.599,-

Keuken Durante

Zitbank Vilares

compleet als opgesteld
incl. apparatuur

v.a. €

v.a. €

749,-

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

Maandag

5.999,-

gesloten

Di, wo, vrij

10.00 - 18.00 uur

Donderdag

10.00 - 21.00 uur

Zaterdag

10.00 - 17.00 uur

Zondag

12.00 - 17.00 uur

5000 m2 woonplezier
verbruggenoss.nl
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Alles op het gebied van gordijnen,
stof en fournituren bij Bies
gordijnen die je hebt
uitgezocht bij je
thuis langskom om
te adviseren, of
je neemt ze zelf
mee om thuis
op je gemak te
kijken.” Naast
de
gordijnen
vind je ook raamdecoratie zoals rolgordijnen, plissés en
houten jaloezieën bij Bies.
Maar bij Bies vind je veel meer
dan gordijnen. In de winkel staat
een marktkraam gevuld met verschillende rollen stof, waar je zelf
bijvoorbeeld kleding van kunt
maken. Daarvoor zijn ook de
fournituren te vinden, van vulling voor een knuffel tot grappige knoopjes. Ben je zelf niet zo
creatief, maar wil je een ‘one of
a kind’ blouse of jurkje voor je
kind, neefje of nichtje?

Sanne van der Biezen

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

HEESCH – Al bijna een jaar zit Sanne van der Biezen met haar winkel Bies op Stationsplein 2F. Hier kun
je terecht voor een grote verscheidenheid aan gordijnen en raamdecoratie, maar ook verschillende stoffen en fournituren om bijvoorbeeld je eigen kleding te maken.
Voordat Sanne voor zichzelf begon heeft ze twaalf jaar in een
gordijnenzaak gewerkt. Naast
het adviseren over welk gordijn
het beste bij jou en je interieur
past, helpt Sanne je ook met het
opmeten en het hangen van de

gordijnen indien je dit wenst. “Ik
bied het totaalpakket aan, van
adviseren tot het hangen van de
gordijnen. Maar als je zelf de gordijnen kunt inmeten en hangen,
dan help ik je graag met het uitzoeken van de juiste gordijnen.”

Achterin haar winkel vind je veel
soorten gordijnen. Van klassieke
gordijnen die strak in de plooi
vallen, tot nonchalantere gordijnen. “Het is lastig om een gordijn uit te kiezen. Daarom is het
mogelijk dat ik met een aantal

Of heb je zelf stof waar je graag
iets van wilt laten maken, bijvoorbeeld kleding van een overleden dierbare? Dan maakt Sanne dit graag voor je. “Ik ben nu
bezig met een vlaggenlijn met
kleding van mijn recent overleden moeder, zodat ze er met ieder feestje toch een beetje bij is”,
vertelt Sanne.
Je kunt er dus terecht voor alles
op het gebied van stof, of je nu
zelf wat wilt maken of wat door

Sanne wilt laten maken, nieuwe gordijnen of raamdecoratie.
Maar bij Bies kun je ook terecht
als je iets wilt laten borduren of
graag je kleding wilt laten vermaken. Ben je benieuwd naar de
mogelijkheden? Loop eens binnen, neem een kijkje op
www.biesheesch.nl of kijk op de
Facebookpagina Bies.

Stationsplein 2F Heesch
06-30876141
info@biesheesch.nl
www.biesheesch.nl

2e vouwgordijn

50% KORTING
Vraag naar de actievoorwaarden.

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

op maat gemaakt

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie
0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

sinds 1985
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Coppens 10-daagse
feest iN vOLKeLs WAreNHUis Met GrAtis KAArtJes vOOr BiLLY BirD pArK HeMeLriJK
VOLKEL - Coppens viert 10 dagen feest voor alle klanten. vele mensen weten Coppens Warenhuis te vinden voor carnavalskleding en dergelijke, tuinmeubels of vuurwerk. Dat
Coppens nog veel meer te bieden heeft is voor veel klanten een aangename verrassing als ze het warenhuis binnen lopen. Wie eenmaal de weg naar Coppens gevonden heeft
keert er steeds terug. Degenen die deelgenomen hebben aan het spaarsysteem van Coppens kunnen een maand lang extra voordelig aankopen doen en zo profiteren van de
gespaarde punten. in de folder zijn tal van aanbiedingen te vinden. Ook krijgen alle klanten een tweede kaartje voor Billy Bird park Hemelrijk gratis bij aankoop van elke € 50.Oktober is de woonmaand, ook bij Coppens Warenhuis. Coppens heeft een uitgebreide collectie meubelen en woonaccessoires.
Vooral op gebied van wonen is het aanbod de laatste jaren veel veranderd. Heidi
van den Broek, al 25 jaar enthousiast
werkzaam bij Coppens Warenhuis kan
dit bevestigen: “Coppens volgt de laatste trends op woongebied. Er worden
regelmatig beurzen en leveranciers bezocht voor inkoop. Dat was vroeger heel
anders. Als de herfst zijn intrede doet en
het wordt vroeger donker, dan gaan mensen nu als vanzelfsprekend de huiskamer
gezellig maken. Nieuwe verlichting, een
andere kleur kussens of andere woonaccessoires worden in huis gehaald.”

volle kerstshow is dit jaar opgebouwd op
de eerste etage van het warenhuis. Hier
kunt u naar hartenlust rondsnuffelen.
Een kop koffie drinken is in de koffiehoek
op dezelfde etage mogelijk. Deze is bij
Coppens evenals parkeren nog altijd gratis.

Het grote assortiment, het lekker kunnen
rondsnuffelen, het juiste advies en een
goede service zijn belangrijke redenen om
op de verschillende afdelingen bij Coppens rond te kijken.

Iedereen kijkt uit naar Kerst. Ook dat is
een tijd om het binnen- en buitenshuis
gezellig te maken. De vernieuwde sfeer-

Coppens Warenhuis is zondag 22 en 29
oktober extra open van 12.00 tot 17.00
uur.

COPPENS 10-DAAGSE!!

COPPENS VOLGT
DE LAATSTE TRENDS
OP WOONGEBIED

VOOR EEN SCHONE SCHOORSTEEN
Kapelstraat 1
Middelrode
T: 073-6129323
www.hendriksvegers.nl

DE WINTER KOMT ERAAN!

LAAT TIJDIG UW SCHOORSTEEN VEGEN al voor e48,-

ZONDAG 22 OKTOBER

EXTRA OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Let op onze huis aan huis folder
boordevol aanbiedingen op alle afdelingen
Meer dan 10.000 M² Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel 0413 272 914

www.coppenswarenhuis.nl

herfst.
haal de
prachtige
kleuren
naar
binnen
Bouwplannen?
Bestemmingsplan
nodig?
Planschade?

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds
1973 het vertrouwde
Al sinds 1973
het vertrouwde
adres voor adres
het vakkundig
voor
het
vakkundig
plaatsen
en
leveren
plaatsen en leveren van tegels en natuursteen!
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
onno@roconnect.nl www.roconnect.nl

Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249
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// sanidrome.nl/vanlieshout

Installatiebedrijf Voss is op zoek naar vakmensen
die ons team kunnen komen versterken.
Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar;

• Allround loodgieter
• Assistent loodgieter
• Tegelzetter
Allround loodgieter
Functie omschrijving;
- Het geheel zelfstandig renoveren van badkamer en toiletruimte
- Aanleggen van leidingwerk tbv keukenrenovatie
- Het verleggen van riolering, waterleiding, verwarming en elektra volgens tekening
- Het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een:

Chauffeur

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en representatieve
chauffeur die de weg weet op straat. Hou jij van afwisseling
en vind je het leuk om in contact te staan met klanten?

Functie eisen;
- Aantoonbare relevante werkervaring in het bouwen van badkamers/toiletruimtes in de
particuliere sector
- Afgeronde mbo/lbo opleiding richting installatietechniek
- Bezit van rijbewijs

Dan hebben wij voor jou een mooie uitdaging!

Assistent loodgieter

Als chauffeur bezorg je keukens, tegels, sanitair en installatiematerialen in ons werkgebied. Je lost de spullen
en brengt deze ook bij de klant binnen. Vervolgens controleer je of de producten compleet zijn en niet
beschadigd. Leeftijd voor deze functie is voor ons niet belangrijk, maar flexibiliteit wel omdat de uren per
week kunnen verschillen. Wat vragen wij van jou?

- Uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden
- Als assistent loodgieter ben je verantwoordelijk om samen met de eerste loodgieter de
dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Diverse sanitaire werkzaamheden en alle
overige loodgieters werkzaamheden, voornamelijk in de particuliere sector.
Tegelzetter
- Alle voorkomende tegel- en
metselwerkzaamheden badkamer en keuken in
de particuliere sector

Van Lieshout B.V. is dé specialist voor badkamers, tegels, keukens en installatiewerk, en loopt voorop in
het gebruik van de warmtepomptechniek. De onderneming is al meer dan 35 jaar een begrip voor Veghel
en omgeving. Daarbij staat het belang van de klant altijd voorop. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij
aanpakken voorop staat, met een klein team in een informele organisatie.

- Je bent flexibel inzetbaar
- Je houdt van aanpakken

- Je bent klantvriendelijk en goed gehumeurd
- Je hebt je BE-rijbewijs

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van
deze advertentie aan: Van Lieshout B.V. t.a.v., Arno van Lieshout, De Amert 98, 5462 GH Veghel. Uiteraard
kan dit ook via e-mail: info@van-lieshout.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website www.van-lieshout.nl. Natuurlijk kun je ook
contact opnemen met Arno, telefoonnummer: 0413 - 34 40 43.

Industrieweg 11 5492 NG Sint-Oedenrode
tel. 0413-472184
info@voss.nl

www.voss.nl

De Amert 98, Veghel | (0413) 34 40 43
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‘Een kans zien is zinloos als je hem niet pakt’

Tweemaal zoveel 55-plussers
op de werkvloer als in 2003
bernheze – Het aantal oudere werkenden is in de periode 2003-2016 bijna verdubbeld. Er zijn meer 55-plussers dan toen en mensen in
deze groep hebben vaker betaald werk. Dat meldt het CBS op grond van een analyse van cijfers over werkende 55-plussers.
De ontwikkeling is voor een deel toe te schrijven aan de samenstelling van de bevolking. In 2003 waren er 3,0 miljoen mensen tussen
de 55 en 75 jaar, in 2016 waren dat er 4,0 miljoen.
Daarnaast groeide het percentage mensen in deze leeftijdsgroep met
betaald werk, oftewel de netto-arbeidsparticipatie. Tussen 2003 en
2016 nam die toe van 27,2 naar 39,7 procent.

Netto-arbeidsparticipatie mannen naar leeftijd

zoekt vrijwilligers

Wil jij graag iets voor een ander
betekenen?

%
100

Hobby’s
Een leuke hobby delen met iemand met
een beperking? Voetbal kijken, aan de auto
sleutelen, vogels spotten: je kunt het zo gek
niet bedenken! Het zijn de kleine dingen die
het verschil maken.
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Het aantal oudere werkenden
is in de periode 2003-2016
bijna verdubbeld.
Stijging arbeids-participatie zestigers
De netto-arbeidsparticipatie steeg het sterkst onder de 60- tot 65-jarigen. Bij vrouwen in die leeftijdscategorie steeg die van 14,2 naar
43,2 procent, bij de mannen van 29,3 naar 62,8 procent. In 2016
hadden 651.000 vrouwen van 55 tot 75 jaar betaald werk, tegen
937.000 mannen in dezelfde leeftijdsgroep. In totaal werkten dus
bijna 1,6 miljoen van de 4,0 miljoen 55- tot 75-jarigen.

2016

Verschil tussen 65-plussers en 65-minners
De AOW-leeftijd lag in 2016 op 65 jaar en 6 maanden. De groep 55tot 65-jarigen verschilt nogal van de groep boven die leeftijd (65 tot
75 jaar). Van de jongste groep had bijna twee derde betaald werk;
het merendeel als werknemer. Mannen werkten vaak voltijds. Van
de oudste groep werkte een op de tien, veelal als zelfstandige of als
werknemer met een flexibel dienstverband. Zowel mannen als vrouwen in deze leeftijdsgroep werkten voor een groot deel in deeltijd.
Meest vergrijsde beroepen
Van de 8,4 miljoen 15- tot 75-jarigen met een betaalde baan is 19
procent 55-plusser. In 2003 was dit nog 11 procent. In aantallen gaat
het om bijna 1,6 miljoen personen tegen ruim 800.000 13 jaar geleden. Van alle beroepsgroepen is die van bibliothecarissen en conservatoren het meest vergrijsd. In 2016 was de helft 55-plusser. Ook
onder buschauffeurs en trambestuurders naderde het aandeel de 50
procent.
Het minst vergrijsd zijn militairen en bakkers, waar respectievelijk 4 en
minst
vergrijsde
beroepsgroepen, 2016
5 Meest
procent en
55 jaar
of ouder
is.

Netto-arbeidsparticipatie vrouwen naar leeftijd
conservatoren

%

Buschauffeurs
en tramBus- en tramchauffeurs

bestuurders
Beeldend kunstenaars

80

Managers onderwijs
Chauffeurs auto's, taxi's
en bestelwagens

60

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’

Kort nieuws
Gemeente
Bernheze ruimt
bladeren op
NISTELRODE - Tot en met 22
januari komt de gemeente
in alle dorpskernen op vaste
dagen langs om het gevallen
blad op te ruimen. Zij nemen
ook bladhopen mee die je
gemaakt hebt. In het buitengebied maken ze aan het einde van het jaar een ronde om
bladhopen op te halen.

Meest vergrijsd
Bibliothecarissen en

100

Oss: Samen fietsen
Een man (1935) met het syndroom van
Asperger en niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) is op zoek naar gezelschap. Hij praat
graag en heeft een uitgesproken mening.
Door het NAH is zijn geheugen slecht en kan
hij in herhaling treden. Hij houdt van treinen
en fietst grote afstanden. Van vroeger weet
hij nog veel: zo heeft hij 45 jaar in Amerika
gewoond, voor de NASA gewerkt en veel
gereisd. Hij zou graag met iemand willen
fietsen of bij elkaar op de koffie gaan.

Minst vergrijsd
Keukenhulpen

40

Kassamedewerkers
Laders, lossers

20
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Word bezorger van

BRON: WWW.CBS.NL

Voor meer informatie:
bel 0412-795170 of mail naar
bezorging@bernhezemedia.com.
Vraag naar Heidi of Rian

Op onderstaande dagen
wordt het blad opgehaald:
In de bebouwde kom
Heesch: maandag en dinsdag.
Nistelrode: woensdag en
donderdag.
Loosbroek: donderdag.
Vorstenbosch: donderdag.
Heeswijk-Dinther: donderdag
en vrijdag.
Buitengebied Bernheze:
18 tot en met 22 december.
In week 52 (25 tot en met 29
december 2017) komen we
geen blad opruimen.
Meer informatie:
www.bernheze.org
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COLUMN
GERRIT
VAN DER KNAAP
BABBELTRUC IN
HEESWIJK-DINTHER
BERNHEZE - “Kan ik geld lenen voor benzine, want ik
sta met een lege tank en heb geen cent op zak.”
Of: “Mag ik me even voorstellen, ik ben nieuw in de
straat en woon een paar huizen verderop. Is het mogelijk
dat ik even binnenkom en kijk hoe het er bij u uitziet?”
“Bent u misschien geïnteresseerd in een nieuwe
voordelige pannenset?” Zomaar een paar voorbeelden
van smoesjes die oplichters gebruiken. Dit gebeurde
vorige week in Heeswijk-Dinther.

Gerrit van der Kaap,
operationeel expert wijkzorg
Oplichters en dieven zijn zo geraffineerd dat ze mensen van
alles op de mouw weten te spelden. Ze zijn vaak goed gekleed
en komen vriendelijk en vertrouwenwekkend over. Ze hebben goed nagedacht over welke
smoes ze willen vertellen en klinken daarom ook erg geloofwaardig. Ze kunnen zich voordoen
als meteropnemer, iemand van
een zorginstelling of een nieuwe
buur. Ook kinderen en zwangere
vrouwen spelen het ‘spel’ mee.
Maar pas op: ze willen maar één
ding en dat is bij jou binnenkomen. Sommige oplichters zijn
zelfs zo brutaal dat ze de ellende van een ander misbruiken om
binnen te komen. Ze bellen aan,
zeggen dat er een ernstig ongeluk is gebeurd en dat ze 112 willen bellen. Trap daar niet in. Laat
ze niet binnen, maar zeg dat je
zelf het alarmnummer wel belt.
ECHT NIET ONAARDIG
Het kan zijn dat je voelt dat er
iets niet in de haak is, maar dat je
het onbeleefd vindt om iemand
niet te woord te staan of binnen
te laten. Hoe onaardig je dit ook
van jezelf vindt, laat onbekenden nooit binnen. Ze hebben
geen goede bedoelingen. Oplichters opereren vaak met z’n
tweeën. De een belt aan, lokt je
naar binnen en leidt jou af met
een praatje. De ander ziet kans
om ongemerkt je geld, sieraden
of bankpas te stelen. Echt, ze zijn
heel geraffineerd.
BIJ TWIJFEL NIET OPENDOEN
Aan de wijkagent wordt vaak

de vraag gesteld wat het beste
te doen is als er een onbekende aanbelt. Mijn advies is om
altijd eerst via de deurspion of
een raam te kijken wie er voor
de deur staat. Kan dit niet, houd
dan de kierstandhouder erop.
Staat er een meteropnemer of
een reparateur voor de deur,
vraag dan naar een legitimatieen identiteitsbewijs. Bedenk wel
dat veel bedrijven en instanties
tegenwoordig vooraf een brief
sturen met de datum en het
tijdstip dat ze komen en niet zo
maar bij je aan de deur komen.
Dan nog iets over de bankpas.
Bankmedewerkers komen nooit
aan de deur of nemen nooit telefonisch contact op om jouw pincode te vragen. Geef dus nooit
je bankpas en/of pincode af.
Ook niet aan mensen die zeggen
van de politie te zijn.

