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Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Sport & Healthclub Meer Sports, ‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  |  (0412) 40 44 74

* MEER INFO EN VOORWAARDEN: WWW.MEERSPORTS.NL

WORD NU LID EN SPORT 5 WEKEN GRATIS*
EN DAT VIEREN WE!

Ben jij tussen de tien en twaalf jaar 
en hou je van koken? 

Wat moet je doen?
Stel met twee tot vier personen 
je eigen team samen. Bedenk 
een voor-, hoofd- en nagerecht 
met de deelnemende leveran-
ciers van streekproducten, te vin-
den op www.keukenbazen.nl/
gemeenten/bernheze. Kook het 
menu en maak er mooie foto’s 

van. Meld je 
vóór 26 sep-
tember aan 
op de site 

van Keuken-

bazen, mét je foto’s, recepten en 
de benodigde ingrediënten. 

En dan?
er doen achttien gemeenten 
uit de regio mee. Per gemeente 
kiest een chef-kok het winnend 
team. Voor Bernheze is die eer 
aan chef-kok Violet van Dooren 
van restaurant Het Sentiment in 
Heeswijk-Dinther. op 3 oktober 
worden de winnende teams be-
kendgemaakt. en dan wordt het 
pas écht leuk. Want Violet gaat 

haar team persoonlijk begelei-
den om tijdens de Mega Live 
KookBattle zo goed mogelijk 
voor de dag te komen. Dat be-
tekent dat het winnende team 
alvast mag gaan proefkoken bij 
Het Sentiment. In de professio-
nele restaurantkeuken, als échte 
koks!

De finale!
op zaterdag 15 oktober is de 

grote finale 
bij het Ko-
ning Willem 
1 college in 

Den Bosch. er 
strijden achttien 

teams om de titel ‘Keukenbaas 
2016’. elk team kookt - onder 
toeziend oog van de chef-kok - 
het eigen driegangenmenu voor 
een groep van vijftien gasten, 
waaronder de burgemeester. De 
vakjury beoordeelt de menu’s en 
wijst een winnaar aan. De bur-
gemeester van het winnende 
team wordt een heel jaar lang 
‘Smaakburgemeester van ne-
derland’. en het winnende team 
mag een kijkje nemen bij het 
kookprogramma 24Kitchen!

Waarom meedoen?
omdat gezond 
eten een verant-
woorde keuze 
is. Burgemees-
ter Marieke 
Moorman: “Ik 
vind het mooi 
dat kinderen 
op deze manier 
kunnen kennismaken met de 
producten uit onze regio. We 
hebben binnen onze gemeente 
een zeer gevarieerde keus en 
daar mogen we trots op zijn!”

ook Violet kan niet wachten tot 
ze het winnende team onder 
haar hoede mag nemen. “Ge-
weldig om mijn eigen enthousi-
asme over te mogen brengen op 
de kinderen. Die passie voor ko-
ken en mooie gezonde gerech-
ten… ik heb er zin in!” Heb jij 
de smaak ook te pakken? Meld 
je snel aan!

BernHeZe - Voor alle koks in spe uit de groepen 7 en 8 organiseert AgriFood Capital 
voor het tweede jaar de grote Keukenbazen Kookchallenge. Wie weet kook jij straks 
je eigen menu met een échte chef-kok!

Violet en Marieke in de keuken van Het Sentiment Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls

CURSUS BLINDTYPEN
voor kinderen uit

groep 7 en 8

Heesch: 
Het Hooghuis

Heeswijk-Dinther: 
BS ‘t Palet en de Mozaïek

Nistelrode: 
BS ‘t Maxend en de Beekgraaf

Start: EIND SEPTEMBER
www.iedereenkantypen.nl

of 06-53830572

Goud voor Kenny van Weeghel
rIo De JAneIro/HeeSWIJK-DIntHer - Wheeler Kenny van 
Weeghel heeft maandagmiddag goud gewonnen op de 400 me-
ter in de klasse T54. 

Van Weeghel komt nu nog in actie 
op de 800 meter en op zijn favo-
riete afstand, de 100 meter. Van 
woensdag op donderdag rijdt hij 
rond middernacht (nederlandse 
tijd) de eerste ronde op de 800 
meter. De 100 meter begint op za-
terdag: in de nacht van vrijdag op 
zaterdag rijdt Van Weeghel rond 
00.40 uur zijn eerste ronde.

Grijp dan nu je kans!

Alle informatie over Keukenbazen vind je op 
www.keukenbazen.nl/gemeenten/bernheze.
Kijk ook op https://vimeo.com/174555175 voor het inspi-
rerende filmpje van de burgemeester en chef-kok Violet.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze- 
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
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Kunst en cultuur
Zondag 18 september, concert 
door Lisa Franken, cello en piano, 
aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Maandag 19 september: 
YoGA, les 2 door Lea, om 18.45 
uur en om 20.15 uur, 0413-
342656.
Dinsdag 20 september: 
YoGA, les 1 door Gerry, van 
19.00-20.00 uur en 20.30-21.30 
uur, 0413-366032.

Donderdag 22 september: 
tArot-avond door Astrid Ber-
kers, aanvang 20.00 uur, kosten 
€ 5,-, bel Ans van Duynhoven 
voor reserveringen.
Maandag 26 september: 
YoGA, les 2 door Lea, om 18.45 
en 20.15 uur, 0413-342656.
Dinsdag 27 september: 
YoGA, les 2 door Gerry, van 
19.00-20.00 uur en 20.30-21.30 
uur, 0413-366032.

Over 3 
maanden...

Wat was het leuk afgelopen 
zondag Heesch Presenteert! 
We hebben genoten van alle 
aandacht en belangstelling en 
willen de organisatie graag 
bedanken voor het organiseren 
van dit mooie evenement. een 

mooie kans om ons weer te laten zien met de twee jonge 
kalfjes (zonder naam..) en slechts 1,5 dag oud. Met de 
honing uit deze streek, met onze diverse kaasjes maar ook 
met onze nieuwste kerst- en relatiepakketten. 

Dit jaar hebben we mooie tasjes met inhoud vanaf € 25,- 
tot € 50,-. Dit kerstgeschenk kan prima aangevuld worden 
met een cadeaustammetje van het Bomenpark, cadeaubon 
van Verbruggen Megastore en/of Bon Fromage of met een 
arrangement van het Spahuys in oss. een combinatie kan 
natuurlijk ook! Dan heeft u en een leuk cadeau maar ook 
nog een extra leuke attentie voor uw relatie of medewerker. 
Afname voor deze tasjes is vanaf 10 stuks per bestelling. 
Uiteraard zorgen wij ervoor dat alles tijdig voor u klaar staat! 

op woensdagavond 12 oktober organiseren we een speciale 
kerst-avond voor bedrijven. Iedereen die op zoek is naar 
een geschikt kerstcadeau voor relaties en/of medewerkers 
kan hierbij aanwezig zijn dus stuur een reactie naar 
bonfromage.ton@live.nl en u ontvangt van ons een 
uitnodiging en tijdstip voor deze sfeervolle locatie.

Bij bestelling op deze avond ontvangt u tevens een mooie 
attentie. en wacht niet te lang want over 3 maanden

is het (bijna) kerst! Wij adviseren u graag.

Met vriendelijke groet,
Bon Fromage team oss & Heesch
ton en elly Bens

Column
Ton Bens

rob Scheepers uit Sterksel (nB) 
beleefde een stormachtige intro-
ductie in de nederlandse thea-
ters. Voor de razend succesvol-
le nieuwjaarsconferences was 
geen kaart meer te verkrijgen. 
In toomler won rob de Padoem 
Patsss oneliner extravaganza, 
waarop hij mocht aanschuiven 
bij De Wereld Draait Door. Vele 
media-optredens later weet ook 
de rest van nederland hoe grap-
pig rob Scheepers is.

na ‘2014, Afgescheept’ en 
‘2015, opgescheept’ is het tijd 
voor de derde nieuwjaarsconfe-
rence: ‘2016, Uitgescheept’.

over ‘2016, Uitgescheept’:
Wat is er nou lekkerder dan ra-

dicaal schoon schip te maken? 
Alle onnodige ballast overboord 
te gooien, en opnieuw te begin-
nen? Vanaf de veilige kade kijkt 
rob de in 2016 uitgescheepte 
vloot van failliete voetbalclubs 
en achterhaalde winkelformules 
na. Wuiven naar gevallen politici 
en ons ontvallen wereldsterren. 

om vervolgens met de borst 
vooruit en de kop in de wind, 
het nieuwe jaar binnen te stap-
pen. Met verse ideeën en brui-
send van de energie. Heerlijk. 
Want de beste stuurlui staan nu 
eenmaal nog steeds aan wal…

contactpersoon chantal Kanters
cc De Wis: 06-53180803 of 
info@de-wis.nl.