‘Blijf vriendelijk, maar alert!’

In de zaal, waar ook de burgemeester, wijkagenten en handhavers aanwezig waren, ontstaat ongeloof
Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

BERNHEZE - In het kader van de ‘Week van de Veiligheid’ organiseerde de gemeente Bernheze samen
met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een infoavond over
veiligheid in Cultureel Centrum De Pas. Het doel van de avond was om bewoners alert te maken op
verdachte situaties in de buurt.
Babbeltrucs
Jaarlijks worden er 125.000 pogingen gedaan van babbeltrucs
waarvan er 25.000 slagen. Dick
Silvius van het CCV liet in een video een voorbeeld zien van een
babbeltruc.
Een oude dame liet twee meisjes
binnen, die met een smoes aan
de deur kwamen. Ze speelden
in op de emotie van de oude
dame. Als ze even weg is om iets
te pakken wordt ze beroofd.
In de zaal, waar ook de burgemeester, wijkagenten en de
handhavers aanwezig waren,
ontstaat ongeloof. Want iedereen zou in deze situatie toch
helpen? De boodschap in deze
luidt: “Blijf vriendelijk, maar ook
alert!” Laat ze in ieder geval
nooit binnen.

Ze willen
maar één
ding:
bij jou
binnenkomen

Er werden nog andere tips gegeven om de inbraakkans te verkleinen. Goede verlichting, zoals
een lamp met een sensor, niet te
veel bomen en struiken voor een
deur, waarachter ze zich kunnen
verschuilen. Zorg voor een goed
overzicht.
Inbraken
Naast babbeltrucs zijn ook woninginbraken een probleem, al
neemt het aantal inbraken wel
af.

BLIJF RUSTIG
Maar wat als iemand zich toch
jouw huis binnen weet te praten? Raak dan niet in paniek.
Blijf rustig en probeer met praten de man of vrouw de deur uit
te krijgen. Zeg bijvoorbeeld dat
een familielid of buurman elk
moment thuis kan komen. Soms
schrikt dit de oplichter af. Gebruik in ieder geval geen geweld,
dit voorkomt dat jij zelf (ernstig)
letsel op loopt. Kijk goed hoe hij
of zij eruitziet en probeer dat te
onthouden. Zijn ze de deur uit,
kijk dan door het raam waar ze
heen lopen. Stappen ze in een
auto, noteer dan direct merk,
kleur en kenteken of desnoods
een gedeelte ervan. Bel daarna
direct 112!

laat. ‘De gelegenheid maakt de
dief. Dieven zoeken de makkelijkste weg’.

Buurt WhatsApp-groep
Veel inwoners startten al een
buurt WhatsApp-groep om

hun buurt veilig te maken. De
gemeente en de politie zijn enthousiast over dit initiatief. Elke
groep wordt door twee personen beheerd en deze beheerders
kunnen contact zoeken met beheerders van andere buurtapps
in de omgeving om te zorgen
voor meer veiligheid. De gemeente vraagt om het bestaan
van een buurtapp door te geven
via
buurtwhatsappen@bernheze.org
zodat zij het overzicht kan houden en zorgen dat er contact is
met elkaar.

Een goede beveiliging is bijvoorbeeld een veilig deurslot op kniehoogte. Een inbraak kan gemakkelijk voorkomen worden, want
inbrekers zien al van ver hoe een
huis beveiligd is. En als een deur
minder goed beveiligd is, is dat
vaak een teken dat de rest van
het huis ook wat te wensen over

Jaarlijks worden er
125.000 pogingen
van babbeltrucs
gedaan

Ook een buurt WhatsApp-groep opstarten?
Kijk op www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/
buurt-whats-app/ voor de spelregels en hoe je een groep
opstart.
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NU NÓG MEER DAGELIJKSE
BOODSCHAPPEN VOOR EEN
NIEUWE LAGE PRIJS
TOMMIES
SNACK
TOMAATJES

1

Beker 250 gram

69

WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG
Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

r de prijzen op Jumbo.com

kijk voor de prijzen op jumbo.com
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geMeenteberiCHten

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

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

Woensdag 18 oktober 2017

volg de cursus Politiek Actief tweede bijeenkomst
Gratis voor onze inwoners
energieWeverij opnieuw
vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in succesvol
de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen?
Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet
hoe? volg dan de gratis cursus politiek Actief. De cursus wordt gehouden op maandagavond 13 en 20 november (aanvang 19.30 uur)
in het gemeentehuis in Heesch.
programma
U maakt op een informele manier kennis met de gemeentepolitiek en u krijgt een kijkje in
het huishoudboekje van de gemeente. Maar u hoort ook hoe
besluiten genomen worden en
hoe u daar invloed op uit kunt
oefenen.
In de cursus wordt theorie met
praktische opdrachten afgewisseld en u krijgt volop de gelegenheid om vragen te stellen.
Tot slot kunt u speeddaten met
enkele raadsleden. Zij kunnen u

dan vertellen hoe zij het raadswerk ervaren en waar zij voor
staan. Wie weet bent u hierna
wel zó geïnspireerd geraakt dat
u zich in 2018 kandidaat stelt als
commissielid of raadslid!
Meer informatie en aanmelden
ProDemos – Huis voor democratie verzorgt de cursus. Wilt u
meer weten, kijk dan op
www.prodemos.nl of bel met de
griffie, telefoon 14 0412.
U kunt zich tot 1 november 2017
aanmelden via
griffie@bernheze.org.

subsidie voor natuur en
landschap beschikbaar

31 oktober 2017
Uiterste aanmelddag mantelzorgwaardering 2017
www.bernheze.org
10 november 2017
Mantelzorgwaardering
Verwenavond
11 november 2017
Mantelzorgwaardering
Workshop ‘ontspullen’
8 december
14.00-16.00 uur
Informatiemarkt Dementievriendelijk Bernheze
Cultureel Centrum de Pas
Heesch

MedICIjNeN?
Niet in het riool!

Woont u in het buitengebied? Wilt u graag uw steentje bijdragen
aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met
elementen als heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een
uilenkast plaatsen op het erf? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen.
Provincie en gemeente dragen
hier financieel aan bij en het Coordinatiepunt Landschapsbeheer
van het Brabants Landschap

coördineert de uitvoering en
zorgt voor deskundig advies. Kijk
daarom voor een overzicht van
de mogelijkheden op
www.brabantslandschap.nl/
ons-werk/advies-en-subsidie.

rioleringswerkzaamheden
Amelseind, Heesch
Op 16 oktober 2017 zijn de werkzaamheden gestart om een nieuw
regen- en vuilwaterriool aan te leggen tussen de Kerkweg en de
Monseigneur van den Hurklaan. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, afhankelijk van het weer. Amelseind is in die periode
tussen beide straten afgesloten.

Houd ons water schoon

Het hemelwaterriool is noodzakelijk voor de afvoer van regenwater vanaf de watergang aan
de Monseigneur Van den Hurklaan naar de watergang bij het
tennispark. Het nieuwe vuilwaterriool vervangt het bestaande
vuilwaterriool dat aan de westkant van Amelseind achter de

bomen ligt. Tegelijk met de aanleg van de riolering zal Brabant
Water de waterleiding vervangen. Na de aanleg van de riolering wordt er een nieuwe bestrating aangebracht op Amelseind
en wordt Kerkweg tussen Dommelstraat en Amelseind opnieuw
geasfalteerd.

De energieWeverij is een collectief van inwoners dat zich inzet voor
duurzame projecten in onze gemeente Bernheze. De tweede inspiratieavond werd één grote brainstormsessie met nieuwe ideeën voor
een duurzamer Bernheze. vier van deze ideeën gaan als project verder.
Na het succes van vorig jaar organiseerde de EnergieWeverij
opnieuw een inspiratieavond,
deze keer in de Abdij van Berne.
De opbrengst
De inspiratieavond leverde 9
voorstellen op die de bewoners
willen uitvoeren:
- verduurzamen van bestaande
huizen
- verduurzamen van de huursector samen met de huurders
- verwarmingsketel vervangen
door een warmtepomp – waar
moet je allemaal op letten
- technoboeren – ofwel hoe
aantrekkelijk is het voor de
boeren om ook zonne-energie
te leveren
- samen duurzaam worden –
hoe doen we dat
- de bestaande vloer isoleren
zonder dat de vloer eruit hoeft
- Tiny Houses in Bernheze –
moet kunnen
- de jeugd besmetten met het
duurzaamheidsvirus – hoe
pakken we dat aan (duurzame
mode? klimaatdieet?)
- winkeliers en fabrikanten verleiden tot minder verpakkingsmateriaal – hoe doen we dat
Hoe verder?
Op 28 november 2017 kiezen

we uit deze voorstellen vier projecten die we uitwerken en uitvoeren. Wil je ons meehelpen?
Kom dan op 28 november om
19.00 uur naar de Abdij van Berne.
Geïnteresseerd in gasloos
bouwen?
Een van de projecten van de
EnergieWeverij van vorig jaar
was de brochure ‘Samen voor
een gas(t)vrij Bernheze’. Dit
boekje is inmiddels klaar. U kunt
het downloaden via de website
van de EnergieWeverij (ook een
van de uitgevoerde projecten
van vorig jaar)
www.energieweverij.nl.
U kunt het boekje ook opvragen
bij Christianne Derikx via
c.derikx@bernheze.org.

oFFiCiËLe bekenDMAkingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Ambtshalve wijziging
adresgegevens
Uit onderzoek is gebleken dat
de volgende personen niet meer
wonen op het adres in de gemeente Bernheze waar hij/zij
volgens de Wet basisregistratie
personen (BRP) staan ingeschreven. Het onderzoek van afdeling
Burgerzaken leverde geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze is van plan
het bijhouden van de persoonsgegevens van de volgende personen ambtshalve te beëindigen.
Dit kan voor deze personen grote persoonlijke en/of financiële

gevolgen hebben. Het formele
besluit tot uitschrijving wordt gepubliceerd op de gemeentepagina’s in deze krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.
- J.W.L. Dijkhuis,
geboren 07-10-1980
- P.P. Opoczynski,
geboren 05-04-1987
- A.M. Piwoda,
geboren 05-12-1991
- A.G. Piwoda,
geboren 23-01-2017
informatie: Heeft u informatie
over de feitelijke verblijfplaats
van deze personen of heeft u
vragen, neem dan contact op
met afdeling Burgerzaken van de
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gemeente Bernheze via 14 0412
of gemeente@bernheze.org.

regeling briefadres
Op 10 oktober 2017 heeft het
college van burgemeester en
wethouders van Bernheze de Regeling briefadres gemeente Bernheze 2017 vastgesteld. De nieuwe regeling vervangt de oude
Regeling briefadres gemeente
Bernheze 2015. In de regeling
worden beleidsregels vastgesteld
voor aangifte en registratie van
een briefadres.

Algemene plaatselijke
verordening (Apv)
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch voor het organiseren
van een Sinterklaasintocht op
19 november van 12.30 tot
15.30 uur. Tussen 13.15 en
13.45 uur is een gedeelte van
Nistelrodesedijk, Binnenveld,
Kapelstraat en Eggerlaan, 5476
KK Vorstenbosch, afgesloten
voor alle verkeer behalve voor
voetgangers. De beschikkingen
zijn verzonden op 12 oktober
2017.
- Gemeenschapshuis De Stuik
voor het organiseren van Novemberrock op 4 november
2017 van 20.00 tot 2.00 uur
in gemeenschapshuis De Stuik,
Schoolstraat 14, 5476 KK
Vorstenbosch. De beschikking
is verzonden op 12 oktober
2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- Stichting Berne Abdijbier voor
het organiseren van Vier de
Lente-Zomer-Herfst-Winter
op 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december 2018
van 19.00 tot 23.00 uur op
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De toestemming
is verzonden op 13 oktober
2017.
- Vogelvereniging Vogelvriend
voor het organiseren van een
vogeltentoonstelling op 28 oktober van 14.00 tot 22.00 uur
en op 29 oktober van 10.00 tot
15.00 uur in het Willibrordcentrum, Hoofdstraat 78, 5473 AS
Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 16 oktober 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
incidentele festiviteiten
’t Tunneke, ’t Dorp 148, 5384
ME Heesch heeft in overeen-

stemming met artikel 4:3, lid 1,
van de APV Bernheze 2014 een
kennisgeving gedaan van een incidentele festiviteit op 28 oktober
en 25 november 2017. Van deze
mogelijkheid kan maximaal 6
keer per jaar gebruik worden gemaakt. Tijdens de festiviteit gelden ruimere geluidsnormen dan
normaal. Voor de exacte normen
verwijzen wij u naar artikel 4:3
van de APV, die te vinden is op
www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Drank- en horecawet
Aan Stichting Recreatie voor het
Zorgenkind De Nistel is vergunning verleend voor het uitoefenen van de paracommerciële
instelling De Nistel, Piet Geersdijk 2, 5388 VA Nistelrode. De
vergunning is verzonden op 10
oktober 2017.
Procedures 5a en 7a zijn van toepassing.
verleende terrasvergunning
Aan Stichting Recreatie voor het
Zorgenkind De Nistel is een vergunning verleend om terrasmeubilair te plaatsen op het voor publiek toegankelijke (verharde) gedeelte van de weg, gelegen bij De
Nistel, Piet Geersdijk 2, 5388 VA
Nistelrode.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk,
Fokkershoek 8a, 5473 VD Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid 4
APV melding gedaan van een activiteit op 4 november 2017. Van
deze mogelijkheid mag de inrichting maximaal 6 keer per jaar gebruik maken. 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.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Binnenweg ong. Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan
Binnenweg
ong. Heesch, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.BPBinnenwegong-ow01).
inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning ter plaatse
van Binnenweg ong. mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.

Ontwerp bestemmingsplan
Kantje en Klein Kantje Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Kantje en Klein Kantje
Nistelrode, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code NL.IMRO.1721.
BPKantjeenKleinkan-ow01.
inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van twee ruimte-voor-ruimtewoningen
ter plaatse van Kantje en Klein
kantje mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
vaststelling bestemmingsplan
Mgr. van den Hurklaan 11 in
Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 het
bestemmingsplan Mgr. v.d. Hurklaan 11 in Heesch ongewijzigd
is vastgesteld (artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening). Het plan is
te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.
BPMgrvdHurklaan11-vg01).
inhoud: Voorliggend bestemmingsplan maakt het mogelijk de
bestaande stenen berging, carport
en gedeelte van de woning gelegen aan Mgr. Van den Hurklaan
11 in Heesch planologisch te regelen. De betreffende bebouwing
is bij de opstelling van het bestemmingsplan De Kommen van
Bernheze onterecht buiten het
bouwvlak komen te liggen. Onder het oude bestemmingsplan
(dat van toepassing was voor De
Kommen van Bernheze) was de
betreffende bebouwing daar namelijk wel toegestaan.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 5b en 7b zijn van
toepassing.
vaststelling bestemmingsplan
Heilarensestraat ong. (naast 51)
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
in de gemeenteraadsvergadering
van 28 september 2017 het bestemmingsplan Heilarensestraat
ong. (naast 51) Heeswijk-Dinther
ongewijzigd is vastgesteld (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening).
Het plan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.
BPHeilarense51-vg01)

inhoud: Voorliggend bestemmingsplan maakt de bouw van
één woning ter plaatse van Heilarensestraat ong. mogelijk.
inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het
wijzigingsplan treedt de dag na
afloop van de beroepstermijn
in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het
bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Procedures 1b, 5b, 7b zijn van
toepassing.
Ontwerpwijzigingsplan
Hoogstraat ong. (achter 36) in
Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de ter-inzage-legging bekend van het ontwerp-wijzigingsplan Hoogstraat
ong. (achter 36) in Heesch (artikel
3.9a Wet ruimtelijke ordening),
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.
WPHoogstraatong-ow01).
inhoud: Het plan behelst het verkrijgen van een bouwvlak aan de
Hoogstraat ong. (achter 36) in
Heesch.
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 ordening
bekend dat het op 5 oktober
2017 een overeenkomst heeft
gesloten waarin een onderdeel
over grondexploitatie is opgenomen, in het kader van het
bestemmingsplan Molenerf 2
in Nistelrode. De overeenkomst
heeft betrekking op de percelen
kadastraal bekend gemeente Nistelrode, sectie F, nummers 736 en
1174, plaatselijk bekend als gelegen Molenerf 2 in Nistelrode.
Procedure 1b is van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heesch
- ’t Dorp 53
Legalisatie bijgebouw
Datum ontvangst: 09-10-2017
- Wijststraat 12
Herbouwen loods
Datum ontvangst: 12-10-2017
- Meerkensloop 2
Bouwen schuur
Datum ontvangst: 09-10-2017
Nistelrode
- Achterstraat 23
Oprichten Bed & Breakfast en
aanleg alarminstallatie
Datum ontvangst: 09-10-2017
- Middelpad 6
Verbouwen woning
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Datum ontvangst: 09-10-2017
- Menzel (tunnelingang)
Plaatsen kunstwerk
Datum ontvangst: 12-10-2017
vorstenbosch
- Dorpsrand ong.
Bouwen woning
Datum ontvangst: 10-10-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Laar 20
Veranderen
brandcompartiment
Verzenddatum: 09-10-2017
- Middelpad 6
Verbouwen woning
Verzenddatum: 12-10-2017
Heeswijk-Dinther
- Sint Servatiusstraat 15
Aanpassen eindgevel
Verzenddatum: 10-10-2017
- Zandkant 1
Bouwen overkapping
Verzenddatum: 12-10-2017
- Den Dolvert 13a
Bouwen bijgebouw
Verzenddatum: 10-10-2017
- Torenstraat 9
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 11-10-2017
- Nobisweg 30
Verbouwen woning
Verzenddatum: 12-10-2017
Heesch
- ’t Dorp 107, 5384 MB
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 12-10-2017
vorstenbosch
- Kerkstraat 19
Bouwen garage
Verzenddatum: 12-10-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treedt het zes weken
na verzending van het besluit in
werking.
Heesch
- Vosbergstaat nabij nummer 4
Heesch
Kappen berk en zomereik
(sanering waterleiding)
Verzendatum: 12-10-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
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Besluiten
De volgende omgevingsvergunning is via de uitgebreide voorbereidingsprocedure verleend.
Dit besluit treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn.