Voorverkoop 
‘Uitgescheept’ Rob 
Scheepers in CC De Wis

LooSBroeK - Rob Scheepers komt op donderdag 1 december om 
20.00 uur voor de derde maal in CC De Wis met zijn oudejaarscon-
ference ‘Uitgescheept’. De voorverkoop start op vrijdag 16 septem-
ber om 18.30 uur in CC De Wis. Kaarten kosten € 15,- per stuk.

Nieuwe serie Liederentafel in CC De Pas
HeeScH - Na de zomerstop gaat op woensdag 21 september de Liederentafel in CC De Pas weer van start. De aanvang is zoals altijd om 
20.00 uur. Elke maand wordt er eenmaal een Liederentafel gehouden en wel telkens op de derde woensdag. Deze wordt steeds gehouden 
in zaal De Misse en de entree bedraagt € 1,-. Dat is makkelijk om te onthouden of te noteren.

tijdens de Liederentafel worden er gezamenlijk liedjes gezongen uit de aanwezige liederenbundels. De muzikale begeleiding is in handen 
van een enthousiast trio muzikanten met zang, drum, gitaar en accordeon. Bovendien laten ze zich vaak vergezellen door een zangeres. Ze 
nemen de deelnemers dan ook graag mee in een bonte mengeling van bekende liedjes van toen tot nu. naast een stukje nostalgie zijn het 
stuk voor stuk liedjes die lekker in het gehoor liggen en leuk zijn om mee te zingen. een vrolijke en gezellige avond is daarmee gegarandeerd. 
Iedereen kan meedoen. Je kunt zo aanschuiven. ook mensen uit de wat wijdere regio zijn van harte welkom. naast trouwe bezoekers zijn 
geïnteresseerden van jong tot oud die eens kennis willen maken met het fenomeen Liederentafel graag geziene gasten. Het verplicht tot niets. 
De leiding is in handen van de liederentafelcommissie.

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

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

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

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Kom nu 
langs

Ook voor hulp bij
overstappen

Zo, daar ben ik weer, terug van weggeweest. 
De vakantie is alweer enkele weken voorbij, 
maar het weer is nog steeds zomers. Op de dag 
dat je dit leest, is het waarschijnlijk tropisch. 
Allerlei temperatuurrecords worden deze dagen 
gebroken. Misschien moeten we deze week op 
mijn werk wel een tropenrooster gaan invoeren.
Afgelopen weekend was ik in de Ardennen. Daar 
heb ik met twee broers, mijn zoon en enkele 

neven met de racefiets enkele Ardense heuvels beklommen. Dat was al 
erg leuk, maar door het prachtige weer werd het nog leuker. Leuk was 
ook dat ik mijn jongere broers aardig partij kon bieden, sterker nog, dat 
ik hen in de beklimmingen de baas was.
Over beklimmingen gesproken: in mijn laatste bijdrage voor de 
zomervakantie schreef ik over de Mont Ventoux, vanwege de bijzondere 
etappe die zich daar in de Tour de France had afgespeeld, met een 
rennende Froome op de flanken van de mythische berg. Deze keer wil 
ik het opnieuw over de Ventoux hebben. We hebben immers afgelopen 
zomer in Bedoin, aan de voet van de Ventoux, gekampeerd en ik heb, 
26 jaar na de vorige keer, de col beklommen, dit keer samen met mijn 
zoon. Het was zwaar, maar ik ben boven gekomen. Het gevoel dat je 
hebt als je na zo’n beklimming uitkijkt over de diepte beneden je, is niet 
te beschrijven. Dat is me althans nog niet gelukt.
Daarom neem ik mijn toevlucht tot het tweede gedicht uit de bundel 
‘Vleugels op de Ventoux’, die ik samen met de Limburgse dichter Frits 
Criens geschreven heb. Eerder heb ik twee andere gedichten uit deze 
bundel in deze rubriek opgenomen. In het onderstaande gedicht maakt 
de lezer kennis met de hoofdpersoon van deze wielercyclus: Eddy 
Vleugels.

Wel, Malaucene en Sault zit er al op
En toch, de echte strijd moet nog beginnen
Het peloton rijdt stadje drie reeds binnen
We gaan vanuit Bedoin weer naar de top

Er staat veel jeugd, ook renners in de knop
Veel Fransen, Belgen, Duitsers, zelfs wat Finnen
En ook, als altijd, hele huisgezinnen
Uit Nederland. Ze staan er niet voor nop

Want zie, er komt een landgenoot op kop
Een klimmer uit het wielerdorpje Schinnen
Van wie de kenner denkt: Als die gaat winnen
Is dat voor mij een ongehoorde mop

Een dwaze fan in sinterklaasgewaad
Roept opgewonden: “Onze Eddy gaat!”

mooI VAn hans mandersLate Summer evening in CC De Wis: 
only for women!

Genieten van heerlijke eigen-
gemaakte zomerse smoothies, 
drankjes en lekkere hapjes, de 
stands bezoeken, in de lounge-
hoek bijkletsen over de vakantie 
of over andere vrouwenzaken of 
samen lekker bezig zijn in een 

workshop. “Alles lekker relaxed 
in een brocante sfeer. Dat is wat 
we voor ogen hebben”, leggen 
de dames van de organiserende 
werkgroep uit. Jozette van den 
Helm, thea neijs, Miriam van 
Dijk, claudy cornelissen, Ilse 
van der Wijst en chantal Kanters 
hebben enthousiast en met heel 
veel plezier in de voorbereidin-
gen, de Late Summer evening 
in de Loosbroekse Wis georga-
niseerd. 

Voor ieder wat wils 
“er zijn ruim twintig onderne-
mers die er óók zin in hebben. 
er is voor iedere vrouw wat wils: 

stands met gezonde producten 
zoals honing en walnoten, sie-
raden, kleding en trendy home-
decoraties. Je kunt er advies in-
winnen over sport en beweging 
en er is een beautycoach. Je kunt 
er kennismaken met voetreflex-
therapie en hoofd- en hand-
massage. Het zomerse kleurtje 
behouden? Dan is spray tanning 
misschien iets voor jou. ook 

hierover kun je je laten informe-
ren. Je kunt in een workshop le-
ren hoe je smokey eyes maakt en 
oefenen in handlettering. 

en last but not least: je kunt een 
leuke polaroidfoto laten maken. 
Voor € 2,50 ben je écht een 
avondje uit. We gaan open om 
20.00 uur en sluiten rond 23.00 
uur.” 

LooSBroeK - Alles wat voor 
vrouwen leuk is... is er: ruim 
twintig stands - waarvan er niet 
een hetzelfde is - waar je inspi-
ratie op kunt doen om je huis 
sfeervol in te richten of aan te 
kleden, waar je kennis kunt 
maken met producten en dien-
sten om jezelf eens lekker te 
verwennen en deel kunt nemen 
aan verschillende workshops. 
Een Late Summer Evening waar 
je ontspannen vrouw kunt zijn 
in plaats van een ‘altijd drukke 
mama’. Sluit de zomer relaxed af 
op donderdag 22 september!

Twee gratis VIP-kaarten winnen?
Wist je al dat Lunenburg Events & More op 30 september de London Knights uitgenodigd heeft? 
De dames van de werkgroep besluiten: “Als je op onze Late Summer Evening komt, kun je hiervoor 
twee VIP-kaarten winnen, die op een ludieke manier verloot worden onder de bezoeksters door een 
speciale gast. We steunen ook een goed doel: SamenLoop voor Hoop Heesch, waarbij je geld bij 
elkaar kunt lopen voor het KWF. Dus dames uit Bernheze, voel je vooral welkom op donderdag 22 
september in De Wis aan de Schaapsdijk!”. 

V.l.n.r.: Jozette, Miriam, Ilse, Claudy en Chantal Tekst en foto: Hieke Stek

‘aLLeS LeKKer 
reLaXed In een 
BrOCanTe SFeer’
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Verdilaan 48 - T: 0412-457067 - info@fysiocentrumheesch.nl
www.fysiocentrumheesch.nl

Ook deze therapeuten staan voor u klaar 
voor behandeling of een goed advies.

Meer weten of een afspraak maken?
Neem contact op met FysioCentrum Heesch

- Oedeem- en huidtherapie
- Logopedie na hersenletsel
- Ergo- en handtherapie

- Podologie
- Verloskundige

Wist u dat u in ons pand ook terecht kunt voor…

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

17Septemberplein 1B Son - 0499-490726
Meijerijstraat 6 Veghel - 0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Afspraak binnen een dag

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, 
maak vrijblijvend een afspraak

VOOR HET BESTE HOORADVIES

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Heesch 0412-475959  |  Veghel 0413-288338 

MS collectanten gezocht!

Wil jij je ook sterk maken 
tegen MS?
om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we op 
zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. een avondje 
collecteren kost maar twee uur 

van je tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 
tien uur over, dan kun je al aan 
de slag als collecte-coördinator. 

Kijk op de website 
www.mscollecte.nl voor meer in-

formatie en meld je snel aan. Sa-
men maken we ons sterk tegen 
MS!

“ SAMEN STAAN WE 
 NOG STERKER 
 TEGEN MS!”
 
 ALEX VAN DER ZOUWEN 
 -KRAANTJE PAPPIE- 

 AMBASSADEUR NATIONAAL 
 MS FONDS

MSCOLLECTE.NL

Van Schijndel Hoortechniek: 
vijf jaar hoorzorg in Heesch

HeeScH - Vijf jaar geleden 
opende Jeroen van Schijndel 
een hoorwinkel in Heesch. Eerst 
in een tijdelijk pand aan de 
overzijde en daarna in het op-
geknapte pand aan ‘t Dorp 29 
naast Alferink Optiek. 

Dat de formule werkt, heeft Van 
Schijndel wel bewezen, gezien 
het feit dat ook oss en Wijchen 
aan het bedrijf zijn toegevoegd, 
zonder de kwaliteit uit het oog 
te verliezen. een hoge kwaliteit 

hoorzorg leveren. Dat is de visie 
van Van Schijndel Hoortechniek. 
Het zelfstandige gehoorbedrijf 
werkt, in tegenstelling tot veel 
andere bedrijven, alle dagen 
enkel met gediplomeerde men-
sen, zodat de kwaliteit altijd ge-
waarborgd blijft. ‘’Wij bieden de 
cliënt net iets extra’s omdat dat 
zo hoort.’’ 

Van Schijndel Hoortechniek be-
schikt over de meest geavan-
ceerde apparatuur en specialisti-

sche vakkennis om de nieuwste 
generatie hoortoestellen aan te 
bieden. Samen met u bekijken 
wij welke hooroplossing het best 
bij u past. ons advies richt zich 
altijd op uw persoonlijke situa-
tie, passend binnen uw budget 
en eventueel rekening houdend 
met de richtlijnen die uw zorg-
verzekeraar hanteert. Kortom, 
met deze zogenaamde vrije keu-
ze beslist u.

Alleen op die manier kunnen we 
namelijk de beste hoorzorg ga-
randeren. Van Schijndel Hoor-
techniek is Star-gecertificeerd en 
heeft afspraken met alle zorgver-
zekeraars. Met het huidige pro-
tocol krijgt u zelfs 75% vergoed 
en bent u aanvullend verzekerd, 
dan is voor veel slechthorenden 
de zorgoplossing ‘gratis’.

Bent u benieuwd hoe het ervoor 
staat met uw gehoor, maak dan 
een afspraak voor een gehoor-
onderzoek; helemaal gratis en 
vrijblijvend. ook wanneer u al 
toestellen heeft, zijn wij graag 
bereid om u het beste advies te 
geven. 
www.vanschijndelhoortechniek.nl.

Het pand in Heesch

VIVIN begint aan nieuw 
seizoen met onderwerp Zorg

na de opening zal het onder-
werp de zorg zijn: Is het in 2016 
nog mogelijk om aan betaalbare 
zorg te komen? 

Margo van den Berg, mantel-
zorgmakelaar van de gemeen-
te Bernheze zal ons informeren 
over de wet- en regelgeving in 
de zorg en bij welke instantie je 
voor ondersteuning kunt aan-
kloppen. 

onderwerpen op die avond zijn:
* Waar kan ik met mijn zorg-

vraag terecht en van welke 
diensten kan ik als mantel-
zorger gebruik maken. Man-
telzorgers hebben het vaak 
al druk genoeg met de prak-
tische zorg. In de praktijk blijft 

het daar echter niet bij. Man-
telzorgers moeten ook aan 
de slag met zorg verlenende 
instanties en krijgen te maken 
met een ingewikkeld stelsel 
van voorzieningen, waarin 
het soms moeilijk is de juiste 
oplossing voor de zorgvragen 
te vinden.  

* Waar gaat het op die avond 
over? Dat kan over verpleging 
of verzorging gaan, maar ook 
over hulpmiddelen en aange-
paste voorzieningen. en daar-
naast over contacten met uit-
kerende instanties, over pgb’s 
en het organiseren van hulp 
op maat.

 
naast het geven van informatie 
en advies, beantwoordt Margo 

op die avond ook jullie vragen 
daarover.

een leerzame en informatieve 
avond. en mocht de informatie 
voor je nu nog niet zo van toe-
passing zijn, dan is het toch nut-
tig om dit voor de toekomst te 
weten. Al met al een leerzame 
avond die je niet mag missen. 
Wij vinden het plezierig jullie al-
len weer te zien.

nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Ze kunnen dan ook naar 
deze avond komen. 
Voor meer informatie, stuur een 
berichtje naar 
vivinnistelrode@hotmail.com.

nISteLroDe - Nagenietend van de vakantietijd start het VIVIN-pro-
gramma weer op maandag 19 september om 20.00 uur met de ope-
ningsvergadering bij het Tramstation. VIVIN staat voor de eerste 
letters van: ‘voor iedere vrouw in Nistelrode’.

 
 

 
 

 

BernHeZe - Het Nationaal MS Fonds houdt van 21 t/m 26 novem-
ber de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer dui-
zenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in 
te zamelen voor mensen met multiple sclerose (MS). Over de ziekte 
MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS ver-
oorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

Als iemand denkt dat er nog 
extra kosten en/of verplichtin-
gen aan de wedstrijd verbonden 
zijn, is dat een kleine misvatting. 
De advertentie van Marskramer 
Heeswijk-Dinther betekent al-
leen dat men daar, naar eigen 
keuze, Keezbord-artikelen kan 
kopen. Voor de wedstrijd is dat 
nIet nodig.
 
Schrijf snel in voor het toernooi, 
want VoL=VoL.

Meer informatie kunt u vinden 
in DeMooiBernhezeKrant van 
week 35 (29 augustus) of op 
internet: www.demooibernheze-
krant.nl/archief/62452-keezen-
bord-toernooi-vorstenbosch
 
Inschrijven gaat via e-mail: 
keeztoernooivorstenbosch@
hotmail.com

Veel geluk en speelplezier toege-
wenst.

Keezbord-toernooi 
Vorstenbosch

HeeSWIJK-DIntHer/VorStenBoScH - In Vorstenbosch wordt op 
vrijdag 30 september het Keezbord-toernooi gespeeld. De organi-
satie zorgt ervoor dat er voldoende Keezborden en bijbehorende 
artikelen zijn. De benodigde borden en speelartikelen mogen gra-
tis gebruikt worden. Daar hangen géén extra kosten aan. Voor het 
toernooi hoeft alleen het inschrijfgeld, € 5,- p.p. betaald te worden.
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

breekbaar
let op!