Nistelrode
- Kantje 38
Intrekken voorschrift N.2.1 van
vergunning 11-10-2011
Verzenddatum: 10-10-2017
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van
toepassing.
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Verpakkingen van plastic, blik en
drankkartons kunnen in dezelfde zak

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

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

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

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

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

WWW.bernHeZe.org

voordracht Peter van
succesvolle brabantse gilde
boekel als lijsttrekker
CDA bernheze gemeen- ruitersdag bij kasteel Heeswijk
teraadsverkiezingen 2018
BERNHEZE - Het bestuur van cDa Bernheze zal peter van Boekel
voordragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart 2018. De leden van het cDa zullen tijdens een algemene
ledenvergadering op 8 november hun lijsttrekker kiezen.
2014 wethouder geworden. Als
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Natuur
en Landschap werkt Van Boekel
gedreven en met resultaat aan
de toekomst van Bernheze.

‘OP HET GEBIED
VAN RECREATIE EN
TOERISME LATEN
WE NOG KANSEN
LIGGEN’
Peter van Boekel

Van Boekel is getrouwd en
woont in Heesch. Als wethouder
voor het CDA in Bernheze staat
hij bekend als een betrokken en
enthousiast bestuurder.
Van Boekel is meer dan twintig
jaar actief geweest in het bedrijfsleven. Hij werkte in diverse
functies bij een aantal ingenieursbureaus. Na 12 jaar raadslidmaatschap, waarvan 8 jaar als
fractievoorzitter en politiek leider
van het CDA Bernheze, is hij in

Peter van Boekel zelf geeft aan
nog niet klaar te zijn met zijn
werk in Bernheze: “Er wordt inmiddels in alle kernen gebouwd,
daar heb ik me de afgelopen
jaren volop voor ingezet. Maar
bijvoorbeeld op het gebied van
recreatie en toerisme laten we
in mijn ogen als Bernheze nog
kansen liggen. Zowel rondom
de Maashorst als in het Aa-dal.
Samen met de inwoners van alle
dorpen ben ik graag bereid om
ook de komende jaren te werken
aan een mooie toekomst voor
Bernheze.”

HEESWIJK-DINTHER - De Brabantse Gilde ruiters kwamen zondag 8 oktober naar het Kasteel van Heeswijk om hun vaardigheden te laten zien. Deze dag was uitstekend georganiseerd door het sint-Willebrordus gilde uit Heeswijk. in de rustieke oude moestuin bij het kasteel begonnen de ruiters om 11.30
uur met het oefenen van ringsteken en het rijden van de dressuurproef onder het wakend oog van een
deskundige jury.
Om 12.45 uur trokken de ruiters
in een defilé voorafgegaan door
het Sint Willebrordusgilde met
tromgeroffel en bazuingeschal
naar de voorzijde en binnenplaats van het kasteel.
Hiermee werd de dag geopend
en werden er prachtige foto’s
gemaakt met het kasteel op de
achtergrond waarna de ruiters
verder gingen met het rijden van
de dressuurproef. Om 15.00 uur

werd de dag afgesloten met een
fantastische ringsteekwedstrijd.
Een enkele bui in de morgen
hield het publiek niet tegen om
te blijven kijken.

MET TROMGEROFFEL
EN BAZUINGESCHAL

Het erezilver voor dressuur ging
voor de eerste plaats naar Gerard
van den Oever van het Sint Barbara gilde uit Veghel en de tweede plaats ging naar Cor Geenen
van het Sint Antonius Abt gilde
uit Vorstenbosch.

Een eerste prijs ringsteken was
er voor Hans Hoogzaad van het
Sint Antonius Abt gilde uit Nuland en een tweede prijs ging na
een spannende finale naar Rien
Verkuijlen van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk.
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Gerard in gesprek met...
Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze
Op donderdag 12 oktober schuif ik aan bij Bart Pittens aan de keukentafel om hem wat nieuws te
ontfutselen over zijn CDA Bernheze. Ik ben natuurlijk ook benieuwd of een plaatselijke partij ook wat
inbreng heeft gehad in de kabinetsformatie of mag ik, net als heel Nederland, gewoon afwachten wat
er uit de hoge hoed komt?

Oud raadslid Gerard
van Dijk gaat in gesprek
met de voorzitters van
de politieke partijen om
bij hen in de keuken te
kijken en geeft de lezer
zo een blik achter de
schermen.

Profielschets:
Naam: Bart Pittens
Woonachtig: Nistelrode
Leeftijd: 50 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd,
2 dochters en 1 zoon
Beroep: makelaar/
taxateur.
Gerard in gesprek met Bart Pittens

Foto: DMBK

De functie van voorzitter lijkt op coach
van een sportvereniging
Maar eerst wie is Bart?
“Ik ben een zoon van Gerrit
Pittens en Tonny Gloudemans,
geboren en getogen aan de
Slabroekseweg in Nistelrode.
Na HAVO en Middelbare Landbouwschool ben ik begonnen als
adviseur in de veevoederbranche, en daarin ook negen jaar
zelfstandig ondernemer geweest.
Vanaf 2001 ben ik verbonden
aan Bernheze Makelaars & Adviseurs als, zoals ik het noem,
‘plattelandsmakelaar’. Mijn dagelijkse werkzaamheden spelen
zich voornamelijk af in het buitengebied.”
Waar is je politieke interesse
ontstaan?
“Ik denk eigenlijk al op het Rivendell College, al moet ik zeggen
dat de sfeer daar in die tijd behoorlijk links was. Maar van huis
uit op zijn ‘CDA’s’ opgevoed, met
een opa in de gemeenteraad van
Veghel en met later een schoonvader die als raadslid en wethouder van Nistelrode politiek actief
was, kon ik niet achterblijven.”
Wat doe je als voorzitter van
een plaatselijke afdeling zoal?
“Vanaf 2014 ben ik als zodanig
actief. Ik vergelijk mijn rol wel
eens met die van de coach van
een sportvereniging, die een
team moet aansturen om het
dat te laten doen wat de supporters ervan verwachten. Zo zie ik
onze bestuurders, in ons geval
de wethouder, de raadsleden
en de burgerraadsleden; als het
team dat moet doen wat onze
leden en onze kiezers van hen
verwachten. Ik ben er dan ook
vooral om de signalen van onze
achterban, onze supporters, op

te vangen en deze door te leiden
naar onze bestuurders. Na de
landelijke verkiezingen, waar we
als plaatselijke afdeling ook altijd
onze werkzaamheden hebben,
zijn we nu al weer druk met de
voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn rol als
voorzitter is dan om de diverse
werkgroepen en commissies zodanig aan te sturen en te coördineren dat alles gesmeerd loopt.
Daarvoor heb ik ook overleg met
afdelingen in de regio om ideeën
op te doen en elkaar te helpen.”
Hoeveel leden hebben jullie
en wat is de contributie?
We hebben ongeveer 145 leden,
waarvan ongeveer een kwart erg
actief is. Leden betalen contributie
naar draagkracht. De contributie
loopt vanaf ongeveer € 70,- per

aan moeten besteden. Eigenlijk is
het raadslidmaatschap naast een
volledige baan overdag bijna niet
op te brengen.”
Zelf wel eens overwogen om
je als raadslid kandidaat te
stellen?
“Ik sluit het niet geheel uit voor
de toekomst, maar voor dit moment richt ik me op mijn voorzitterschap.”
Wat doet de functie van
voorzitter met je?
“Elke vergadering die ik bijwoon
geeft mij nieuwe energie. Je kunt
zelf iets betekenen voor een ander en je doet iedere keer weer
andere ervaringen op. En als je
bijvoorbeeld de ideeën van je leden in het debat door onze raadsleden goed hoort verwoorden,

Peter van Boekel is lijsttrekker
van CDA Bernheze
jaar. Betaling vindt plaats aan de
landelijke CDA en de plaatselijke
afdelingen ontvangen daar een
gedeelte van. Op je beginvraag
of wij ook nog inbreng hebben
gehad bij de landelijke coalitiebesprekingen kan ik een duidelijk
‘nee’ antwoorden. Dat zou ook
erg moeilijk zijn, want die besprekingen verlopen in de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en dan is
het niet mogelijk om plaatselijke
partijen te informeren.”
Wat kost het jou aan tijd?
Ik ben er toch minstens een
avond in de week druk mee,
maar dat valt uiteraard in het niet
met de tijd die onze raadsleden er

geeft dat ook wel een gevoel van
trots en nieuwe inspiratie.”
Wat is het belangrijkste kenmerk van een CDA-er?
“Voor mij is de CDA-er iemand
die, met oog voor zijn omgeving
en op basis van argumenten, het
beste uit zijn medemensen en uit
de samenleving wil halen.”
Wat is het mooiste project
dat dankzij inbreng van het
CDA tot stand is gekomen?
“Dat zijn er meer, maar ik zou
hier niet direct één project voor
willen aanwijzen. Het mooiste
voor mij is dat we een gemeente
hebben waarin het voor iedereen

goed leven, wonen en werken
is; dat is, volgens mij, mede tot
stand gekomen door een stabiele
factor als het CDA. Samen met
alle andere partijen in de raad
mag het CDA dat als een groot
goed beschouwen.”
Doe je nog andere dingen in
het maatschappelijk leven?
“Ik zit in het bestuur van de
CharityCup. Daar help ik mee bij
de jaarlijkse organisatie van een
golftoernooi in Nistelrode, waarbij de opbrengst aan goede doelen beschikbaar wordt gesteld.
De stichting bestaat nu 25 jaar
en in die tijd hebben we toch al
ongeveer € 350.000,- bijeen gebracht. Zo hebben we onlangs
gelden beschikbaar kunnen stellen voor een natuurspeeltuin
aan de Zwarte Molenweg en
bijdragen kunnen leveren aan
de Pinksterfeesten, het jubileum
van Efkes Anders en bijvoorbeeld
Stichting Dorpsgenoten.”
Jullie nemen uiteraard deel
aan de verkiezingen 2018?
“Natuurlijk en we zijn al druk
met de voorbereidingen van het
verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst. In dat kader is
het goed te melden dat we naast
raadsleden ook burgercommissieleden hebben. Dit mooie instrument van burgerleden blijkt
een prima springplank te zijn
voor aspirant-raadsleden om te

In Hartje Maashorst geboren

ontdekken of het raadslidmaatschap echt iets voor hen is.”
Ik had zo graag een primeur
van je gehad rond de verkiezingen 2018. Heb je die?
“Jazeker, gisteravond heeft het
bestuur besloten om Peter van
Boekel, CDA wethouder in het
huidige college, aan de leden
voor te dragen als lijsttrekker voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zal dan aanvoerder
worden van de grootste landelijk/lokale partij van Bernheze
met wortels in alle kernen.”

Wens voor de toekomst?
Een grote opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018, zodat we een goed en krachtig gemeentebestuur kunnen vormen,
dat zich inzet voor het behoud van de identiteit van alle kernen.
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SP: Duurzame

CDA: Zonneweide

Heesch-West

Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken

Edwin Daandels burgerlid CDA Bernheze

Afgelopen weken stond Heesch-West weer eens centraal. Maar nu ging
het niet om de verliezen of grootschalige logistiek. Duurzaamheid was het
thema. Duurzaamheid in de vorm van een zonneweide. De plannen waren
nog niet voldoende doordacht en besproken met de betrokken bewoners.
Dat bleek al snel uit reacties. De SP pleitte 11 oktober direct voor uitstel
van de plannen en dialoog met de buurt. In goed overleg en met bereidwilligheid is veel mogelijk.

Bij de commissievergadering van 11 oktober stond onder andere het plan Zonneweide Heesch-West op de agenda. Het gaat
over een plan waarbij in de groene zone
rond het bedrijventerrein ca 3 ha zonnepanelen zijn gesitueerd op een totaaloppervlak van 11 ha nabij de buurtschappen
‘Achterste Groes’ en ‘Zoggel’.
Meespreken
Buurtbewoners hebben meegesproken in de commissie en
hebben bezwaar tegen de wijze waarop dit plan is uitgewerkt.
Zij hebben niets tegen groene
energieopwekking maar hebben
vragen en opmerkingen zoals
”Krijgen wij geen last van deze panelen die mogelijk geluidsreflectie
kunnen voortbrengen?” en “Het
uitzicht wordt anders voorgesteld
dan wij hadden verwacht.”
Bij het meespreken in de commissie, hebben de vertegenwoordigers van deze buurtschappen
hun zorgen naar voren gebracht
en heeft men ook een alternatief
plan aangeboden. Dit plan wordt
nu door de gemeente verder bekeken op haalbaarheid. Dat is juist
wat CDA Bernheze erg waardeert:
betrokken inwoners die zich zor-

Zonneweide Achterste Groes
De zon is de krachtigste energiebron die we kennen! De energie
is gratis, schoon en 100% duurzaam. Probleem is omzetten van
het zonlicht naar bruikbare energie. Middels zonnepanelen gaat
dat uitstekend. Op Heesch-West
hebben we plaats genoeg. Van
de 125 geplande hectares bedrijventerrein gaat maximaal 50
hectare gerealiseerd worden. De

gen maken over ontwikkelingen in
hun buurt, maar tevens meedenken over een oplossing. Het plan
van de zonneweide wordt verder
besproken zodra het voorstel van
de buurtbewoners is uitgewerkt.
Toekomst
Ook CDA Bernheze is voorstander van groene energieopwekking. Voor de toekomst gaat onze
voorkeur uit naar zonnepanelen
op de vele (agrarische) daken die
we hebben. Daarmee zijn meerdere doelen te bereiken, bijvoorbeeld vervanging van asbest en
hergebruik van voormalige stallen.
Goede landbouwgronden kunnen
we beter inzetten om voedsel te
verbouwen, waarbij we nieuwe
innovatieve technieken en teelten willen stimuleren. Aardappelen groeien nu eenmaal wel in de
grond, maar niet op een dak.

rest van het gebied leent zich
uitstekend als zonneweide. De
vergaande plannen aan de Achterste Groes moeten wel goed
afgestemd worden met de direct
aanwonenden.
Het zonnepark zal goed ingepast
moeten worden in het landschap.
Hiervoor heeft de buurt een constructief plan ingediend. Participatie van betrokken burgers is

zeer op prijs te stellen. Mensen
hebben zo regie op de invulling
van de leefomgeving. Ieders belang telt. We zijn immers niet alleen op de wereld en de ruimte
is schaars in Nederland. Rekening
houden met elkaar is cruciaal. Dat
zal de uitkomst moeten zijn van
het definitieve plan voor de Zonneweide op Heesch-West. De SP
zal erop toezien dat de stem van
het volk gehoord wordt!

Onkruidbestrijding in Nederland (on)verantwoord duur; hoe tackelt men het probleem in Bernheze?

Lokaal:

Namens Lokaal, Hans Vos
Sinds het verbod op gif bij het bestrijden van onkruid is de gemeente twee tot
vier keer meer kwijt aan de aanpak van het groen tussen de tegels. Door het
natte weer gedurende het afgelopen jaar tiert het onkruid welig. Op twee departementen waar de overheid de laatste jaren flink heeft bezuinigd hebben
we de afgelopen periode de nadelige gevolgen gehoord en ervaren.

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Zo zou de voedselveiligheid onder druk hebben gestaan bij het
eierschandaal met het middel
Fipronil. Volgens bronnen zou
dit voor een deel te wijten zijn
geweest aan de bezuinigen bij
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen week
is Minister van Defensie Jeanine Hennis opgestapt omdat er
fouten zijn gemaakt bij defensie
met het keuren van munitie. Of
dit uiteindelijk terug te voeren is
naar de enorme bezuinigingen

die diverse kabinetten hebben
gepleegd moet nog blijken uit
onderzoek.
De overheid en indirect de gemeenten kunnen een euro maar
één keer uitgeven en dienen dus
zorgvuldige afwegingen te maken. Zeker als het gaat om vergroening loopt men in Nederland
voorop met het verbieden van
dingen. Je ziet het met de maatregelingen die men in Brabant
(Provinciale Staten) heeft geno-

men met het versneld invoeren
van de emissie-eisen voor onze
veehouderij! Of dit betaalbaar
is voor deze bedrijven, en dat bij
de buren ook geldt, is van latere
zorg.
Hetzelfde ondervinden de gemeenten nu bij de onkruidbestrijding, biologische onkruidbestrijding is minder effectief en
kost meer maar... dat is van latere
zorg; vergroening mag geld kosten!