BrabanderBreker
2,95

normaal 3,50

Houdt u van robuust en ’n brood met een bite? 
Dan hebben we wat voor u. Donkerbruin 
meergranen met pittige Drielse oude kaas er 
doorheen gebakken. Heerlijk bij de borrel
met ’n kruidenboter of dip. Maar ook een topper 
bij de soep of salade. Even in de oven voor 
’n krokante korst…     dan geniet u dubbel.

tips van de bakkers

geldig t/m 21-9-2016

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

witte melkbollen 
Proef de smaak van écht

lekkere broodjes 

1,60 1,00
4 stuks

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:00 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Besparen op uw accountantskosten?
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!

www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

Sport & Healthclub Meer Sports viert 5-jarig jubileum

HeeScH - Sport & Healthclub 
Meer Sports aan ‘t Vijfeiken 14 
bestaat in september vijf jaar. 
Het sportcentrum viert dit met 
een feestmaand in september. 

gezellig, laagdrempe-
lig en persoonlijk
“Ik vind het belangrijk dat ieder-
een serieus wordt genomen en 
dat we de tijd nemen voor onze 
leden”. Wendy van der Meer be-
gint enthousiast te vertellen over 
de sportschool die ze vijf jaar ge-
leden overnam. ““We merken 

dat mensen persoonlijke aan-
dacht prettig vinden en hier met 
veel plezier trainen. We willen 
vooral een gezellig, laagdrempe-
lig en persoonlijk sportcentrum 
blijven. We gaan niet meedoen 
met de grote ketens.”

Sport & Healthclub Meer Sports 
zag haar ledenbestand vanaf de 
overname flink groeien. Wendy 
is trots op de vooruitgang die de 
club heeft geboekt: “We hebben 
een jong, ervaren en enthousiast 
team, dat er voor de leden en 

voor elkaar is. Het zijn allemaal 
professionele, gecertificeerde in-
structeurs die regelmatig op trai-
ning gaan. Ik vind het belangrijk 
om te blijven vernieuwen. Daar-
om kijken we constant kritisch 
naar het aanbod van onze lessen 
en blijven we investeren in ons 
personeel en hun opleidingen.” 

Fit!vak-keurmerk
Zo heeft Meer Sports de afge-
lopen tijd geïnvesteerd om het 
Fit!vak-keurmerk te krijgen. “In 
juni hebben we dit keurmerk ge-

kregen”, vervolgt Wendy. “en 
daar zijn we als sportcentrum 
heel trots op. Met een compleet 
team van gecertificeerde Les 
Mills-instructeurs, fitnesstrainers, 
personal trainers, een fysiothe-
rapeut en sinds kort ook een li-

festyle-coach gaan we een stapje 
verder dan de dienstverlening 
van een standaard sportschool.”
Vanaf september gaat Irene Gi-
liam, die inmiddels twee jaar 
werkzaam is bij Sport & Health-
club Meer Sports, met haar bedrijf 
FIt-it lifestyle- en voedingsadvies 
aanbieden bij het sportcentrum. 
“De nadruk zal hierbij liggen op 
de combinatie tussen sport en 
voeding”, legt Wendy uit. “We 
zijn blij nu ook specialistische 
kennis op dit gebied aan te kun-
nen bieden.”

een aanspreekpunt 
voor kinderlessen
ook is er vanaf september een 
aanspreekpunt voor alle kin-
derlessen: nicky Schiltmans. 
Wendy legt uit waarom kin-
derlessen extra aandacht krijgen 
bij Meer Sports: “Voor zowel li-
chaam als geest is het belangrijk 
dat kinderen al op jonge leeftijd 
bewegen. Ze ontwikkelen sociale 
vaardigheden, doordat ze vriend-
schappen opbouwen en leren sa-

menwerken. ook is het goed de 
lichaamscoördinatie te trainen. 
Dit wordt getraind op een speel-
se manier, met verantwoorde 
oefeningen die op verschillende 
niveaus en voor alle leeftijden 
worden aangeboden. Daarnaast 

leren ze om onderdeel van een 
team te zijn en bouwen ze zelf-
vertrouwen op.”

september Feestmaand
September staat voor Sport & 
Healthclub Meer Sports in het 
teken van de feestmaand, waarin 
verschillende leuke acties wor-
den aangeboden voor leden en 
niet-leden. Zo kan iedereen vijf 
maanden gratis sporten winnen 
en krijgen nieuwe leden maar 
liefst vijf weken gratis sporten! 
Kijk voor de overige feestacties op 
de website: www.meersports.nl. 
Sport & Healthclub Meer Sports

’t Vijfeiken 14
5384 eS Heesch
0412 40 4474
www.meersports.nl

Team Sport & Healthclub Meer Sports Tekst: Ramon Kézér Foto: Marlies Nederkoorn Fotografie

‘We willen vooral een gezellig, 
laagdrempelig en persoonlijk 

sportcentrum blijven’ 

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWijK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
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.
0412-614035
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.

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

PAROCHiENIeUWS

De Bijbel ontvouwt een com-
pleet programma voor de toe-
komst: geloof dat een betere 
wereld mogelijk is. De hoop 
dat die wereld ooit kan worden 
bereikt. en de liefde die ervoor 
zorgt dat jij dit ideaal kan blij-
ven vasthouden, dwars door al-
les wat in onze wereld nog niet 
goed gaat. Deze drie goddelijke 
deugden vormen de drijvende 
kracht van een leven in het voet-
spoor van Jezus. 
Het vormsel is het sacrament 
van de Heilige Geest, van de 

werkzame kracht van God in en 
door mensen. Het vormsel be-
krachtigt het doopsel en je krijgt 
deel aan Jezus’ boodschap van 
geloof, hoop en liefde. Wie in 
Heesch woont en als gedoopte 
op elf- en twaalfjarige leeftijd 
graag kracht wil ontvangen om 
in zijn of haar volwassen leven 
onze wereld een beetje mooier 
te maken, is van harte uitgeno-
digd om dit sacrament komend 
schooljaar te ontvangen. 
Voor vragen: 0412-451215 of  
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Meld je aan voor het 
vormsel in Heesch!
In de Heesche Petrus’ Bandenkerk start de
voorbereiding op 24 september
HeeScH - De vakantietijd zit er op, dus worden er weer program-
ma’s gepresenteerd: wat kun je als tiener in het nieuwe schooljaar 
zien, horen, doen en beleven? Ook wel eens gedacht aan het lezen 
van het meest inspirerende boek aller tijden?

Hij roept ons op om een mens- en 
wereldbeeld na te streven, waar-
in tegenstellingen worden over-
brugd: “Wij zijn medescheppers 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Wij kunnen een bijdrage leveren 
en draagvlak creëren voor een 
gezamenlijke visie, waarmee we, 
omwille van de toekomst van 
onze mensheid, weer kunnen 
samenwerken.” 

In zijn boek ‘een vorm van be-
schaving’ schrijft Klaas van 
egmond: ‘De teloorgang van 
europa is een gevolg van de ont-
aarding van ons materialistisch 
individualistisch wereldbeeld, 
met een obsessie voor economie 
en de ontkenning van publie-
ke waarden.’ Hij pleit voor een 
breed maatschappelijk debat om 
tot gedeelde waarden te komen 
die in onze verdeelde samenle-
ving verbindend werken. 

na een korte inleiding wordt 
Klaas van egmond op het podi-
um geïnterviewd door journalist 
en theoloog Arjan Broers, om 
vervolgens gaandeweg het ge-
sprek uit te breiden naar de be-
zoekers. 
er is dus volop gelegenheid om 
met de spreker van gedachten 
te wisselen. Vanuit de parochie 
De Goede Herder kan eenieder 
die dat wil aansluiten bij deze 
bijeenkomst die om 20.00 uur 
begint aan de Graafseweg 276 
in nijmegen. 