Voor een persoonlijk advies op maat
Bij ons kunt u terecht voor uw boekhouding: van zelf boeken met begeleiding,
tot volledig aan ons uitbesteed;

Van Heck Assurantiën

't Dorp 124
5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

energie van Heesch-West

Anita Fransen

• Uw salarisadministratie;
• Het opstellen van de jaarrekening;
• Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel;
• Het verzorgen van uw aangiften BTW, loonheffing, inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting;
• Adviezen op het gebied van administratieve
organisatie, fiscaliteit et cetera.
ACCO U N TA N CY

Voor meer informatie:
0412-474015 of kijk op www.faara.nl

Fransen

& A D VIES

Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl - www.faara.nl
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Hulp om de hoek

VVD: Woonlast
Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze
Je huis moet een plek zijn waar je je thuis voelt, waar je kunt ontspannen en
onbezorgd kunt leven met je familie of je gezin. Je huis moet bovenal een
plek zijn waar je je veilig voelt, waar je niet wordt lastig gevallen en waar je
niet bang hoeft te zijn voor permanente overlast van je buren. voor een op
de drie Nederlanders is dit helaas niet het geval. Maar liefst een half miljoen
Nederlanders ervaart woonoverlast.
Woonoverlast is daarom een
veelvoorkomend en concreet
probleem. Niet alleen in de grote
steden maar ook in kleinere gemeenten en dorpen. Reden voor
de VVD-fractie in de Tweede Kamer om met een initiatiefwetsvoorstel te komen.
Op 1 juli 2017 is de Wet Aanpak Woonoverlast, die al snel de
Asowet ging heten, van kracht
geworden.
Wat doet de wet?
Tot op heden had de burgemees-

ter bij aanpak van woonoverlast
slechts een paar instrumenten
ter beschikking; de overlastgever een waarschuwing geven, de
woning sluiten of de overlastgever uit het huis te plaatsen. In
de praktijk bleek de ene optie te
licht en de andere twee te zwaar.
Deze wet komt met een instrument dat wél werkt, de zogeheten gedragsaanwijzing. Als de
overlastgever zijn gedrag niet
wijzigt, volgt een dwangsom. Als
er dan niet mee wordt gewerkt

kan er harder worden ingegrepen
door politie.
De wet werkt voor koop- en
huurwoningen.
VVD-Bernheze heeft inmiddels
de burgemeester gevraagd de
wet in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) op te nemen
om zodoende adequate maatregelen te kunnen nemen, indien
nodig.

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

We zitten er midden in. in Heesch ligt al overal glasvezelkabel.
triNed is daar volop klanten aan het aansluiten. in Nistelrode is
de eerste klant inmiddels ook aangesloten. en ga heel Bernheze
maar rond, er gaat overal paarse kabel in de grond.
triNed en tweak
TriNed is de eerste provider die haar klanten aansluit. Tweak, de
tweede, gaat in de eerste helft van november in Heesch ook de
aansluitingen opleveren. Daarna volgen de andere dorpen. Dus
het wordt tijd om een keuze te maken. Als je dat al niet gedaan
hebt. En áls je dan kiest voor glasvezel via TriNed of Tweak, en áls
je nu geen vrij mailadres hebt, zoals gmail, hotmail of outlook, dan
moet je dus ook een nieuw mail-adres aanmaken.

Reageren:
www.bernheze.vvd.nl/contact

Progressief Bernheze: idealisme
Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Gratis hulp
Dat aanmaken van een nieuw mailadres is in de praktijk nogal eens
gebeurd. Toch zal het hier of daar wel eens voorkomen dat het
niet 1,2,3 wil lukken. Daarom heeft Stichting Glasvezel, met wat
support van de provincie, gezorgd voor hulp om de hoek.

Wie heeft er tegenwoordig nog idealen? Als je telefoon het doet en je hebt
iedere dag te eten, waar zou je je dan nog druk over maken? Nou, commissieen raadsleden zijn mensen die nog idealen hebben! Bij progressief Bernheze
is ons ideaal een schone en veilige wereld waar ieder kind dat geboren wordt
gelijke kansen heeft.
raadslid
Welke gek zet zich nu vrijwillig
in om de samenleving een stukje
beter te maken? Tijdens de open
dag van de gemeente is mij een
aantal keer gevraagd waarom ik
raadslid ben.
Uit idealisme dus. Ik ben zo’n
gek die serieus meent dat je in de
gemeenteraad kunt zorgen dat
onze directe omgeving een stukje
beter kan worden. Bijvoorbeeld
door het bouwen van meer woningen voor mensen die alleen
zijn of een kleine beurs hebben,

meer ruimte en veiligheid voor
fietsers en wandelaars en banen
voor mensen die nu aan de kant
staan.

gemeenteraad neemt de besluiten: daar hebben de inwoners de
leden van de gemeenteraad voor
gekozen.

Binnen de raad zijn raadsleden
het niet altijd met elkaar eens.
Over idealen en de weg er naar
toe denken we niet altijd hetzelfde. Door goede discussies kan
het eindproduct, een raadsbesluit, een goed besluit worden.
Progressief Bernheze kijkt kritisch naar wat zij voor haar neus
krijgt én zegt wat zij vindt. De

Meedoen
Bij Progressief Bernheze zijn
vooruitstrevende denkers altijd
welkom. We zoeken mensen die
mee willen denken over zaken
die het leven in Bernheze aangenaam laten zijn en blijven. Heeft
u interesse om mee te praten
over onze idealen?
reactie@progressiefbernheze.nl.

Bellinda: ‘Ons ideaal: een schone

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

en veilige wereld waar ieder kind dat
geboren wordt gelijke kansen heeft’
Korte lijntjes en doorpakken
William van Daal woont samen met zijn vriendin Kaylee in
vorstenbosch. Hij studeerde commerciële economie op sportgebied en
is werkzaam bij rabobank Oss-Bernheze.

ik ben

“ik voetbal op het veld en in de zaal, ben een fanatiek biljarter en
bestuurslid van de Jeugd- en Gezinsvierdaagse van Heeswijk-Dinther.
een prachtig evenement voor jong en oud dat afgelopen zomer
voor de 54e keer werd georganiseerd. een uitdaging die ook veel
voldoening geeft. Als ik er in geloof doe ik graag mee. Korte lijntjes
en doorpakken, dat past bij me. er is bijna altijd een schaarste aan
vrijwilligers, maar als je de weg weet is er vaak hulp. verbindingen
maken, samen wat voor elkaar krijgen, dat blijft leuk om te doen. De
samenhorigheid en de bereidheid om te helpen is groot en samen kom
je verder. Als de vraag bij me past draag ik graag mijn steentje bij.
ik denk dat wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen veel
belangrijker en effectiever is dan wat de overheid kan doen. D66 gaat
uit van de eigen kracht van mensen, daar sluit ik me graag bij aan.”
Ben jij ook D66? Laat het ons weten! ikbend66@gmail.com

Contact-info
Voor Eerste-Hulp-Bij-Glasvezel kun je contact opnemen met iemand in je eigen dorp:
Heesch: henk.ruijs@gmail.com.
Heeswijk-Dinther: 06-49942832 of
glasvezelhelpdesk@actiefburgerschaphd.nl.
Nistelrode: Frans van de Lee 0412-617254 en
Arie Kemps 06-53359017.
Vorstenbosch: 06-42183550 of kluscafe@vorstenbosch-info.nl.
Loosbroek: 06-49942832 of info@loosbroek.nu.
Natuurlijk kun je ook terecht aan de balie van UCE-Computers aan
de Doorgang in Heeswijk-Dinther. Of je kunt mij mailen. Ik heb al
een nieuw adres: mailhetfrank@gmail.com. Simpel toch?

Uw administratiekantoor
24/7onze
bij de
hand?
Download
App
Ons kantoor 24/7 tot uw beschikking!

Download
onze app!

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

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

5x 1/5 staatsloten

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week
Gerdie van den
Michel van Zuijlen
Heuvel
uit Vorstenbosch
kan de staatsloten
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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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.
garagebox ±20m2
Mozartlaan in Heesch
€ 85,- per maand.
06-53659317.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

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

1

MooiBernhezertjes

PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor
info en/of boekingen: 0413292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Colorenta
kleuranalyse
en make-up advies
Biedt u de mogelijkheid om een
workshop te volgen, waarbij u
ingeleid wordt in de wereld van
kleur. Deze workshop kan tot
10 personen gevolgd worden.
Wilt u een leerzame en gezellige
dag, bel dan voor meer
informatie;
Colorenta Hannie Heesakkers
06-51110053.

Heesakkers Lichtvisie
houdt t/m 21 oktober
een RESTANTENuitverkoop
waarbij u de laaste lampen
tegen elk aannemelijk bod kunt
bemachtigen.
Sla uw slag en doe een bod!
OP=OP
Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk Dinther
0413-291826.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

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

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys

personeel
Zoek jij een baan
waarin je zelf je uren
kan indelen?
Kom dan snel werken in ons
klantcontactcentrum.
Bel voor meer informatie
Logic-Call 073-5286700.
Huishoudelijke hulp
gezocht Nistelrode
Gezin zoekt voor de maandag
iemand met ervaring voor de
huishoudelijke taken, 7 uur per
week. Interesse, graag mailtje
sturen met korte introductie,
ervaring en eventueel referenties
naar noortje.jh@hotmail.com.

gevraagd
Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 Heesch en steun
hiermee het goede doel Stichting Opkikker.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Bidprentjes
H. Leeijen. John. F. Kennedystraat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Halskoteletten
€ 1,98 per 500 gram.
Hamschijven
€ 1,75 per 500 gram.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl.

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

7

Puzzle #6433

vallende bladeren
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

Retselseweg 5 | Heeswijk-Dinther
06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

Tekst?

Zie oplossing pagina 42
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Fysio Steins Hoogstraat viert 15-jarig jubileum
HEESCH - Nana Steins (44) is eigenaresse van Fysio Steins Hoogstraat. Ze ging wel eens als meisje mee
naar de fysiotherapeut en wist als snel dat zij later fysiotherapeute zou worden. Die droom kwam in
1996 uit. Nana begon in 2002 haar praktijk aan de Hoogstraat, verhuisde van Nijmegen naar Heesch en
woont naar eigen zeggen met veel plezier in dit mooie dorp. De praktijk is gevestigd in een verbouwd
woonhuis. “De wachtkamer is een huiskamertje, dat verwachten mensen niet”, lacht ze.
Het pand wordt gedeeld met
een personal trainer, voedingsadviseuse, cranio-sacraaltherapeut en Wendy meet er elastische kousen aan. De lijntjes zijn
kort, ook met externe specialisten wordt nauw samengewerkt.

ken er een speciaal jaar van met
acties voor jou.”
Op 20, 21 en 22 oktober zijn er
Pijnverlichtingsdagen op de locatie Hoogstraat 11 en op 2 no-

Fysio Steins is gespecialiseerd op het
gebied van hoofd- en halsfysiotherapie,
oedeemtherapie en chronische pijn.

“We werken veel samen met
tandartsen, verloskundigen en
podotherapeuten en zijn aangesloten bij landelijke netwerken, zoals Artrose Net, FyRaNet,
ClaudicatioNet en OncoNet”,
vertelt Nana.
Specialistisch en persoonlijk
Er volgde een speurtocht naar
gespecialiseerde fysiotherapeuten die de visie van Nana deelden: persoonlijke aandacht en
verder kijken dan de klacht. In
Inge, Marianne, Raoul en Joris
vond zij haar ideale collega’s.
“Wij kijken op een andere manier naar patiënten. Zij moeten

ker, diabetes of COPD. Je kunt
er terecht voor Fysio Fitness, Dry
Needling en Bekken(bodem)fysiotherapie. “We hopen dat iedereen zich bij ons gehoord en
begrepen voelt zodat we samen

kunnen werken naar een zo gezond mogelijke toekomst!”

zich begrepen voelen. De mens
achter een klacht wordt vaak
vergeten, dat vind ik juist héél
belangrijk. En mijn team gelukkig ook.” Fysio Steins is ge-

specialiseerd op het gebied van
hoofd- en halsfysiotherapie,
oedeemtherapie en chronische
pijn. Er zijn beweegprogramma’s
voor patiënten met artrose, kan-

15-jarig jubileum
Fysio Steins is uitgegroeid tot de
specialistische ‘Pluspraktijk’ met
een regionale functie. “Wij zijn
erg gespecialiseerd, daardoor
hebben we een groot verzorgingsgebied.
We behandelen mensen bij hen
thuis.” De stempel die Nana
op de praktijk heeft gedrukt,
verdiende een naamswijziging:
Fysiotherapie Hoogstraat werd
omgedoopt tot Fysio Steins
Hoogstraat. “Dit jaar vieren we
ons 15-jarig jubileum. We ma-

vember geeft Marianne een informatieavond bekkenklachten
bij zwangerschap op de locatie
Molenstraat 157-159 in Oss.
Volg ook de Facebookpagina
van Fysio Steins Hoogstraat voor
speciale acties.

Fysio Steins
Hoogstraat
Onze specialisaties

Hoogstraat
11 Bechterew,
Fibromyalgie,
Heesch
Reumatische en Artrose klachten.
www.fysiosteins.nl.
Aangesloten bij www.FYRANetNOB.nl (reumanetwerk) en
www.artrosezorgnet.nl van de Sint Maartenskliniek

EHBO cursus in Heesch

Wmo koffiemiddag

Hoogstraat 11

5384 BJ Heesch

0412-453608

www.FysioSteins.nl
www.Fysiotherapie-Hoogstraat.nl

HEESCH - Op vrijdag 27 oktober organiseert de Ouderenraad in samenwerking met de gemeente Bernheze weer een koffiemiddag in CC De Pas. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.00
uur, de toegang is gratis.
Overkomt het jou ook wel eens
dat de lettertjes kleiner of vager
lijken te worden? Een normaal
verschijnsel als je ouder wordt.
Er is echter wat aan te doen. Op
deze middag wordt er informatie gegeven door de Koninklijke
Visio. Mensen van Visio komen
vertellen wat voor mogelijkheden er zijn. Als expertisecentrum

HEESCH – In november start EHBO-vereniging Joh’s Roncalli weer
een nieuwe basiscursus EHBO. Reanimatie/AED, verbandleer en
eerste hulp aan kinderen maken deel uit van de cursus.

Naast de basiscursus EHBO,

De mensen van Visio komen
uitleg geven over verschillende
oogaandoeningen zoals Maculadegeneratie, Cataract (staar) en
Glaucoom. Het wordt een boeiende middag over de gevolgen
van slechtziendheid, de signalen,

hoe verslechterd zicht te herkennen is en vooral welke mogelijkheden er zijn voor wie hiermee
te maken krijgt. Je krijgt niet
alleen informatie, maar je kunt
ook zelf beleven hoe het is om
slechtziend of blind te zijn. Dat
is ook nuttig wanneer je niet zelf
blind of slechtziend bent, maar
wel dagelijks met mensen met
een visuele beperking omgaat.

Gezellige fietstocht van Dorpsplein
Heesch, Werkkracht en KBO Heesch
HEESCH - De bewoners van de straten rond Werkkracht waren enkele weken geleden uitgenodigd om
deel te nemen aan de fietstocht die gepland stond voor 14 oktober. De deelname viel wat tegen, maar
de gezelligheid voerde de boventoon en dat mocht ook wel met het ontzettend mooie weer.

De lessen worden altijd gegeven
op een maandagavond en beginnen om 19.30 uur; de eindtijd
zal rond 21.30 uur zijn. De lessen worden verzorgd door een
ervaren en gediplomeerd kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van lotusslachtoffers.
Tijdens ongeveer tien cursusavonden zul je voorbereid worden voor het officiële examen
voor het EHBO-diploma. De
kosten voor de cursus, inclusief
examen en de benodigde leermiddelen, bedragen € 150,-. Let
op, vaak vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of
zelfs alle kosten voor de cursus
dus vraag dit even na.

voor slechtzienden en blinden
zijn ze daar iedere dag mee bezig.

Werkkacht, onderdeel van Dichterbij, is gevestigd aan de Narcislaan en er werken mensen met
een beperking.
organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende belangstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
maandag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij Martien van de
Wetering, 06-50876595 of
secretariaat@ehboheesch.nl.

Deze organisatie werkt graag
mee aan een initiatief om de
wijkbewoners meer met elkaar
te verbinden. Ook KBO Heesch
werkte weer mee door de inzet
van een duo-fiets met piloot.
Dus ook iedereen die graag mee
wilde gaan maar niet zelfstandig
kan fietsen, kon toch mee.
Het werd een zeer geslaagde
middag, met grote dank aan
Adriaan van Nistelrooij en Ad
van Dorst.
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Postume uitreiking
yad vashem in vorstenbosch

ruim 300.000 brabantse
boeven extra in online
zoekmachine bHiC
BRABANT - Kruimeldieven, moordenaars, maar ook stropers en
pyromanen… er waren al 100.000 boeven van de Brabantse strafgevangenissen (1812-1925) online doorzoekbaar op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf. Maar dankzij onze gedreven en
nauwkeurige vrijwilligers is dit Brabantse ‘geboefte’ met maar liefst
300.000 boeven uitgebreid! De inschrijvingsregisters van de Brabantse Huizen van Bewaring staan nu namelijk ook online bij het
Brabants Historisch informatie Centrum (BHiC). Dat betekent in totaal zo’n 400.000 kleine boefjes en grote criminelen op
www.bhic.nl/boeven.