De kosten zijn € 7,50. Voor in-
formatie over de bijeenkomst 
of over het gezamenlijk vervoer 
vanuit Geffen, Heesch, nistelro-
de, nuland, Vinkel of Vorsten-
bosch, kun je contact opnemen 
met de pastoraal werkster Anne-
mie Bergsma: 0412-451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Podiumgesprek Vredesweek
HeeScH/nISteLroDe/VorStenBoScH - In het kader van de Vre-
desweek, die begint op zaterdag 17 september, geeft hoogleraar 
geowetenschappen Klaas van Egmond op maandag 19 september 
een lezing over vrede en duurzaamheid. 

Hugo Kolstee houdt een lezing 
met diapresentatie. Hij vertelt 
over de gebouwen en hun ge-
schiedenis. Als muren konden 
spreken... Heb je interesse in 
(kerk)geschiedenis, bouwkunst, 
klokken of orgels, kom dan naar 
de lezing van Hugo Kolstee. 
Je bent van harte welkom! 
Datum: zaterdag 17 september 
Aanvang lezing: 14.00 uur, van-

af 13.30 uur wordt koffie & thee 
geschonken
Plaats: Bernekringzaal, Abdij van 
Berne, Abdijstraat 49
entree: € 7,50 (incl. koffie en 
thee vooraf)
reserveren: a.u.b. vooraf plaat-
sen reserveren via 
activiteiten@bernemedia.com
Aansluitend signeert Kolstee zijn 
boek.

Wat weet jij van 
‘Alle kathedralen en 
basilieken in Nederland’?
Zaterdag 17 september in de Abdij van Berne: 
lezing door Hugo Kolstee

HeeSWIJK-DIntHer - Nederland is vele prachtige kerken rijk. Daar-
van zijn er zeven kathedraal en vijfentwintig basiliek. Twee kerken 
zijn kathedraal en basiliek tegelijk. Maar wat is eigenlijk een ka-
thedraal of een basiliek? Dat antwoord geeft Hugo Kolstee in zijn 
boek ‘Alle kathedralen en basilieken van Nederland’, en zaterdag 17 
september vertelt hij erover in de Abdij van Berne.

Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Gildekoning rené Habraken 
werd door de 1e jongdeken na 
de handwassing rein verklaard. 
Hierna mocht de nieuwe gilde-
koning rené over het Gildevaan-
del schreiden; een grote eer, die 
alleen aan onze koning Willem- 
Alexander en de gildekoning ten 
deel valt. rené heeft zich vorige 
week tot koning geschoten en 
heeft daarmee de heersende ko-
ning Arno van Boxtel onttroond.

De Heilige Mis werd voorgegaan 
door pastor Joost Jansen, die met 
een warme toespraak richting 
gilde de beide koningen wel-
kom heette. na de Heilige Mis 

werden de beide koningen inge-
vendeld op het terrein voor de 
pastorie. Hierna werd iedereen 
uitgenodigd voor een kop koffie 
met een broodje in het gildehuis. 
De oud-jeugdkoning kreeg daar 
een herinneringsspeld, hetgeen 
ook gildekoning Arno van Boxtel 
ten deel viel, een mooie blijven-
de herinnering. 

Gildekoning rené Habraken en 
jeugdkoning Gijs van den eert-
wegh, beiden wensen wij een 
fijn koningsjaar. 

Dank aan het St. Barbaragilde 
voor de gastvrijheid.

Installatie Gildekoningen 
St. Barbaragilde 
HeeSWIJK-DIntHer – De twee koningen werden tijdens de Heilige 
Mis van 10.45 uur op zondag 11 september geïnstalleerd. Jeugdko-
ning Gijs van den Eertwegh werd na een toespraak van de hoofd-
man, door oud-jeugdkoning Youri van den Hurk de koninklijke on-
derscheiding omgehangen. 

Alleen ga
je sneller

Samen kom
je verder Cursus blindtypen voor kin deren groep 7 en 8

Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10-vinger-blindsysteem

Door het toenemend gebruik van 
de computer in het onderwijs, 
dagelijks leven en op het werk, is 
een goede typevaardigheid van 
groot belang. Iedereen kan leren 

typen, ongeacht leeftijd, eventu-
ele beperkingen of ervaring met 
de computer. Afsluiting van de 
cursus met een waardevol diplo-
ma, als bewijs van de verkregen 

BernHeZe - De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8 en 
ouder. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers 
leren typen? Dat kan. Je krijgt les, samen met andere kinderen 
van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van 
een computerprogramma, waarbij je direct je resultaten kunt zien. 
Typeles is leuk en nog veel leuker met andere kinderen samen!
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 15 t/m 21 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

5,95

4 tarwebollen
voor

1,00

Spelt 
mueslireep

Kipcajun

Kogelbiefstuk

Nu met gratis 
kruidenboter

100 gr. € 0,85

Schnitzel
variatie

100 gr. € 1,25
Gebraden gehakt 
naturel of 
met chili
100 gr. € 1,15

Grootmoeders 
Appeltaart

Onbespoten groente pakket
2 persoons € 9.00 - 4 persoons € 11.50

Onbespoten fruitpakket € 7.50
Inclusief recepten (op bestelling)

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

RODE BIETEN SALADE 200 gram € 1.50
GOUDREINETTE 2 kilo € 1.95
MUSKAATDRUIVEN 500 gram € 1.50

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

Gepofte spelt gevuld met noten, 
vruchten, rozijnen en gezoet met 

honing uit de Maashorst

2 stuks, nu voor

6 personen nu

Met appels uit de streek

2,50

Litteken, een boek met de 
foto en het verhaal 

Alle foto’s zijn gemaakt met een 
trap, die symbool staat voor de 
weg van herstel en optimisme. 
Bij sommige foto’s staat de trap 
open, bij sommige dicht en soms 
hebben de deelnemers de trap 
zelf weggezet, omdat het litte-
ken geen onderwerp meer is in 
hun leven.

Bram Keulers, plastisch chirurg in 
Ziekenhuis Bernhoven, gaf een 
korte lezing over littekens en wat 
deze kunnen betekenen voor 

mensen. Hij is blij dat met het 
boek hier aandacht aan wordt 
besteed.

netty Slaats, psychotherapeut 
en moeder van Janette, las het 
verhaal voor van Sophie, een 
van de deelnemers en vrouw 
met een litteken.
na een diepe buiging van Janet-
te voor alle topmodellen, reikte 
zij het eerste exemplaar uit aan 
de dochters van Annie van Ga-
len uit Heesch, die helaas afge-
lopen voorjaar overleed.
‘Litteken’ is een hardcover (foto)
boek van 124 bladzijden, met 
45 verhalen achter een zicht-
baar litteken. Verhalen en foto’s 
van jong, ouder, man en vrouw. 
Verhalen lopen uiteen van een 
gebroken arm tot het overleven 
van de Herculesramp, van een 
stoma tot borstkanker, van 100 
kilo afvallen tot een geslachts-
veranderende operatie. Allen 
zien de toekomst positief tege-
moet.

Lezersactie
DeMooiBernhezeKrant mag één 
boek weggeven. Vind jij dat jij 

dit verdient? Mail dan voor 18 
september naar 
info@demooibernhezekrant.nl 
en wie weet, ben jij de winnaar. 

Het boek kan ook gekocht wor-
den: bij Boekhandel ceelen en 
Depot in Heesch of via 
www.meandmy.nl.

HeeScH - Janette Slaats is als semi-autodidactisch fotografe geïnteresseerd in mensen. Vanaf de ge-
boorte tot aan de dood. De ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven spreken haar aan. Daarbij 
horen ook littekens. Al jong was ze hierin geïnteresseerd, inclusief het verhaal erachter. Een oproep op 
Facebook leverde reacties uit het hele land op en dit resulteerde in de presentatie van het boek ‘Litteken’ 
op zaterdag 10 september in Ziekenhuis Bernhoven in Uden.

YoU are so mUCh more than JUst YoUr 
sCar, YoU are prettY the WaY YoU are

Meteen na de uitreiking mag Janette signeren Foto’s Marcel van der Steen

Guusje heeft haarzelf snel 
gevonden in het boek

M
e
&
M
y

    Litteken - Scar               Janette Slaats

Een zichtbaar litteken: het kan je zomaar overko-
men. En de impact kan groot zijn. Vaak gaan ach-
ter een litteken dan ook tal van emoties schuil. 