Trots op deze bijzondere blijk van waardering

Tekst: Frank Geenen Foto’s: Jo van den Berg

VORSTENBOSCH - Op 10 oktober ontvingen in gemeenschapshuis de stuik Grad en Betje voets-Bronts
postuum de Yad vashem onderscheiding uit handen van mevrouw Nira staretz, minister-counsellor van
de ambassade van israël. Deze hoge israëlische onderscheiding wordt uitgereikt aan niet-Joden voor
hulp aan Joden tijdens de tweede Wereldoorlog.
De onderscheiding werd overhandigd aan Jo van de Biggelaar-Voets, de oudste dochter
van de familie Voets. Ze vertelde
hoe het Joodse meisje Hélène
oftewel Leentje, op verzoek van
pastoor Liebregts, als een van
de kinderen in 1944 in het gezin
werd opgenomen.

ders Voets en memoreerde aan
de heronthulling van de Eggerlaan met onderschrift begin
dit jaar. Daarmee is voor iedere
passant nu helder naar wie deze
straat genoemd is en waarom.
Directeur Dirk Mulder van het
herinneringscentrum
Kamp
Westerbork ging in op de ge-

Na Polen telt Nederland de
meeste onderscheidingen
Hélène Petter-Egger (87), die de
onderscheiding aanvroeg, sprak
haar dank uit aan de familie
Voets en de Vorstenbossche gemeenschap. Zij las een deel voor
van haar verhaal tijdens de oorlog in Vorstenbosch. Haar dochter Debby noteerde het verhaal
van haar moeder in 2009 in een
boekje met de titel, ‘Ik ben er
nog’ en maakte daar ook een
theatervoorstelling van.
Burgemeester Moorman prees
de ‘verschilligheid’ van de ou-

schiedenis van het verhaal van
de Jodenvervolging na de oorlog. In 2018 wordt met ‘het
jaar van verzet’ meer aandacht
geschonken aan de vele Nederlanders die in de oorlog op eigen
wijze of georganiseerd het verzet tegen de Duitse overheersers
invulden. De twee broers van
Hélène, Daniël en Julius, vertrokken vanuit kamp Westerbork op
transport naar het vernietigingskamp in Polen en keerden niet
meer terug.

Na Polen telt Nederland de
meeste onderscheidingen. Daar
staat ook tegenover dat de
Joodse gemeenschap in Nederland het hardst getroffen is in
de Tweede Wereldoorlog. Meer
dan 80% van de Nederlandse
Joden werd in een van de vernietigingskampen vermoord.
In gemeenschapshuis de Stuik
waren familie, vrienden en genodigden aanwezig bij de ceremonie die omlijst werd met
muziek, zang en gedichten. Ad
Voets, zoon van Grard en Betje,
sloot de ceremonie af met waardering en dank.

In november 2015 startte het
BHIC haar tweede ‘boevenproject’ via de crowdsourcingswebsite www.velehanden.nl.
Via deze website kan iedereen
vanuit huis meehelpen met het
invoeren van gegevens die voorkomen in de archieven.
Bijna 300 thuiswerkers hebben
zich de afgelopen tijd beziggehouden met het opsporen en
invoeren van boeven uit de inschrijvingsregisters van de Huizen van Bewaring (nota bene; de
drie topinvoerders namen ieder
meer dan 10.000 scans voor hun
rekening).
Deze strafinrichtingen waren bestemd voor mensen die bijvoorbeeld wegens overtredingen
tot een gevangenisstraf waren
veroordeeld, voor gegijzelden
wegens schulden, voor personen die nog terecht moesten
staan, voor passanten en ook
voor mensen die op verzoek van
familie wegens verkwisting of
wangedrag waren opgesloten.
Kortom, niet alleen de spreekwoordelijke grote jongens, maar
ook gewone burgers die een
keer de fout waren ingegaan.
De lijvige inschrijfboeken van

GASHANDEL WILLEMSEN
Burgemeester de Grootstraat 22- Schaijk
0486-461956 - www.gashandelwillemsen.nl

de Huizen van Bewaring zijn
een prachtige bron voor stamboomonderzoekers, maar ook
bijvoorbeeld sociologen en criminologen kunnen er hun vingers bij aflikken. Ze bevatten
de naam, geboortedatum, geboorteplaats en het beroep van
honderdduizenden gevangenen,
mannen en meer relevante informatie. De twee crowdsourcingsprojecten gevangenisarchieven
zijn hiermee voorlopig afgerond.
Het BHIC bedankt alle inkloppers
voor hun hulp bij het toegankelijk maken van deze bronnen. Iedereen kan nu makkelijk op zoek
naar criminele voor ouders.

FILMHUIS DE PAS:

WAKKER IN EEN
BOZE DROOM
Woensdag 25 oktober - 20.00 uur - € 5,-.

PROPAAN | LPG | INDUSTRIËLE GASSEN | FLESSEN | TANKS

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

Boeven en boefjes op blad uit
inschrijvingsregister

Een film die je raakt
Wakker in een boze droom
Borstkanker; één op de acht
vrouwen krijgt het en iedereen
kent wel iemand in zijn naaste
omgeving die met deze levensbedreigende ziekte kampt. De
documentaire Wakker in een

boze droom laat op een persoonlijke en intieme wijze zien hoe
borstkanker het leven van drie
vrouwen op zijn kop zet. Sabrina,
Vicky en Ingrid vechten om hun
waardigheid en vrouwelijkheid
te behouden ondanks de pijn en
het verdriet en gaan de ziekte
met moed, doorzettingsvermogen en humor te lijf. De makers
besteden veel aandacht aan de
omstandigheden thuis.
Zij vragen zich af wat de kinderen van de ziekte meekrijgen,
hoe de partners van de vrouwen
met de situatie omgaan en waar
de vrouwen zelf hun veerkracht
vandaan halen.

Kans maken op twee gratis kaarten?
Stuur vóór 20 oktober een mailtje naar info@de-pas.nl

De AGENDA van het Filmhuis
vind je op www.de-pas.nl
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Een uitspraak van Floortje Dessing luidt als volgt: “Ik hoor soms
op de radio: ‘Fantastisch jongens, de week is weer doormidden.’
Hoezo moet je blij zijn dat de week weer bijna voorbij is? De
schaarse tijd die je op deze wereld bent, ga je toch niet een beetje
uitzitten? Doe wat je doet - in godsnaam - met passie!”

VOV Bernheze: En ze werken
nog lang en gelukkig!

Kort nieuws Rabobank blijft in Nistelrode
Boeken- en
platenbeurs

Bevlogenheid en passie in je werk.
Ervaar jij dit, of zou je het graag
anders zien?
BERNHEZE - De wereld verandert
en bijblijven en competenties op
peil houden is erg belangrijk.
Uitdaging en plezier in je werk
eveneens. Kijk om je heen en
kijk vooruit. Creëer kansen!
Duurzaam succesvol inzetbaar
én gelukkig zijn of worden kan
alleen als je je verantwoordelijkheid neemt en door soms uit je
comfortzone te komen. Voor organisatie en individu. Voor werknemers en werkgevers. Denken
in oplossingen in plaats van problemen, en als er problemen zijn,
is er legio hulp voorhanden.
Er zijn veel begeleidingstrajecten
naar (ander) werk mogelijk, vaak
ook aangeboden door de werkgever en/of overheid! Vrijdag 27
oktober is het VOV podium voor
Leonore in ’t Hout, Kim van Gils
en Marjon van de Ven; vrouwen
die daar ervaring mee hebben en
er beroepsmatig mee bezig zijn.

ook uitgenodigd, alleen of met
een vriendin of collega. Creatieve vrouwen, huisvrouwen, medische vrouwen, politievrouwen,
maatschappelijk actieve vrouwen, sportvrouwen, studentes;
vrouwen van alle leeftijden en
achtergronden! Dus meld je aan!
Vanaf 12.30 uur ben je welkom
en 13.10 uur start de netwerklunch. Om 14.00 uur kun je
boeiende presentaties en sprekers verwachten, waarna om
15.30 uur nog tijd is om te netwerken. Dit alles bij CC Nesterlé
aan de Parkstraat 2 in Nistelrode.
www.vovbernheze.nl.

Weer een boeiende en inspirerende VOV bijeenkomst om je te
oriënteren, mee te praten én te
netwerken. Boeiende vrouwen
ontmoeten? Of ben jij een interessante vrouw die anderen de
ondersteuning kan bieden die ze
nodig hebben? Iedereen is dan

Van Schayk maakt
u wegwijs in
de wereld van
administratie en
belastingen
• Complete boekhouding
• Fiscaal advies
• Salaris- en personeelsadministratie

Meer weten over onze dienstverlening?

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

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

Impressie nieuw Rabobankkantoor Nistelrode

HEESWIJK-DINTHER - Op
zondag 22 oktober is er in het
Willibrordcentrum Heeswijk
een boeken- en platenbeurs.
Een mooie kans om jouw boekenverzameling uit te breiden
of om zomaar een nieuw
leesboek uit te zoeken. Ook
kookboeken, boeken voor
kinderen en voor jongeren
zijn verkrijgbaar. Een uiteenlopend aanbod aan veel verschillende soorten boeken dus
en daarnaast ook een ruim
aanbod aan lp’s, cd’s, singles
en dvd’s. De beurs start om
10.00 uur en duurt tot 16.00
uur. Het Willibrordcentrum is
naast de kerk in Heeswijk aan
de Hoofdstraat 78. De toegang is € 2,-. De koffie staat
klaar!

Koninklijk
Vriendenen Jubilarissenconcert

HEESWIJK-DINTHER - Op 22
oktober worden er weer jubilarissen geëerd tijdens het
vrienden- en jubilarissenconcert van Koninklijke Fanfare
St. Willibrord Heeswijk.
Maar liefst zeven jubilarissen
komen op het podium vanwege hun jarenlange enthousiaste muzikale inbreng:
Peter van Santvoort, 12,5 jaar
Maartje van Zutphen, 12,5 jaar
Mia van Grinsven, 25 jaar
Hein Mous, 25 jaar
John van der Voort, 40 jaar
Frans van den Boom, 60 jaar
Willem Haerkens, 60 jaar
Vanaf 11.00 uur is CC Bernrode in de Abdijstraat geopend
en kan iedereen die van muziek houdt komen genieten
van een fraai concert. Wethouder Glastra van Loon zal
de nationale slagwerkkampioenen van afgelopen jaar nog
eens extra in het zonnetje
zetten.

NISTELRODE - De fysieke aanwezigheid van de Rabobank is een
belangrijke impuls voor de leefbaarheid in Nistelrode. De eerdere
plannen om het Rabobankkantoor aan het Tramplein te verbouwen
zijn gewijzigd, omdat er een betere locatie is gevonden voor het
nieuwe Rabobankkantoor. Ook sluit dit beter aan bij de gewijzigde
veiligheidseisen.
Begin februari verhuist de bank
naar Parkstraat (naast Jumbo).
“We zijn erg blij dat we op deze
centrale plek onze dienstverlening kunnen continueren”, zegt
Ronald van Hintum, directeur
Particulieren en Private Banking.
“Het is een gegeven dat de consument steeds minder gebruikmaakt van fysieke banklocaties.
Toch hebben wij besloten om ons
kantoor in Nistelrode te behouden. We vinden het belangrijk
dat we dicht bij onze klanten blijven en, waar mogelijk, bijdragen
aan de dynamiek in het dorp.”
De openingstijden van het kan-

toor worden ook nog eens verruimd: de bank is straks open op
maandag van 13.00 tot 17.00
uur en op dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Naast de verhuizing van het kantoor wordt er op de parkeerplaats
bij de supermarkt een zogeheten pinbox geplaatst. Dit is een
opzichzelfstaand ‘huisje’ waarin
een geldautomaat en een sealbagautomaat worden bevestigd.
De gemeente Bernheze heeft onlangs de omgevingsvergunning
verleend. Op 4 en 5 december
zijn de geldautomaten buiten gebruik waarna op 6 december de
pinbox wordt geplaatst.

Help Sahelp helpen

HEESCH - Stichting Sahelp geeft al veertig jaar ondersteuning voor
de bewoners van Burkina Faso met onderwijs-, gezondheids- en
agrarische projecten. Drie projectbeoordelaars adviseren het bestuur over de projecten. Ondergetekende is een van de projectbeoordelaars. Voor 2017 zijn onder andere de volgende projecten
goedgekeurd.
Association Maia vraagt uitbreiding van de naaischool met twee
klaslokalen.
Association Nabasnoogo exploiteert een avondschool en een
kleuterschool. De avondschool
heeft 176 leerlingen in vijf klassen. In kleuterschool BI-Songo
worden 60 kinderen per jaar opgevangen. ‘s Middags ontvangen deze kinderen een warme
maaltijd van de school.
Association Bianca pour le development Social heeft sinds 2003,
120 meisjes met een drie-jarige
opleiding als coupeuse afgeleverd. Veel afgestudeerden hebben een eigen naaiatelier. Zij
willen twee nieuwe klaslokalen
bouwen.
Association Education Sans
Frontières heeft met hulp van
Montessorischool Elzeneind uit
Oss een waterput gerenoveerd.
Meer informatie en foto’s over
de projecten zie www.sahelp.nl.

Help Sahelp helpen
Sahelp is afhankelijk van giften
en donaties. Met jouw hulp helpt
zij al bijna 40 jaar de bewoners
van Burkina Faso. Een kleine gift
maakt het verschil. Je kunt jouw
gift overmaken op NL 97 RABO
017 043 6136. Wij zijn je daar
zeer dankbaar voor.
Wist je dat jouw gift voor 100%
fiscaal aftrekbaar is als je deze
omzet in een periodieke schenking? Als je in een overeenkomst
vastlegt dat je minimaal vijf jaar
hetzelfde bedrag gaat schenken,
mag je deze gift voor 100% aftrekken bij de aangifte van jouw
inkomstenbelasting.
Zie daarvoor ook
www.sahelp.nl/pagina/
sahelp/periodiekeschenking-aftrekbaar-bij-uwbelastingaangifte.
Heesch, Paul Gevers, Projectbeoordelaar Stichting Sahelp.
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bernheze BOUWT
Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

B.V.

bouw Peters Aanhangwage
Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

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

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Jurgen en Harm

Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - in augustus is peters Aanhangwagens gestart met de bouw van een nieuw bedrijfspand.
een grote showroom met werkplaats, op een prachtige zichtlocatie aan de A59 en direct tegenover
hun huidige locatie aan de vismeerstraat. “een droom die werkelijkheid wordt!”

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

B.V.

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL

Peters Aanhangwagens is een
familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in verkoop, verhuur,
reparatie, onderhoud en speciaalbouw van aanhangwagens
en paardentrailers. Direct na
de bouwvak zijn zij gestart met
de bouw van het nieuwe bedrijfspand. Door de groei van

het bedrijf wordt er momenteel
gewerkt op meerdere locaties,
wat minder efficiënt en minder
praktisch is. Een groot gedeelte
van het nieuwe pand zal fungeren als showroom. Het overige
gedeelte wordt werkplaats.
De huidige locatie aan de Vis-

ACHTERSTE GROES 11 • 5384 VG HEESCH • 0412-451043
INFO@LEEIJEN-ELEKTRO.NL • WWW.LEEIJEN-ELEKTRO.NL

meerstraat blijft eveneens in gebruik. Hier zullen, na ingebruikname van het nieuwe pand, alle
laswerkzaamheden worden uitgevoerd.
“Het was voor ons dé ideale plaats om te bouwen, heel
dicht bij de plek waar we ooit
begonnen zijn”, zegt een trotse

‘EEN GROOT
GEDEELTE VAN
HET NIEUWE
PAND ZAL
FUNGEREN
ALS SHOWROOM’

Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

Al meer dan 20 jaar uw betrouwbare partner op het gebied van:

Heesch

• Kozijnen Deuren Ramen
Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

• Inbraakbeveiliging
• Camerabeveiliging
• Noodverlichting
• Toegangscontrole
• Telecom

• Branddetectie
• Intercomsystemen
• Terreinbeveiliging
• Hang en Sluitwerk

Kijk voor meer informatie op www.inbraak.nl of bel 0412-456936
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

ens in volle gang
Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

VAN D UYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Harm Peters. “Al vaak is deze
plek in onze gedachten voorbij
gekomen en nu kregen we op
het juiste moment de kans deze
grond te kopen. Samen met de
gemeente hebben we op een
prettige manier aan het bouw-

plan kunnen werken. Het is een
fijn en goedlopend traject geweest!”
Jurgen en Harm hopen het nieuwe bedrijfspand in het voorjaar
van 2018 in gebruik te kunnen

nemen. Naast de showroom en
de reparatieafdeling, zal ook de
kantoorruimte verplaatst worden naar het nieuwe pand. “Het
zal nog een hele klus worden,
maar we kunnen niet wachten
tot het moment daar is!”

06-11955220
johndortmans@home.nl

verkoop - verhuur - reparatie
onderhoud - speciaalbouw

aanhangwagens & paardentrailers
Peters Aanhangwagens
Bosschebaan 80
5384 VZ Heesch
tel: 0412-451066

Cereslaan 13 - 5384 VT Heesch - 0412 45 94 00
staalbouw@mostako.nl - www.mostako.nl

www.petersaanhangwagens.nl

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
Uw wa
vatie
onze moti
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL
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duurzaam bouwen
Het lokale en duurzame van BECO is erg belangrijk
zijn. “Groei gaat wel gepaard met
meer verantwoordelijkheid voor
de impact op de maatschappij,
op de wereld om ons heen en op
toekomstige generaties”, zegt
Frits. “We hebben een eigen Klimaatplan opgezet dat voorziet in
20% energiebesparing, gebruik
van groene energie die we ook
zelf opwekken en we streven naar
50% minder Co2. Bij duurzaam

We kunnen er bijna 350.000 kilometer met de elektrische bezorgbus mee rijden.” Met zo’n opbrengst kunnen bijvoorbeeld zo’n
560 huishoudens een jaar lang
duurzame energie gebruiken. Dit
zonnepanelenproject is overigens
één van de vijf grootste projecten
met zonne-energie in Nederland.
“Maar we zijn er nog niet: een
nieuw duurzaam project is al in

‘Natuurlijk is het voor ons bedrijf
belangrijk de kosten laag te houden’

Frits van Eerd

Foto: Jan Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - Als Jumbo topman heeft Frits van Eerd (50) een druk bestaan. Maar toch wil Frits
als inwoner van Heeswijk-Dinther zich ook bezig houden met onderwerpen die spelen binnen de gemeente Bernheze en die hem aanspreken. Duurzame energie is zo’n onderwerp. Reden voor Frits dat hij nu lid
en klant is bij BECO, de Bernhezer Energie Coöperatie.
Zijn woning wordt hiermee voorzien van 100% duurzame groene
energie van eigen bodem. Maar
ook is duurzaamheid een belangrijk onderwerp binnen het grote
familiebedrijf.