Bekijk de foto’s in dit boek, maar lees zeker ook 
de verhalen van deze sterke mensen. Ze laten 
aan anderen zien: ‘Ik heb de kracht om mezelf te 
zijn, om verder te gaan en om een voorbeeld te 
zijn voor jóu.’ 

Ik hoop dat er door dit boek meer begrip ontstaat 
voor de mens achter het litteken. En dat de verha-
len achter al die littekens makkelijker bespreekbaar 
worden. Dat is namelijk het begin van het herstel, 
getuige ook de verhalen van de psychotherapeut 
en de plastisch chirurg in dit boek. 

En voor al ‘mijn’ sterke modellen: vergeet niet 
dat je zoveel meer bent dan je litteken… Je bent 
mooi zoals je bent!

Lieve groet,
Janette Slaats

A visible scar: it could simply happen to any-
one. And then, impact can be big. Often, that 
scar is accompanied by lots of emotions.

Look at the photos in this book, but also take 
your time reading the stories of these strong 
people. They show others: ‘I have the strength 
to be myself, to carry on and to be an example 
for you.’

I hope this book creates more understanding 
for the person behind the scar. And that the 
stories make those scars something that can 
be talked about. As the psychotherapist and 
the plastic surgeon tell in this book: that is 
where recovery starts. 

And to all ‘my’ powerful models: never ever 
forget you are so much more than just your 
scar. You are pretty the way you are!

Warm regards,
Janette Slaats

P E O P L E  S H O W  A N D  T E L L  A B O U T  T H E I R  S C A R
Nederlands / Engels

Janette Slaats

www.MEandMY.nl

scar

Cover van het boek

Cursus blindtypen voor kin deren groep 7 en 8
Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10-vinger-blindsysteem

vaardigheden, is dan belangrijk. 
Iedereen die met een toetsen-
bord werkt, zou eigenlijk moeten 
typen volgens het tienvingersys-
teem blindtypen. 

eind september starten we 
weer op diverse basisscholen na 
schooltijd met het computer-
typen voor kinderen van groep 
7/8 en ouder onder andere in 
Heeswijk-Dinther (bs Het Mo-

zaiëk en ’t Palet), Berlicum, Hee-
sch (op het Hooghuislyceum), 
nistelrode (bs het Maxend en 
de Beekgraaf), Vinkel (bs Mari-
aschool), Loosbroek (bs Sint-Al-
bertus), nuland in de Meent.
De lessen worden om de week 
gegeven. De examens zijn in 
december en januari. Bij het 
behalen van minimaal 100 aan-
slagen per minuut (het gemid-
delde is meestal 150 aanslagen 

per minuut) ontvangt men het 
diploma dat men met gunstig 
resultaat aan de examens heeft 
deelgenomen. nieuwe scholen, 
die ook de cursus blindtypen na 
schooltijd georganiseerd willen 
hebben, kunnen ook reageren. 
Voor scholen zit daar helemaal 
geen extra werk aan vast.
Voor info of aanmelding: 
www.iedereenkantypen.nl 
of 06-53830572.
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KBO Bernheze

Verzorgd wonen

www.laverhof.nl

Heeft u behoefte aan een beschermde woon-
omgeving, maar wilt u wel zelfstandig wonen?

Dat kan bij Laverhof! 
U huurt een appartement 
en maakt gebruik van onze 
zorg- en dienstverlening. 

Voor al uw vragen over 
‘Verzorgd Wonen’ en het 
maken van een kosten-
plaatje, kunt u vrijblijvend 

contact opnemen met ons cliëntservice-
bureau bij u in de buurt, bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

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

Cliëntservicebureau Schijndel
Telefoon: 073 - 544 33 00, e-mail: 
clienservicebureau.schijndel@laverhof.nl 

KBO Heesch 
bedankt haar 
vrijwilligers

HeeScH – Het bestuur van KBO 
Heesch zet donderdag 22 sep-
tember haar vrijwilligers weer in 
het zonnetje. Jezelf als vrijwilli-
ger inzetten voor de medemens, 
wordt steeds meer gevraagd, 
maar is absoluut niet vanzelf-
sprekend. Dat er toch zoveel 
vrouwen en mannen in Heesch 
bereid zijn week in week uit de 
senioren te helpen is een prima 
zaak en bovendien een bedankje 
meer dan waard.

Het Brabants Historisch Informa-
tie centrum met onder andere 
rené Bastiaanse, is bereid ge-
vonden een mooie en interessan-
te middag te verzorgen. HeeScH 
toen en nU, zal veelvuldig en 
voorzien van commentaar voor-
bijkomen. Vele beelden en herin-
neringen zullen de revue passe-
ren. tevens zullen meegebrachte 
foto’s extra stof tot praten ople-
veren.

onder het genot van een hap-

je en een drankje gaan we een 
gezellige middag beleven. Het 
bestuur beoogt, traditiegetrouw, 
met deze bijeenkomst de vrijwilli-
gers te bedanken voor hun door-
lopende en belangeloze inzet.

85-plussers van 
KBO Nistelrode 
troffen elkaar
nISteLroDe – Circa 80 leden 
van 85 jaar en ouder zijn op 9 
september, op uitnodiging van 
het KBO-bestuur, bij elkaar ge-
komen in CC Nesterlé voor een 
speciale ontmoetingsmiddag. 

De opzet was een herhaling van 
de jubileummiddag van vorig 
jaar. omdat het deelnemen aan 
de reguliere activiteiten voor veel 
85-plussers te belastend is, heeft 
het bestuur voor hen opnieuw 
een aparte middag georgani-
seerd.

Sommige leden waren verge-
zeld van een mantelzorger en 
een groep vrijwilligers bood de 
helpende hand bij het halen en 
terugbrengen van gasten en bij 

de bediening in de zaal. Genoten 
werd van een optreden van or-
kest Boemerang uit Mill met her-
kenbare muziek uit hun jonge ja-
ren. er werd volop meegezongen 
en geklapt. De vrijwilligers zorg-
den voor de inwendige mens met 
koffie, thee, drankjes en diverse 
lekkernijen. Deze waren betrok-
ken uit de keuken van Laarstede 
en dus goed afgestemd op de 
smaak van deze doelgroep. Ie-
dereen was enthousiast over het 
gebodene. Iemand reageerde 
met de opmerking, dat hij veel 
van de liedjes al in geen twintig 
jaar meer had gehoord. 

In zijn slotwoord zei voorzit-
ter Heijmans dat hij het bestuur 
wilde voorstellen een dergelijke 
middag in 2017 weer in het jaar-
programma op te nemen. 

Foto: Frans van der Lee 

Computercursussen en workshops bij DOP
HeeSWIJK-DIntHer – Diverse 
computercursussen en -work-
shops starten in oktober bij de 
Digitale Ontmoetingsplaats.

Ingeschreven kan worden voor 
de cursussen en workshops:
•	 Cursus	werken	met	de	IPAD:	

vier lessen van twee uur. 
 De kosten bedragen € 30,-. 

Start op maandagmiddag 3 
oktober.

•	 Cursus	Microsoft	Word	2010:	
acht lessen van twee uur. 

 De kosten bedragen € 55,-. 
Start op maandagavond 3 
oktober.

•	 Workshop	werken	met	Ons	
Platform van de KBo-HDL: 
twee lessen van twee uur. De 
kosten bedragen € 10,-. Start 
op dinsdagmiddag 4 oktober.

•	 Workshop	fotoboek	maken:	
een les van drie uur. 

 De kosten bedragen € 25,-. 
Woensdagavond 5 oktober.

•	 Kennismakingscursus	
 Windows 10: zes lessen van 

twee uur. 
 De kosten bedragen € 45,-. 

Start op donderdagmorgen 6 
oktober.

•	 Cursus	Microsoft	Outlook	
2010 (email): zes lessen van 
twee uur. 

 De kosten bedragen € 45,-. 
Start op donderdagmiddag 6 
oktober.

•	 Cursus	Microsoft	Excel	2000:	
acht lessen van twee uur. 

 De kosten bedragen € 55,-. 
Start op woensdagavond 12 
oktober.

•	 Cursus	Microsoft	PowerPoint:	

zes lessen van twee uur.
 De kosten bedragen € 45,-. 