“Wij vinden het thuis ook belangrijk om met ons gezin met drie
kinderen bij te dragen aan minder
milieubelasting. We letten zeker
op ons energiegebruik en proberen op alle fronten verspilling te

voorkomen”, zegt Frits.
Duurzaamheid
Het familiebedrijf heeft de laatste jaren kansen gegrepen om te
groeien, dat zal niemand ontgaan

ondernemen kijken we vanzelfsprekend naar de balans tussen
‘people, planet, profit’. Natuurlijk
is het voor ons bedrijf belangrijk
de kosten laag te houden. Tegelijkertijd vinden we duurzaamheid
belangrijk. We vinden het belangrijk om zuinig te zijn op de wereld
om ons heen.”
14.000 zonnepanelen
“Op ons huis in Heeswijk-Dinther
kan dat niet, maar op het hoofdkantoor en de distributiecentra
van Jumbo in Veghel liggen maar
liefst 14.000 zonnepanelen”, zegt
Frits trots. “Deze zonnepanelen
hebben een jaarlijkse productiecapaciteit van maar liefst 2.187.000
kWh. Dat is de meest groene
stroom die we kunnen hebben.

ontwikkeling. Hierover maken we
binnenkort meer bekend.”
Blijven zoeken
Frits geeft aan zich te realiseren
dat het altijd beter kan. “We
moeten altijd blijven zoeken naar
een optimale balans tussen wat
goed is voor mens, dier en milieu,
en ook haalbaar is voor de producent én betaalbaar voor de klant.
De visie van BECO sluit hier goed
bij aan. Bovendien spreekt ook
het lokale én sociale karakter van
BECO ons erg aan. We vinden het
belangrijk om lokale, duurzame
initiatieven te ondersteunen en
we zijn er erg tevreden over. Wat
is er mooier?”

Meer info of aanmelden op www.bernhezerenergie.nl

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

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

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

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

Website De EnergieWeverij online
komst van de klimaattop in Parijs
geeft ons een goede richting. De
echte verduurzaming komt echter van onszelf; als inwoner, organisatie en bedrijf! Door ideeën
om te zetten in projecten wordt
onze leefomgeving stapje voor
stapje beter. De EnergieWeverij
gaat op zoek naar mogelijkheden en gaat haar kennis delen,
om zo elkaar te helpen naar een
duurzamere wereld.

BERNHEZE - Een jaar geleden
is EnergieWeverij begonnen en
nu, een jaar later, staan de eerste vier projecten al op de kaart!
Maar dat is pas het begin…
Dankzij het succes van de projecten is er het volgende besloten;
De EnergieWeverij gaat door! En
daar hoort natuurlijk een website
bij! Om alle inwoners van Bernheze met interesse voor verduurzaming op de hoogte te brengen
en te houden, wordt de site
gevuld met alles wat met duurzaamheid te maken heeft; van
Afval tot Eten en van Reizen tot
Zonnepanelen. Nieuws, initiatieven, burgers en ondernemers,
iedereen komt hier aan bod. Van
binnen, maar ook buiten Bernheze! Want alles wat inspireert
helpt ons samen naar een duurzamere wereld, dus De EnergieWeverij zegt: Welkom op
www.energieweverij.nl.
Wie is De EnergieWeverij?
Zoals gezegd is De EnergieWeverij een collectief van inwoners
dat zich inzet voor duurzame
projecten in de gemeente Bernheze. Elk jaar groeit de groep
door nieuwe enthousiaste burgers die hun groene ideeën de
vrije loop durven laten, en we-

‘Elk jaar groeit
de groep
door nieuwe
enthousiaste
burgers’
ten wat de mouwen opstropen
betekent. Want samen kunnen
we alles!
Wat doet zij?
Een duurzamere wereld voor ons
en onze kinderen. De overeen-

Waarom?
Gewoon, omdat het kan! Efficiëntie zit overal en in ons allemaal! Niet iedereen ziet het
zitten om plastic en GFT te verzamelen, maar papier en glas
recyclen we al decennia lang. Iedereen betaalt ‘gewoon’ voor de
(gasgestookte!) stroom uit ons
stopcontact, terwijl de zon elke
dag bergen energie over ons uit
stort.
Men doet wat men gewend is
en elke verandering is even wennen! We hebben onze wereldbol
al generaties lang uitgebuit, en
na al onze welvaart kijken we
achterom en zien we dat het ook
anders kan! Want als onze kinderen later vragen wat wij hebben gedaan voor een gezondere
wereld, kunnen we toch moeilijk
zeggen “…niets…” !?
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bernheze BOUWT

Kort nieuws
Publieksavond
bij Halley

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Renovatie Restauratie
Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Kortdreef 1
5384 PL Heesch
info@bouwbedrijfvanbakel.nl

0412-852826
www.bouwbedrijfvanbakel.nl

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

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

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

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

HEESCH - Op vrijdagavond 20
oktober 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 leeftijden. vooraf
aanmelden is niet nodig.
Bij heldere hemel observeer
je met de telescoop en verrekijkers sterren, dubbelsterren
en sterrenhopen. Vanaf het
dak van de sterrenwacht kijk
je naar de melkweg recht boven je hoofd en leer je sterren
en sterrenbeelden herkennen met bekende en minder
bekende namen, zoals stier,
zwaan, draak, grote- en kleine beer, poolster en capella.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en het zonnestelsel.
Entree op de publieksavond is
€ 5,- en kinderen tot en met
12 jaar betalen slechts € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, Heesch
0412-454999
www.sterrenwachthalley.nl.

blik op
fotografie:
De geschiedenis van de fotografie

HEESCH - in de activiteitenreeks ‘Blik op fotografie’
geeft kennismaker Marcel
van der steen op donderdag
19 oktober om 20.00 uur een
lezing over de geschiedenis
van de fotografie in de bibliotheek in Heesch.

WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

Marcel van der Steen woont
in Heesch. Zijn passie voor fotografie is ontstaan in de zestiger jaren van de vorige eeuw
waar hij werkte in een laboratorium waar veel foto’s via
microscoop werden gemaakt.
De interesse voor fotografie
heeft hij verder uitgediept in
zijn eigen donkere kamer en
inmiddels is hij lid van de fotoclub Bernheze en fotografeert voor De Mooi Bernhezer
krant. Naast al zijn activiteiten
op dit gebied heeft Marcel
van der Steen zich sterk geinteresseerd voor de geschiedenis van de fotografie hierover
veel kennis opgedaan.
Aanmelden is mogelijk via
www.nobb.nl/bernheze/
home.

36

Woensdag 18 oktober 2017

resultaten bernhezer burgerpanel: social Media
BERNHEZE – periodiek kun je via het burgerpanel van Bernheze je mening geven over thema’s die specifiek voor de gemeente Bernheze of in het algemeen belangrijk zijn. inwonerspanel tipMooiBernheze
is een samenwerking van DeMooiBernhezeKrant en onderzoeksbureau toponderzoek.
sociale media
In september hebben we de leden van het burgerpanel gevraagd naar hun gebruik en
mening over sociale media, een verzamelnaam voor gebruiksvriendelijke internettoepassingen om informatie met elkaar te delen. De vragenlijst is door 362 mensen ingevuld.

Afhankelijkheid
Ruim een derde (34%) kan niet één dag zonder (mobiele) telefoon. Ze lichten toe bereikbaar te moeten zijn voor hun werk of voor een naaste die zorg nodig heeft. Bijna
de helft (48%) zou wel zonder kunnen: “Het is geen kwestie van kunnen, maar van
willen.”

Gebruik van sociale media
Het overgrote deel van de respondenten (86%) gebruikt sociale media. WhatsApp Lokaal nieuws of (bedrijfs-) informatie
(88%) en Facebook (77%) zijn favoriet. Degenen (4%) die ‘anders’ hebben aangege- Van de respondenten volgt 60% het dagelijkse lokale nieuws via internet. Bijna net zo
ven, noemen ook email, Pinterest en Facetime.
velen (59%) doen dat (ook) ‘anders’; ze noemen lokale en regionale kranten - vaak
specifiek DeMooiBernhezeKrant en Brabants Dagblad, een keer de Hadeejer – , tv/radio
en nieuwsapps.
1.1 Welke sociale media gebruikt u?
Bijna de helft (45%) haalt lokale informatie van lokale nieuwssites: “Sociale media zijn
(meerdere antwoorden mogelijk)
over het algemeen minder overzichtelijk dan de website zelf. Zeker bij de sociale media
(n=310)
100%
(of asociale media?) is vaak fakenieuws te vinden.” Een kwart (25%) gebruikt vaker
88%
Facebook/Twitter.
90%
80%

77%

6 Hoe volgt u het lokale nieuws?

70%

(meerdere antwoorden mogelijk)

60%
50%

(n=356)

70%

43%

40%

31%

30%

20%

20%

60%

60%

7%

10%

50%

19%

19%

40%

4%

Skype

Snapchat

20%

Twitter WhatsApp Anders

10%

persoonlijk contact
Anders,
namelijk :

Twee derde van de respondenten (67%) wil liever per-

 E-mail (3x)
soonlijk contact: “Lezen kun je op verschillende manie E-mails
ren opvatten waarbij je geen gezichtuitdrukkingen ziet.
 FaceTime
Daardoor kunnen er snel meningsverschillen ontstaan
 Gewoon met elkaar op te zoeken en gewoon praten
bij communicatie via sociale media.” Een kleine groep
 Mail
(7%) is het daar niet mee eens en een kwart (25%) reageert
Pinterest
(4x) In alle categorieën wordt opgemerkt dat
neutraal.
sociale
Telefoon
media soms wel handiger zijn: “Voor een vraag

of even iets doorsturen is Whatsapp het makkelijkst.”

individualisme
Volgens 71% van de respondenten bevordert het gebruik van de smartphone individualisme: “Jij en de telefoon zijn alleen maar druk met elkaar bezig.” 8% vindt van niet:
“Smartphones bieden juist extra mogelijkheden.” Anderen (‘neutraal’, 20%) zien de
voor- en nadelen.

27%

30%

0%
Facebook Google+ Instagram Linkedin

59%

7%

3%

1%

0%
Ik volg geen
lokaal nieuws

Via Facebook

Via Twitter

Via Internet
(nieuwssite)

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:
7 ‘Ikkranten
geef en
detv.voorkeur aan sociale media als ik lokaal nieuws
 (papieren)
 112brabantmeldingen of (bedrijfs)informatie wil weten’

 2 kranten en radio
35%


App + krant

 App van omroep Brabant.
30%


30%

(n=354)

30%

BD en de plaatselijke kranten

25%
 Bernhezerkrant

23%

 Bladen
 Brabant dagblad en lokale huiskrant.
 Brabants dagblad (3x)
13%
15%
 Brabants Dagblad (4x)
privacy
10%
 Brabants dagblad + mooi bernhezer
Volgens 57% van de respondenten tasten sociale media de privacy aan, 12% vindt van  Brabants Dagblad e.d.
niet en 27% reageert neutraal. In alle categorieën wordt opgemerkt dat mensen dat zelf 5% Brabants3%
dagblad en de mooi Bernhezekrant
1%
in de hand hebben. De vraag is of ze dat beseffen. “Je wordt door veel onbekenden  Brabants Dagblad+tv
0%
gevolgd waar je geen weet van hebt.” “Iedereen kan zichzelf (laten) blokkeren.”
 Buurt/krant
Weet niet
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Zeer mee
 Dag- en weekblad
oneens
 Dag- en weekbladen
 Dag- en weekbladen en bijeenkomsten
Sommige
respondenten gebruiken beide: “Ligt eraan om wat voor soort informatie het
Toelichting
 Dagblad,radio
gaat.”
 eens
Dagbladen Niet perse voor lokaal nieuws wel voor andere info
Mee
 Dagelijks door Dagbladen
Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke
die in
 De krantonderwerpen
(4x)
Neutraal
 Gebruik beiden,
kanBernheze
samen gaanspelen?
is mijn mening.

De
krant
en
de
mooi
bernhezer
 Kan soms handig zijn, als je iets direct wilt weten.
Meld je dan nu aan voor ons burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl.
 De krant en
Bernheze)
 regio
Ligtkrant
eraan(mooi
om wat
voor soort informatie het gaat. Voor ouderen zou lokaal nieuws
Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!
De volledige
uitslag kun je lezen op: www.tipmooibernheze.nl
 DeMooiBernhezekrant
zoals Dtv mooi zijn. Voor hen is Internet nog niet een gewoonte
3  Dkrant  Voor bedrijfs informatie wel Voor lokaal nieuws niet.
 DMBK
Mee oneens  Alleen internet
 Ben nog steeds tevreden met de (gratis) kranten die in de bus vallen
9
 Gebruik die weinig dus op mij niet van toepassing
20%

Zeer mee
oneens





• anoniem • Gratis • in 3 minuten
Lees iedere dag Brabants Dagblad
www.tipmooibernheze.nl
Social media
is over het algemeen minder overzichtelijk dan de website zelf.

Zeker bij de sociale (of asociale?) media is vaak fake-nieuws te vinden. Sommige
foto`s duiken bij allerlei gebeurtenissen op. Zelfs nu, bij een ramp als op Sint
Maarten.

Meld je nu aan en doe mee aan de enquête die op 19 en 26 oktober
verstuurd gaat worden met als onderwerp:

geMeeNterAADsVerkieZiNgeN 2018,
hoe DeNk JiJ eroVer?
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spetterend Muziekspektakel Proms vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Afgelopen week stond muzikaal vorstenbosch
op het podium. De jeu de bouleshal van het gilde was omgebouwd
tot een theaterzaal annex rocktempel. fanfareorkest, combo, dansers, slagwerkgroep en een twintigtal solisten uit het dorp stonden
tijdens het Muziekspektakel proms editie 2017 op het podium. Drie
avonden was de zaal uitverkocht.
Na een succesvolle uitvoering in
2015 gingen de Notenkrakers
op herhaling. In het voorbereidende jaar werden muzikanten
en solisten steeds enthousiaster.
De opgeladen energie spatte op
donderdag, vrijdag en zaterdag

van het podium met schitterende
uitvoeringen van bekende muziek, pop, rock, jazz, Nederlandstalige- en songfestival nummers.
Verschillende optredens leverden
kippenvelmomenten op.
De 18-jarige Yvon Kanters ver-

tolkte een prachtige versie van
het 50 jaar oude nummer ‘Feeling Good’ en zij zong ‘I dreamed
a dream’ uit de musical Les
Misérables.
Dirk Timmers kreeg het publiek in
beweging met ‘Suspicious Minds’
van Elvis Presley. Veel muzikale
families stonden op de planken
en zongen de sterren van de hemel. Moeder Annemiek en dochter Janiek Dominicus, moeder Ellen en dochter Elcke van der Ven,
de zes zusjes Brugmans en de
zusjes Anne en Laura Ketelaars.
Die samenstellingen zorgden
meteen ook voor een intieme beleving.
Wim Bekkers, Martin van Gemert, Reggie van Hulten en
Doortje van der Heijden vertolkten op eigen wijze jazz, country
en pop. Max van de Berg bracht
met ‘Brabant’ het publiek in beweging en Margery Schapendonk verraste het publiek met
een medley van nummers van de
extravagante Lady Gaga.

De slagwerkgroep van de Notenkrakers liet zien dat je met
bekers, barkrukken, potten en
pannen ook ritmische muziek
kunt maken. De muzikale stukken van het fanfareorkest met
solo’s van Tim van Dommelen en
Ronnie van den Elzen waren van
een kwalitatief hoog niveau. De
muzikale leiding van deze Proms
was in handen van dirigent Marc
Thijssen. Jos van Dijk zorgde met

een grote groep vrijwilligers voor
de organisatie van dit groots muzikaal dorpsevenement dat zeker
over een aantal jaren weer een
vervolg zal krijgen. Veel sponsors, waaronder Complement
Reclame en Show2All maakten
deze professionele presentatie
mogelijk.
Meer informatie en foto’s:
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Spaar nu voor
ZWILLING keukenmessen
Mora snackbroodje,
saté of gehaktballetjes
alle combinaties mogelijk

MAX. 6
STUKS
PER KLANT

Bavaria bier

3 kratten 12 flesjes à 300 ml
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3 STUKS

55

99

bijv. 2 bakjes
kipsaté mild

3.

10

1.

Klene geldlijn, luchtige drop,
krakers of dropmix

17.97

9.

2 zakken à 180-300 gram alle combinaties mogelijk
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bijv. 2 zakken
muntdrop à 230 gram

3.

18

1.

59

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 16 t/m zondag 22 oktober 2017. Week 42. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Een kleine terugblik
van afgelopen
week in Bernheze
Spectaculair openingsweekend
Van Tilburg Kids in Nistelrode

Bernheze - Commissaris van de Koning op bezoek
NISTELRODE - Afgelopen vrijdag opende Van Tilburg Mode & Sport de deuren van haar nieuwste
aanwinst: Van Tilburg Kids. Tijdens een grandioos
openingsweekend maakten honderden bezoekers
kennis met ‘de coolste winkel voor de kleintjes’.
Familiebedrijf Van Tilburg Mode & Sport in Nistelrode is al 67 jaar lang een begrip in de wijde
omtrek en de grootste zelfstandige modezaak van
Nederland. Met een oppervlak van ruim 10.000 m²
en collecties van meer dan 600 topmerken is de
modezaak hét adres voor de laatste mode en sportartikelen. Dit weekend breidde de winkel bovendien nog verder uit: aan de overkant van de straat
opende Van Tilburg Kids op feestelijke wijze haar
deuren.

bernheze - Week van de veiligheid

altijd
Actueel
nieuws
en
foto’s
www.mooibernheze.nl
Heeswijk-Dinther - 25 jaar CC Servaes

Heesch - Feest op BS de Toermalijn

Vorstenbosch - Proms

Heesch - Onthulling Kunstwerk
Samenloop voor Hoop

Nistelrode Poppendokter
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Onthulling Kunstwerk Samenloop voor Hoop

rk van
Kunstwe ens
ert
Hans Me

HEESCH - Het is alweer ruim 4
maanden geleden dat Heesch
paars kleurde en we met z’n
allen een recordopbrengst op
hebben gehaald voor het KWF.

‘Vicki Brownhuis’ ontzettend blij met de donatie

Dat dit evenement veel indruk op
iedereen heeft gemaakt bleek afgelopen vrijdag wel weer. Onze
Eregasten (mensen die kanker
hebben of hebben gehad) waren
in groten getale aanwezig tijdens
de onthulling van het kunstwerk,
een blijvende herinnering voor
hen en hun naasten.
Dit kunstwerk is gemaakt tijdens
het weekend en bestaat uit eigen foto’s, verhalen en persoonlijke gedachten van de Eregasten
en hebben te maken met hun

ziekteproces. Kunstenaar Hans
Meertens heeft hier tijdens de
SamenLoop een mooi kleurrijk
geheel van gemaakt met sym-

EEN BLIJVENDE
HERINNERING
bolische verwijzingen naar onder andere thema’s als leven en
hoop. Het kunstwerk is vanaf nu
te zien in cultureel centrum de
Pas.
Ook werd deze avond een cheque uitgereikt aan het Vicki
Brownhuis, een inloophuis voor
mensen die zelf, of in hun om-

geving, met kanker te maken
hebben (gehad). De organisatie
van de SamenLoop voor Hoop
heeft hen aangewezen als goed
doel en maar liefst € 10.000,00
kunnen overhandigen aan directeur Jacqueline Crooijmans die
diep onder de indruk was van dit
mooie gebaar.
Na afloop van de onthulling en
de overhandiging van de cheque
mochten de Eregasten, op uitnodiging van de Pas, een cabaretvoorstelling bijwonen.
De commissie Eregasten wil nogmaals iedereen bedanken die een
bijdrage heeft geleverd aan dit
prachtige evenement dat voor
altijd in onze gedachten blijft.

Zilveren jubileum CC Servaes dankzij
vrijwilligers zeer geslaagd
verzorgde met zijn melodieuze
pianospel de muzikale omlijsting.
Tevens werd er afscheid genomen van Piet van den Akker, die
zich 25 jaar lang als bestuurslid/
voorzitter heeft ingezet voor de
ontwikkeling van CC Servaes.
Muziekvereniging Servaes bracht
aansluitend een mooie serenade. De dag werd afgesloten
met een voortreffelijk diner voor
alle vrijwilligers in restaurant De
Leygraaf.

DE DAG WERD
AFGESLOTEN MET EEN
VOORTREFFELIJK DINER
VOOR ALLE VRIJWILLIGERS

Met de inzet van alle vrijwilligers is het weekend in een gezellige sfeer verlopen

HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen weekend heeft CC Servaes haar 25-jarig bestaan gevierd. Met de
inzet van de vele vrijwilligers en de weergoden die ons goed gezind waren, is het weekend in een gezellige sfeer verlopen. Veel dorpsgenoten en ook niet-dorpsgenoten hebben elkaar kunnen ontmoeten
en kunnen genieten van deze centrale plek in Heeswijk-Dinther.
Op zaterdag was er een officiële
bijeenkomst met genodigden uit
allerlei geledingen van de Heeswijk-Dintherse
gemeenschap,
waarin de diverse sprekers , wet-

houder Glastra van Loon, pastoor
Jansen, de voorzitter van KBO
Willy van der Steijn en Hans van
de Pas, mooie woorden spraken,
waarbij ontmoeting en samen-

werking overkoepelende thema’s
waren. Het geheel werd op een
deskundige manier aan elkaar
gepraat door dagvoorzitter Lambert van de Ven. Huub Sperber

Op zondag was er een markt
opgezet waarin diverse verenigingen en organisaties zich presenteerden. Daarnaast waren er
optredens van het countrydansen, de volksdansgroep, koor
Amicanto en de Djembé-groep,
musicalgroep Glow, Sine Cura en

het mannenkoor, waar veel publiek van genoten heeft. Ook het
fotobusje/hokje, de goochelaar,
het schmincken, de poppendokter, het MTC (Medisch Trainingscentrum) en dj Avaca kregen veel
belangstelling. Wim Smits op
accordeon zorgde voor een muzikale noot.
Bedankt allemaal, bezoekers
en vrijwilligers: het was een geslaagd weekend!
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nacht van de nacht:
door licht geraakt

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

HEESCH - Op zaterdag 28 oktober is het Nacht van de Nacht, een jaarlijks terugkerend moment van
onder andere natuur- en milieuorganisaties, bedoeld om te ontdekken hoe mooi de nacht is. Als aftrap
hierop organiseert parochie De Goede Herder in de avond van vrijdag 27 oktober een stiltewandeling,
een tocht om in de natuur van de nacht de grootsheid van Gods schepping te (h)erkennen, te waarderen
en te eren.

vAkAntieFiLM vAiAnA

In de herfstvakantie draait op donderdagmiddag de animatiefilm Vaiana. In de wereld van Oceanië zet de geboren navigator Moana koers
op zoek naar een legendarisch eiland. Tijdens haar ongelooflijke reis
werkt ze samen met haar held, de halfgod Maui. Het wordt een actievolle reis dwars door de open oceaan, waar ze enorme zeedieren,
adembenemende onderwaterwerelden en oude folklore ontmoeten.
Nest
Donderdag 19 oktober - Aanvang 15.00 uur
zo dic erlé,
htbij. uur
Toegang: € 2,50. Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa vanaf
Kom, 14.30
g

WWW.neSTerle.nl

tonio

& ont eniet
moet
!

Op het witte doek bij CC Nesterlé de verfilming van het waargebeurde verhaal van Tonio. Op 23
mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio
van der Heijden door een auto geschept en in kritieke toestand naar
het ziekenhuis gebracht, waar hij
overlijdt. Het leven van zijn ouders, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Zijn bestaan laat een fantoompijn achter bij zijn ouders,
die in alles om hen heen en in henzelf aan hem herinnerd worden.
Ze rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat hun eigen
levens in een neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen.
Donderdag 26 oktober - Aanvang 20.15 uur.
Kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar aan de kassa vanaf 19.30 uur.
Achteraf is er gelegenheid om de film onder het genot van een drankje na te bespreken in de sfeervolle foyer.
Bestel je op de filmavond een hoofdgerecht bij
eetcafé ’t pumpke, dan ontvang je gratis een kaartje!
te reserveren via www.eetcafetpumpke.nl.

Uurtje klassiek in Laverhof
HEESWIJK-DINTHER - Je bent pianiste, je moeder woont in een
verpleegtehuis en je wilt helpen. Wat doe je dan? Je gaat muziek
maken! Dat is precies wat Monique van de ven doet in Laverhof
Cunera/De Bongerd. Daar trakteert zij bewoners, familieleden en
omwonenden op live klassieke muziek. Dit ‘Uurtje Klassiek’ is om
de week op zondagmiddag in de prachtig klinkende grote kapel.

Meestal speelt Monique solo. Zo
heeft ze afgelopen zondag vier
delen uit een Franse Suite van
Bach gespeeld, een sonate van
Haydn, twee ‘Lieder ohne Worte’ van Mendelssohn, walsen van
Chopin en tot slot drie heerlijke
operettemelodieën. Een enkele
keer nemen anderen het concert
voor hun rekening. Zo schitterden in juni de pianistenbroers
Mark en Bruno Schuttelaars van
pas twaalf en negen jaar! Mark
studeert aan het conservatorium
in de Jong Talent Klas.

Soms speelt Monique ook met
collega-musici. Inmiddels zijn
er drie zangeressen te gast geweest: Ellen Pieterse (alt), Jeanneke van de Ven (sopraan) en
Anne-Mieke
Post-Smetsers
(sopraan). Op 19 november
staat er een concert gepland met
altviolist Frank Brakkee, met wie
Monique jarenlang een vast duo
vormde. Frank is aanvoerder van
de altengroep van het Radio
Philharmonisch Orkest en treedt
zeer regelmatig op in verschillende bezettingen. De laatste dag
van het jaar wordt een klapper.
Dan speelt Monique met violiste
Iris van Nuland. Zij is prijswinnares van het vermaarde Prinses
Elisabeth Concours, treedt in
binnen- en buitenland op en is
pas veertien.
Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis, maar je kunt
bijdragen aan het Uurtje Klassiek
door een bewoner van Laverhof
Cunera/De Bongerd van en naar
de kapel te begeleiden.

De tocht start om 19.00 uur en
voert vanaf Sterrenwacht Halley
aan de Halleyweg 1 in Vinkel/
Heesch naar de Mariakapel aan
de Schrikkelvenstraat in Heesch,
ongeveer drie kilometer lopen.
Na een moment van bezinning
en het opsteken van een kaarsje
volgt de wandeling terug naar de
sterrenwacht. Vanaf hier neemt
Sterrenwacht Halley de avond
over met eerst een welverdiende
koffiepauze en daarna een inspirerende lezing over klimatologie
en lichtverontreiniging; iets waar
we niet dagelijks bij stilstaan.
De avond eindigt om ongeveer
22.00 uur.
Deelname aan de avond kost
€ 2,- per persoon, te voldoen
aan de kassa van Sterrenwacht

Halley. Verzamelen om 18.45
uur zodat de wandeling stipt om
19.00 uur kan starten. Het dragen van een reflecterend hesje tijdens de wandeling in het
buitengebied is verplicht en een
zaklamp is aan te bevelen. Deel-

name geschiedt via aanmelding
tot uiterlijk 20 oktober. Dit kan
via pastoraal werkster Annemie
Bergsma van parochie De Goede Herder op 0412-451215 of
a.bergsma@parochiedgh.nl.
Tot dan!

op zoek naar roddels en geruchten in en rond kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Leerlingen uit de vierde klas van Gymnasium
Bernrode zijn als echte reporters, gewapend met mobiel, pen en
papier naar Kasteel Heeswijk vertrokken vorige week.
Met alle leerlingen van klas 4 is
men op zoek gegaan naar fascinerende verhalen over personen
die verbonden zijn met de geschiedenis van het kasteel. Elke
leerling mocht een persoon, een
perspectief en een genre kiezen
en schrijft vanuit de informatie in

beeld en woord die hij heeft opgedaan tijdens zijn bezoek aan
het kasteel een egodocument.
Dat is een historische gebeurtenis die wordt beschreven in de
vorm van een verhaal; feit en
fictie worden dus vermengd.
Als eindproduct maakt de school

een selectie van de mooiste
egodocumenten en bundelt die
in een mooi boekje dat in de
schoolbibliotheek, bij de conrector en bij het kasteel in de collectie komt.
En wie weet komt er een verhaal
uit dat net zo fascinerend is als
het verslag dat in 1963 in een
landelijke krant in de societyrubriek verscheen.

Concert kasteel Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op dinsdag 24 oktober neemt ensemble
Odyssee de aanwezigen mee naar de wondere wereld van de barok.
Aanvang van het concert is 20.00 uur in de Wapenzaal van Kasteel
Heeswijk.

Odyssee

Het concert
In het programma ‘Musical
Rivals’ is er die avond muziek te
horen van componisten die elkaars concurrenten waren voor
de functie van Thomascantor
in Leipzig: Bach, Telemann,
Christoph Graupner en Johann

Friedrich Fasch.
Ensemble Odyssee speelt op historische instrumenten, klavecimbel, barokviool, barokhobo en
blokfluit, in verschillende samenstellingen een prachtige combinatie van bekende en minder
bekende werken.

De musici
In 2010 richtten blokfluitiste
Anna Stegmann en klavecinist
Andrea Friggi Ensemble Odyssee
op. In verschillende bezettingen
heeft het ensemble sindsdien
naam gemaakt met opnames
van oude muziek.
Deze cd´s leverden veel lovende
reacties op in de internationale
pers; vooral hun grote stijlgevoel
en energieke spel worden geprezen. Met vijf succesvolle cd´s en
een prijs bij het Internationale
Van Wassenaer Concours heeft
Ensemble Odyssee zich in korte
tijd internationaal in de schijnwerpers gespeeld.
Locatie: Wapenzaal Kasteel
Heeswijk. Tijdstip: 24 oktober 20.00 uur (de zaal gaat om
19.30 uur open). Entree: € 25,per persoon inclusief een consumptiebon en een programmaboekje.
Aanmelden:
kasteelconcertenheeswijk@gmail.com
of vanaf 18.00 uur via
06-10677219.
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trainingsreis van skiclub Alpine World oss
naar de Pitztaler gletscher
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voetbal

Avesteyn vergeet te scoren
en laat dure punten liggen

Op de piste b
ij
Pitztal Glacie
r
3440M

turnen

volleybal

handbal

er
De groep is
waterpolo klahandboogschieten
ar voor, op
p voor
naar de to
de tra ining
wielrennen

darten

Foto: Ad van Dooren

tafeltennis

UDEN/HEESWIJK-DINTHER - Na de 3-0 zege van vorige week
mocht Avesteyn aantreden tegen fC de rakt om het totaal aantal
punten naar tien te brengen. Avesteyn begon matig aan de wedstrijd. Dit resulteerde dan ook in een vroege achterstand.
golf

Sponsors bedankt!
OSS – En toen was het zover, … de trainingsreis van skiclub alpine
World Oss naar de pitztaler gletscher in Oostenrijk! Maar liefst 23
skien
snowboarden
kano
kinderen, vijf
trainers en begeleiders
staan deze week in de sneeuw
op de bergen. Door een aantal sponsoren zijn ze dit jaar weer in de
gelegenheid om een trainingsreis te maken.
Wedstrijduitrustingen, slalompalen enzovoort, het werd allemaal
ingepakt, zodat ze de hele week
intensief het slalom-skiën kunnen trainen. Alles wat ze in de
kaarten/bridgen
sneeuw leren, kunnen we op de
kunstbaan weer gebruiken. Wie
weet, levert het weer een Ne-

derlands (Jeugd) Kampioen op
de baan op, net zoals de laatste
twee seizoenen!
Ton van der Heijden, een van
de initiatiefnemers vertelt supertrots: “We wilden zo graag met
de leerlingen op ski-trainingsreis.

Maar… deze reis is niet mogelijk zonder de sponsors. Gelukkig
vonden we een aantal sponsoren
die onze skiërs een warm hart
toedragen. Maaltijden, vlees,
vleeswaren, soepen, melk, chocomelk, brood, frisdrank, salades, fruit, geneesmiddelen en
nog veel meer kregen we mee.
Zeker nu we weer zien hoe leerzaam zo’n reis is wil ik via deze
weg nogmaals gezegd hebben:
Hartstikke bedankt sponsoren!”
De reis is te volgen via
Facebook/skicluboss

motorcross

raivo Dankers sluit het onk
125cc af met winst in boekel
BOEKEL/HEESCH - raivo Dankers van het Hsf Logistics Motorsport team heeft de laatste
wedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap 125cc in
Boekel weten te winnen.
Dankers kwam in de eerste manche in leidende positie rijdend
ten val en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Wel
hield hij hiermee zijn kansen op
de eindzege open. In de tweede
manche kwam hij van buiten de
top tien terug naar de koppositie
en zette de volledige wedstrijd
naar zijn hand.

motorsport

ZOTTE

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

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

De Rakt kwam al snel op voorsprong door een momentje
van onoplettendheid van de
Dintherse defensie. Sindsdien
was Avesteyn duidelijk de bovenliggende partij met kansen
die zich opstapelden. Voor rust
werden deze helaas niet verzilverd.
In de tweede helft stelde
Avesteyn al snel orde op zaken.
Rens van Vugt was degene die
de bal tegen de touwen schoot.
Na de 1-1 volgden er nog een
aantal kansen voor Avesteyn

maar ook deze bleven onbenut.
Hierdoor bleef De Rakt hoop
houden op een overwinning en
begon het meer aan te dringen.