(Datum nader te bepalen).
•	 Workshop Wenskaarten ma-

ken: een les van twee uur. 
 De kosten bedragen € 10,-. 

Woensdagavond 16 novem-
ber.

Alle genoemde prijzen zijn inclu-
sief het benodigde lesmateriaal. 
Het inschrijfgeld voor alle cursus-
sen en workshop bedraagt €10,- 
en wordt verrekend met het 
cursusgeld. Aanmelden bij: Ben 
Beeftink, Donkerendijk 44, tel: 
0413–291924 of 0651317609.
Inschrijven kan ook via het in-
schrijfformulier in de hal van 
cc Servaes, raadhuisplein 24, 
(naast de kerk in Dinther) of via 
onze website www.ccservaes.nl/
dop/index.htm.

naast allerhande extra activitei-
ten voor de doelgroepen rond-
om het veertigjarig jubileum, 
houdt het bestuur op zaterdag 1 
oktober een receptie in zaal De 
Waard, Kerkstraat 3.
 
op dinsdag 11 oktober vertrekt 
er weer een Museum Plus Bus 
voor leden van de doelgroep 
van Ziekenvereniging Horizon 
Heesch. De bus is ook toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers. Deze 
keer gaat het gezelschap naar 
Museum De Hermitage in Am-
sterdam. Het vertrek is gepland 

om 8.45 uur op het kerkplein 
aan de Kerkstraat. De deelne-
mers zullen daar om 17.00 uur 
weer terug zijn. 

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Jean van 
Breda, 0412-454365. Aan de 
deelnemers wordt een bijdrage 
gevraagd van € 5,- per persoon.

Horizon Heesch bereidt zich 
voor op 40-jarig bestaan
HeeScH - De ziekenvereniging Horizon Heesch, die in oktober veer-
tig jaar bestaat, is er voor alle langdurig zieken en mensen met een 
beperking uit Heesch. Het is voor het bestuur moeilijk om te we-
ten welke mensen voor haar activiteiten in aanmerking komen. De 
ziekenvereniging wil niemand uitsluiten en vraagt daarom aan alle 
Heeschenaren om contact op te nemen om potentiële leden voor 
een van de doelgroepen door te geven.

Alle actie aanbiedingen

ook om mee 
te nemen

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Top 
menu

4,95

Verder in  

deze folder 

- Hollandse weken

- Kidsbox met 

houten speelgoed 

- Scherp geprijsde  

knipbonnen

Helemaal Hollands  
menu

www.plazafoodforall.nl

AAnbiedingen geldig vAn   
1 t/m 28 februAri 2014

Heerlijke, Hollandse kroket en frikandel  
met frisse salade en knapperige frites

Plaza ‘t Supertje 
Stationsplein 4 - Heesch  0412-456476

www.supertje.com
Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

www.plazafoodforall.nl

SPARERIBS
VOLGENS EIGEN RECEPTUUR

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 11.30 tot 21.00 uur

Zondag van 12.00 tot 21.00 uur
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Van harte gefeliciteerd namens bestuur en leden 
van Ondernemersvereniging Heesch

“Wij zijn trots 
op ons genomineerd lid 

voor het 
Bernhezer Business Event 2016” 

www.ondernemersverenigingheesch.nl

Gemma van Casteren en Carin Boeijen

Jeugd- en jongerencentrum Imeet viert 40-jarig bestaan
‘IeDeReeN UIt HADee IS WeL eeNS BIJ ‘De SOOS’ GeWeeSt’

op 20 september 1976 werd in 
Heeswijk-Dinther, speciaal voor 
kinderen en jongeren, soos ons 
Dorp opgericht. Van een ruimte 
bij het Abdij, naar de Stokzaal 
werd uiteindelijk neergestreken 

op de huidige accommodatie. 
ook de naam veranderde een 
aantal keer. “Van ons Dorp 
werd het Splinter, Sioux, Blitz en 
vervolgens het huidige Imeet”, 
vertellen riny en Henk Vogels, 

nellie de Boer en rob de Visser. 
Genoemden vormen samen met 
Maikel Schouten en Bart Pouwels 
het huidige bestuur. 
rob de Visser is voorzitter en al 
33 jaar actief bij Imeet. Hij zag in 

de loop van ruim drie decennia 
wel het een en ander veranderen, 
maar een ding bleef voor hem 
onveranderd. “Ik vond en vind 
het nog steeds belangrijk dat er 
een plek is waar de jeugd elkaar 
kan ontmoeten en plezier heeft. 
Dat gaf en geeft voldoening”, 
stelt hij. In de hoogtijdagen van 
de soos was het (veel) drukker 
dan nu. er was zelfs een uitgaans-
avond voor jeugd tot 16 jaar en 
eentje voor 16 jaar en ouder. Bij 
laatstgenoemde mocht alcohol 
geschonken worden en die vloei-
de dan ook rijkelijk. In de loop 
van jaren werden echter op alle 
punten de regels aangescherpt. 
Uiteindelijk werd Imeet lang ge-
leden al alcoholvrij en ging het 
zich buiten de discoavonden nog 
meer richten op andere activitei-
ten voor zijn doelgroep. Iets wat 
niet altijd gemakkelijk was en is. 
“Het is een uitdaging geworden 
om jeugd te prikkelen en enthou-
siasmeren. Soms slaan we de spij-
ker op zijn kop en soms slaat iets 
niet aan. We blijven echter on-
verminderd enthousiast over wat 
we hier doen”, klinkt het opge-
wekt. trots is het bestuur, want 
terwijl in de regio jongerencentra 
sluiten of draaien met beroeps-
krachten, zijn bij Imeet tientallen 
vrijwilligers actief.
Imeet viert zaterdag 17 septem-

ber het 40-jarige bestaan. een 
feest van 13.00 tot 17.00 uur, 
dat zowel binnen als buiten ge-
vierd wordt en omlijst is met 
een keur aan activiteiten. “Spij-
kerbroek hangen, luchtkussens, 
pannaboarding, stokvangen en 
een live-optreden. er is echt van 
alles te doen. ’s Avonds hebben 
we van 19.00 tot 23.00 uur een 
discoavond voor kinderen van 
6 tot 16 jaar”, zegt het bestuur. 
Met een afvaardiging van de ge-
meente wordt om 15.00 uur een 
moment officieel stilgestaan bij 
het jubileum. 
Kinderen van alle basisscholen 
krijgen binnenkort een boekje 
met alle activiteiten, een flyer en 
een speelkaart. “Met de speel-
kaart kunnen zij zaterdag 17 sep-
tember overal gratis aan deelne-
men, inclusief iets te drinken en 
wat lekkers. Als ze ook de flyer 
meebrengen krijgen ze een extra 
lekkernij”, meldt het bestuur. 

Zij nodigen naast kinderen en 
hun ouders/verzorgers, ook 
oud-medewerkers en voormalig 
bezoekers, uit om ‘aan’ te ko-
men. Lachend: “Dan wordt het 
in ieder geval druk, want bijna 
iedereen in HaDee is wel eens 
bij de soos geweest.” Voor het 
complete feest- en seizoenpro-
gramma zie www.imeet.nl.

HeeSWIJK-DIntHer – De opening van het nieuwe seizoen van jeugd- en jongerencentrum Imeet aan 
het Raadhuisplein 21, is altijd groot. Vanwege het 40-jarig jubileum zaterdag 17 september wordt er 
van 13.00 tot 17.00 uur en in de avonduren van 19.00 tot 23.00 uur, nog meer dan anders, extra fees-
telijk uitgepakt. Iedereen is uitgenodigd, maar de focus ligt, zo mag duidelijk zijn, in alle activiteiten 
natuurlijk in vermaak voor de jeugd tot 16 jaar. 