AVESTEYN DUIDELIJK
DE BOVENLIGGENDE
PARTIJ
De laatste fase van de wedstrijd
was weer voor Avesteyn, maar
weer vergat ze de kansen af te
maken. Hierdoor eindigde de
wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.
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voetbal

voetbal

hockey

tennis

basketbal

HvCH toont veerkracht en
wint knap van FC tilburg

turnen

HEESCH - HvCH heeft een zeer knappe en volkomen verdiende 3-1 overwinning geboekt tegen fC
tilburg. De Heeschenaren gingen vanaf de aftrap zeer gedegen te werk en lieten de tilburgers niet aan
de bal komen. Het leek dan ook een kwestie vanbeugelen
tijd dat HvCH op
voorsprong
zou komen.zwemmen
Uit het niets waterpolo
boksen
badminton
kwam fC tilburg echter op voorsprong toen een fout in de Heesche achterhoede door Neill Oteng koelbloedig werd afgerond: 0-1. HvCH was even van slag maar herpakte zich tijdig en gaf fC tilburg niet
de gelegenheid de score uit te bouwen. De 0-1 was dan ook de ruststand.

voetbal

hockey

tennis

Na rust ging HVCH direct met
veel energie op jacht naar de
gelijkmaker. Verdediger Julian
Smolders maakte hands en de
uitstekend
leidende
scheidsrechbeugelen
boksen
badminton

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

1,2 cm b

OMMEL/HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 15 oktober ging Altior op bezoek bij ODC in Ommel, de
koploper in de hoofdklasse. Dus de dames waren gewaarschuwd en moesten beter voor de dag komen
dan de bekernederlaag van afgelopen donderdag.
biljarten

duivensport

judo

vissen

skien

snowboarden

1,4cm kano
b

autosport

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

Maar ODC schoot als een raket uit de startblokken en Altior
had veel moeite om de bal in de
1,4cm b
korf te krijgen.
Altior was zeker
in de eerste helft niet opgewassen tegen de aanvalsdrift van
autosport
ODC
en ging dan ookkarten
rusten
met een achterstand van 10-1.
Dus er moest in de tweede helft
veel gebeuren om er nog een

voetbal

wedstrijd van te maken. Altior
kwam wel beter voor de dag en
er werd beter gescoord dan voor
rust maar ODC had het verschil
al gemaakt.
De tweede helft was in doelpunten in hetmotorsport
voordeel van Altior
maar de punten bleven in Ommel. Einduitslag 14-6. De eerste
helft van de veldcompetitie zit

erop en Altior kan zich op gaan
maken voor de zaalcompetitie
waar het uitkomt in de Topklasse.
karten

Altior 1-Swift 1
(bekerwedstrijd): 8-19
DDW 2-Altior 2: 8-7
Klimop 2-Altior 3: 4-6
Altior MW1-Miko’76/Klick’15
MW1: 9-4
Corridor R1-Altior R1: 7-5
Altior A1- Bladella A1: 8-5
Altior B1-SVOC’01 B1: 16-2
Altior B2-Rooi B1: 6-6
MOSA’14 B1-Altior B3: 6-5
Altior C1-Swift C19-5
Nas C2-Altior C3: 3-6
De Korfrakkers D2-Altior D2:
6-3
Be Quick E1-Altior E1: 8-15
Altior E2-KVS’17 E1: 6-3
Altior E3-Tovido E2: 5-2
Altior E4-DAKOS E1: 1-8
Altior F1-Prinses Irene F1: 10-1.

WHv verliest van toxandria

LOOSBROEK/RIJKEVOORT - WHV heeft de eerste nederlaag geleden. thuis tegen toxandria werd het na een spannende wedstrijd
1 – 2 in het voordeel van toxandria uit rijkevoort. in de eerste helft
voetbalde WHV niet best maar ondanks dat kreeg het wel de beste
kansen. Helaas voor WHV werden er goede kansen gemist en het
was toxandria die in de 41e minuut de 0-1 scoorde.
De linksbuiten ging er vandoor en
die had een panklare voorzet in
petto voor Melvin van Lankveld
die de keeper van WHV kansloos
liet 0-1. Na rust was WHV de
betere ploeg en zette Toxandria
onder druk en de kansen werden
goed voorbereid, maar helaas
stond het vizier niet op scherp.

handboogschieten

tafeltennis

motorcross

1cm b

Altior komt zeer moeilijk tot scoren
hardlopen

handbal

onberispelijk binnen: 1-1. Nog
geen tien minuten later moest
opnieuw
een verdediger
van de wielrennen
paardrijden
darten
golf
hardlopen
jeu de boule
korfbal
Tilburgers in de zestien met de
hand naar de bal om het gevaar
te keren. Ook deze strafschop
nam Willem Roefs voor zijn rekening en hij liet Tilburg-keeper
Rick van Etten weer kansloos:
2-1. HVCH had de Tilburgers in
een wurggreep en wilde de defi- VORSTENBOSCH - Op een zonnige zaterdag 14 oktober werden de
biljarten
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
jeugdscheidsrechters
in het kano
kader van de week van de scheidrechter
nitieve
nekslag toebrengen.
In de 81e minuut viel de be- letterlijk in het zonnetje gezet. De jeugdafdeling van de vorstenslissing dan toch na een prima bossche Boys bedankt alle scheidsrechters van de club voor hun
aanval over de linkerkant met waardevolle inzet.
uitblinker Jeffrey van Uden in de
hoofdrol. Hij speelde de bal naar Erik Knulst, Noa Wolfs en Theo Dominicus, Peter van Kessel, RiFoto:
Rudo
Romijnders
basketbal
turnen
volleybal
handbal
spits Lars van Lee die bekwaam van der Heijden (zie foto) kre- nie van der Heijden, Pedro van
ter Verpaalen kon niet anders dan de 3-1 op het scorebord bracht. gen vanuit de jeugdafdeling de Ven, Jorg van Asseldonk,
de bal op de stip leggen. Cen- Een tevreden HVCH-trainer symbolisch voor alle scheidrech- Youri Vogel, Rick Janssen, Bob
schaken
dammenWillem Roefs
ters een bloemetje aangeboden. verhoeven, Peter Raijmakers en
trale verdediger
Maarten
van Vugt complimen- kaarten/bridgen
klaarde al vaker zulke klussen teerde vooral de veerkracht van Louis van den Heuvel, Rinie van Tom Huberts: bedankt voor jullie
de Ven, Rob Houweling, Marcel waardevolle inzet!
en schootwaterpolo
ook nu handboogschieten
de gelijkmaker
zijn team.
zwemmen
tafeltennis

korfbal
korfbal

volleybal

scheidsrechter vorstenbossche
boys, bedankt!

Uiteindelijk was het Yorick vd
Rakt die de terechte gelijkmaker
maakte. Hierna kon het alle kanten op en het was duidelijk dat
de ploeg die scoorde de winnaar
zou worden in deze spannende
wedstrijd. WHV was er een paar
keer dichtbij en ook Toxandria liet
zich zien met enkele goede kan-

sen. Uiteindelijk was het Toxandria die in de 86e minuut de beslissing forceerde. Twan Dekkers
scoorde met een bekeken schuiver de 1-2. WHV probeerde het
nog wel maar de tijd was te kort
om de gelijkmaker te forceren.
WHV had op basis van het vertoonde spel in de tweede helft
recht op een punt, maar als men
niet scoort is het moeilijk om een
gelijkmaker te maken. Volgende
week speelt WHV weer thuis tegen SCV 58 en het is te hopen
dat WHV dan een beter resultaat
behaalt dan vandaag.

tegenslag houdt Mike van
grinsven buiten top vijf
FRANKRIJK/HEESCH - Mike van
Grinsven van het CrQf Quad
team heeft tijdens de eerste
strandcross van het seizoen in
Berck sur Mer, frankrijk, een
goede snelheid laten zien maar
motorsport
zag door tegenslag de top vijf
aan zijn neus voorbijgaan.
Door een mechanisch probleem
moest hij in de eerste manche
vroegtijdig de wedstrijd verlaten.
In de tweede manche kwam hij

als zesde over de finish en in de
afsluitende derde manche eindigde hij op de vijfde plaats.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

De oPLossing

beugelen
Woensdag
18boksen
oktoberbadminton
2017

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

bernHeZe sPortieF

tafeltennis

voetbal

korfbalsters winnen en
verliezen binnen drie dagen

koploper
rhode wint ook in Heeswijk

korfbal

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten
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golf

NISTELRODE - Donderdagavond 12 oktober speelden de korfbalsters van prinses irene een bekerwedstrijd tegen Klimop uit Kekerdom. Na een ruststand van 8-2 kreeg Klimop vleugels en wist ze binnen
een korte tijd de achterstand te verkleinen tot 8-6.
biljarten
duivensport
judo
Prinses
Irene
kwam echter
niet
in gevaar en er werd gewonnen
met 14-9. Zaterdag was het echter andere koek. In een uitwedstrijd bij Korfrakkers liet Erp zien
dat ze de betere was: met een
einduitslag van 27-9 had Prinses
Irene weinig in te brengen.
schaken Laura
dammen
van de Ven was met vier strafworpen en drie velddoelpunten
verantwoordelijk voor zeven van
de negen doelpunten
aan Prin1cm b
ses Irene kant.

De competitiewedstrijd
tegen
1,2 cm b
Korfrakkers werd op zaterdag
gespeeld. Korfrakkers speelt
sinds vorig jaar al haar thuiswedstrijden 1,4cm
op b zaterdag. Meteen in de eerste minuten liet
Korfrakkers zien dat ze er geen
autosport
karten
gras
over liet groeien en
kwam
op 3-0 voorsprong. Laura van
de Ven maakte nog de 8-4 en
de 11-5, maar de afstand tussen Korfrakkers en Prinses Irene

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Pieter Verbruggen aan de bal

werd steeds groter. Waar Korfrakkers juist heel zuiver was
van afstand, was het geluk niet
aan Prinsesmotorsport
Irene zijde. Met een
12-5 tussenstand werd er gerust.
Esther van Venrooij liet zien dat zij
aanvallend gezien precies weet
wat ze doen moet. Door haar

sterke positie legde zij meteen
een korte kans binnen en kreeg
ze een strafworp mee. Ondanks
de vechtlust van Prinses Irene
wist Korfrakkers de voorsprong
erg ver uit te bouwen. Met een
27-9 verlies mocht Prinses Irene
weer naar huis.

voetbal

Prinses irene in tweede helft sterker
NISTELRODE - prinses irene en Margriet speelden na meer dan vier seizoenen weer tegen elkaar. De
mannen van van tilburg Mode & sport waren in de tweede helft duidelijk de betere ploeg en wonnen
verdiend met 2-1.
Na een 0-0 ruststand scoorden
Jeroen Bekkers en Rolf van de
Bogaart voor de Oranjehemden. In de tweede helft werd
het team aan de hand genomen
door Robin Walk die, eindelijk
blessurevrij, liet zien dat hij een
belangrijke pion kan worden
in het team van coach Van der
Steen. Verdedigend zat het vooral goed in elkaar en werd er amper iets weggeven tot de laatste
seconden van de wedstrijd. Ver
in blessuretijd maakte Van Vlijmen, tot ergernis van doelman
Van Venrooij, de 1-2.
De uitstekende jonge scheidsrechter Schelsma uit Cuijk blies
meteen daarna af. Een speler
moet nog zeker genoemd wor-

In een gelijkopgaande wedstrijd
kwam de thuisploeg al snel op
voorsprong door een benutte
penalty van Wouter van Dijke,
daarna brachten twee standaardsituaties Rhode op voorsprong.
Wat Heeswijk na rust ook probeerde, verder dan wat dreigende momenten in en om het strafschopgebied kwam het team van
Marc van de Ven niet. In de slot-

minuut counterde de ploeg van
oud Heeswijk-trainer Theo van
Lieshout zich nog naar 1-3.

VOOR HEESWIJK IS
HET ZAAK OM TE
BLIJVEN KNOKKEN
Theo van Lieshout verstevigt op
deze manier de koppositie met
zijn Rhode en voor Heeswijk is
het zaak om te blijven knokken
voor de resultaten. Het is hierbij
te hopen dat de goed gevulde
ziekenboeg snel leegloopt.

50-jarig bestaan volleybalvereniging tornado
NISTELRODE - volleybalvereniging tornado bestaat dit jaar 50
jaar en dit heuglijke feit viert
zij op zaterdag 11 november in
sporthal de Overbeek.

den en dat is de pas 17-jarige
centrale verdediger van Margriet, Teun van Grunsven. Een
speler die fysiek sterk is en alles

in zich heeft om op een veel hoger niveau te acteren. FC Oss
zou deze reïncarnatie van Jaap
Stam meteen in moeten lijven!

Om 17.00 uur start een rommeltoernooi en vervolgens begint
om 20.00 uur de feestavond met
muziek, een hapje en een drankje. Alle leden en oud-leden zijn
hierbij van harte uitgenodigd.
Graag wel even aanmelden via
secretariaat@vc-tornado.nl
en
duidelijk aangeven of je deelneemt aan het rommeltoernooi
en de feestavond of dat je alleen
op de feestavond aanwezig zult
zijn. Je kunt je aanmelden tot 31
oktober.

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online
Actueel

S I N T- O E D E N R O D E / H E E S WIJK-DINTHER - Het verrassende rhode wist ook op bezoek in
Heeswijk de drie punten binnen
te slepen.

Foto: Hans Heesakkers

Betrokken

Nieuws

Fotoalbums

Bedrijven

Agenda

Verenigingen

www.mooibernheze.nl
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Woensdag 18 oktober 2017

DonDerDAg 19 oktober

ZAterDAg 21 oktober

oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode

open bernhezer
biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther

open bernhezer
biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Hulliewien schmink& verkleedpartij
Hullie Uden
Filmmiddag jeugd: vaiana
CC Nesterlé Nistelrode
eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Disco voor mensen met
een beperking
Lunenburg Loosbroek
Liederentafel
CC De Wis Loosbroek
blik op fotografie:
De geschiedenis
van de fotografie
Bibliotheek Heesch
vrijDAg 20 oktober
Pijnvoorlichtingsdag
Fysio Steins Hoogstraat Heesch
PAGINA 29
open bernhezer
biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther
op de koffie bij nellie
Palmenweg 5 Nistelrode
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
Hulliewien schmink& verkleedpartij
Hullie Uden
Zonnebloem
HDLv kaartavond
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 35

kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
PAGINA 8

Publiekswandeling:
volop herfst
Parkeerplaats Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
PAGINA 11
open bernhezer
biljartkampioenschap Libre
Royal Event Palace
Heeswijk-Dinther
Motorcrosswedstrijden
MC-Heeswijk
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther

kledinginzameling
stichting vrienden van
onze Missionarissen
Nistelrode
PAGINA 6
Hulliewien speurtocht
& kids Dj tim
Hullie Uden
Pijnvoorlichtingsdag
Fysio Steins Hoogstraat Heesch
PAGINA 29
expositie:
symbolen en signalen
Galerie Ramou Heesch
expositie van
schilderwerken en beelden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

viering 200ste
geboortedag bahá’u’lláh
Broekhoek 35 Heesch
PAGINA 6
expositie:
symbolen en signalen
Galerie Ramou Heesch

Workshop skincare
& visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

expositie van
schilderwerken en beelden
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
internationaal
Accordeonfestival
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Zondagse Muziek:
the Click
CC Nesterlé Nistelrode

koffieconcert
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pijnvoorlichtingsdag
Fysio Steins Hoogstraat Heesch
PAGINA 29

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch

vv vogelvreugd: kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dienstenveiling
Blokhut 3e Roest
Vorstenbosch
PAGINA 3

ZonDAg 22 oktober

najaarsworkshops
’t sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

boeken- en platenbeurs
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

Activiteit voor jongeren
Parochie De Goede Herder
Heesch, Nistelrode &
Vorstenbosch

katinka Polderman
CC Nesterlé Nistelrode

DinsDAg 24 oktober

inloopspreekuur Fysio
steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

jubilarissenconcert
Aula Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

vrijwilligersavond
geloofsgemeenschap
Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 6

informatie avond:
vrouwen hart- en
vaatziekten
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Live: get the groove &
Hulliewien speurtocht
Hullie Uden

Workshop:
Herfst creaties de luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

Mariaviering
Petrus’ bandenkerk Heesch
PAGINA 6

MAAnDAg 23 oktober

optreden pianiste
Monique van de ven
Kapel Laverhof
Heeswijk-Dinther
PAGINA 40
vv vogelvreugd: kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

kasteelconcert:
ensemble odyssee
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 40
WoensDAg 25 oktober
repetitie jeugdkoor
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 13
kennisMaker:
esther van krieken
Bibliotheek Nistelrode
PAGINA 4
Centrum MAiA: Workshop
orakel- & inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode
Film: Wakker in een
boze droom
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 30
DonDerDAg 26 oktober
start cursus:
beter leren slapen
Volkelseweg 2 Uden
spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Centrum MAiA:
basistraining
dierencommunicatie elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode
start cursus:
omgaan met dementie
Oude Litherweg 20 Oss

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
korloo tweedehands
kinderkleding en
speelgoedbeurs
CC De Wis Loosbroek
samen sterk: opvoeden
CC Nesterlé Nistelrode
Film: tonio
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 40
vrijDAg 27 oktober
op de koffie bij nellie
Palmenweg 5 Nistelrode
Centrum MAiA: numerologie - en hoe kan ik healen
Palmenweg 5 Nistelrode
Wmo koffie- en
informatiemiddag
CC De Pas Heesch
PAGINA 29
stiltewandeling
Parochie De Goede Herder
Heesch Nistelrode &
Vorstenbosch
vov bernheze
CC Nesterle Nistelrode
PAGINA 31
Actiedagen
bevers steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 35
ZAterDAg 28 oktober
expositie:
symbolen en signalen
Galerie Ramou Heesch
opendag Happy swim
Pastor van Winkelstraat 55b
Schaijk
PAGINA 13
Actiedagen
bevers steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 35
nacht van de nacht
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode
PAGINA 40
vogeltentoonstelling
vogelvreugd
De Gildenhof Nistelrode
vorstenbosch ‘kwist
Vorstenbosch

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