Nellie, Riny, Henk en Rob Tekst en foto: Wendy van Lijssel

VOV SPeCIAL: Zit er een ondernemer in jou?
BernHeZe - Heel veel vrouwen dromen over een eigen bedrijf, eigen baas zijn, je passie uitoefenen en uiteraard je eigen inkomen verdienen. Maar wat komt er allemaal bij 
ondernemerschap kijken? Hoe maak je alle plannen en dromen concreet en kom je tot uitvoering? Wat is er nodig om een succesvol ondernemer te worden? Hoogste tijd 
voor een inspirerende bijeenkomst over ondernemerschap. 

niets voor jou? Prima, maar misschien ken je iemand die met deze vraagstukken aan het worstelen is of die zich ‘suf’ solliciteert, maar geen baan kan vinden. Attendeer ze op 
de mogelijkheid om kennis te maken met ondernemerschap. Soms moet het roer gewoon om! Kom je oriënteren op ondernemerschap tijdens een inspirerende en leerzame 
bijeenkomst op vrijdag 23 september. Zeker weten dat het ‘naar meer smaakt’! Meld je aan via www.vovbernheze.nl.

ProGrAMMA
13.30-14.00 uur: ontvangst in the Duke nistelrode 
14.00-16.30 uur: Inspirerende bijeenkomst over ondernemerschap. 
16.30 uur: Afsluiting onder het genot van een drankje. 
Locatie: the Duke, Slotenseweg 11. Kosten: deze investering in jezelf en jouw succes: € 50,- (0% btw). Bij een vervolgstap wordt er € 25,- in mindering gebracht op het evt. 
cursusgeld. Pinnen is niet mogelijk, dus graag contant betalen bij binnenkomst.
Meer informatie: Franka Mes. Info@vovbernheze.nl. 06-12526543. Weer een boeiende en inspirerende VoV-bijeenkomst om je te oriënteren, te leren én te netwerken! 
Graag tot ziens op vrijdag 23 september.

Namens het bestuur van Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze. Annelies Aarts, Inge Bouwknegt, Lucré Cappetti, Franka Mes en Marjon van de Ven
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Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2016

Finding Dory (NL) 2D 
13:15 16:00

Ice Age 5: Collision Course 2D NL 13:30

Meester Kikker 
13:30

Huisdiergeheimen 3D 13:30

De GVR 2D NL 
15:45

Huisdiergeheimen 2D 15:45

Kubo en het magische zwaard 3D 16:00

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2016

Suicide Squad 3D 
19:45

Bad Moms 
19:45

Bridget Jones’s Baby 
20:00

Mechanic: Resurrection 20:00

VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2016

De GVR 2D NL 
16:00

Huisdiergeheimen 2D 16:00

Bridget Jones’s Baby 
16:00 19:00 21:45

Mechanic: Resurrection 16:00 19:00

Suicide Squad 3D 
18:45

Jason Bourne 
18:45

Bad Moms 
21:30

Ben Hur 3D 
21:30

War Dogs 
21:45

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016

Bridget Jones’s Baby 
13:00 15:45 19:00 21:45

Finding Dory (NL) 2D 
13:15 15:45

Meester Kikker 
13:30

Huisdiergeheimen 3D 13:30

Huisdiergeheimen 2D 15:30

Kubo en het magische zwaard 3D 15:45

Suicide Squad 3D 
18:45

Bad Moms 
18:45

Mechanic: Resurrection 19:00

Jason Bourne 
21:30

Ben Hur 3D 
21:30

War Dogs 
21:45

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016

Bridget Jones’s Baby 
13:00 15:45 20:15

Finding Dory (NL) 2D 
13:15 15:45

Meester Kikker 
13:30

Huisdiergeheimen 3D 13:30

Huisdiergeheimen 2D 15:30

De GVR 2D NL 
15:45

Suicide Squad 3D 
20:00

Mechanic: Resurrection 20:00

Bad Moms 
20:15

MAANDAG 19 SEPTEMBER 2016

Suicide Squad 3D 
19:45

Jason Bourne 
19:45

Bridget Jones’s Baby 
20:00

Mechanic: Resurrection 20:00

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2016

Suicide Squad 3D 
19:45

Bad Moms 
19:45

Bridget Jones’s Baby 
20:00

Mechanic: Resurrection 20:00

WOENSDAG  21 SEPTEMBER 2016

Bridget Jones’s Baby 
13:15 16:00 20:00

Finding Dory (NL) 2D 
13:30 16:00

Meester Kikker 
13:30

Huisdiergeheimen 3D 13:30

Huisdiergeheimen 2D 15:30

Kubo en het magische zwaard 3D 16:00

Suicide Squad 3D 
19:45

War Dogs 
19:45

Mechanic: Resurrection 19:00

Volg ons op Facebook en 

blijf op de hoogte van al 

onze acties, premières  

en specials!

Foto Keetels, al vijftig jaar een 
begrip in Schijndel

Vóór blijven
Frans Keetels: “De analoge fotografie 
heeft plaatsgemaakt voor de digitale ver-
sie. Vroeger stonden wij acht uur per dag 
in een donkere kamer te werken. Die tijd 
is voorbij. De ontwikkelingen volgen el-
kaar in rap tempo op. We hebben er altijd 
voor gezorgd dat we niet ingehaald wer-
den door de techniek. Bij de tijd blijven 
en bijscholen zodat je vóór blijft.” cecile 
vult aan: “Veel veranderingen inderdaad. 
Maar bij elke verandering stond hier het 
juiste personeel klaar.”
 
Vertrouwde service
Samen met zoon tom en medewerkers 
Joost Foolen en Aukje Seuter biedt Keetels 
nog steeds de oude vertrouwde service 
waarmee ze vijftig jaar geleden zijn be-
gonnen. tom houdt zich vooral bezig met 
de vernieuwingen op fotogebied. Als der-
de generatie Fotograaf Keetels biedt hij de 
klant onder meer lessen in fotografie aan.
 

Normen en waarden
In 50 jaar is er veel veranderd in de fo-
tografie. Als moderne fotospeciaalzaak is 
Keetels altijd meegegaan met deze veran-
deringen. Alleen de normen en waarden 

zijn nooit veranderd: eerlijk, specialistisch 
en altijd dat stapje extra voor de klant. 
Keetels noemt het ook een gunfactor. “Je 
koopt een fotocamera bij ons en later kom 
je nog eens terug voor wat extra service en 
informatie.” 
 
tijdens de Kinderboulevard op zondag 25 
september staat de deur van Printservice 
Foto Keetels open. Met goed en eerlijk 
advies, vergezeld van een hapje en een 
drankje, staat het team van Keetels ook 
die dag klaar voor de klant.

ScHIJnDeL - De fotozaak van Frans (63) en Cecile (59) Keetels - van Roozendaal viert 
zijn gouden jubileum. Op 2 september was het precies vijftig jaar geleden dat Foto 
Keetels in 1966 werd geopend. De winkel is niet meer weg te denken uit het straat-
beeld. Op de hoek van de Molenstraat en Plein 1944 zijn Koos en Marietje Keetels - 
Mathijsen destijds begonnen met hun fotozaak. Als zestienjarige jongen stapte Frans 
in 1969 in, zijn vrouw Cecile werkt intussen ook al heel wat jaren mee in de zaak.

Tekst: Angeline Vermeer Foto’s: Foto Keetels

analoog heeft 
plaatsgemaakt voor digitaal
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ACTIVITEITENAGENDA
JUBILEUMCONCERT 
CO-INCIDENTAL
AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: GRATIS

Co-Incidental viert haar vijfjarig bestaan 
en niet zomaar is het podium van de Pas 

de plek waar dit feest gevierd wordt, ook hun eerste op-
treden was in de Pas. Een avond met rockcovers, die deze 
enthousiaste muzikanten, haar publiek cadeau doen!

ZING MEE MET 
LIEDERENTAFEL!
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 1,- 

Het liederentafelorkest speelt de mooiste liedjes die u wilt 
horen. De liederenbundels staan vol met liedjes die erom 
schreeuwen om gezongen te worden. Kom gezellig mee-
zingen!

ZONDAGOCHTEND-
CONCERT MET 
BABS VAN BALVEREN
AANVANG: 11.30 UUR
ENTREE:  € 10,-

Zangeres Babs van Balveren zal samen met gitarist Bram 
Huygen het eerste zondagochtendconcert van dit seizoen 
vorm geven. Met kleine ingetogen en soms wat meer uit-
bundige liedjes zal zij een passende, intieme sfeer neerzet-
ten in het café van de Pas.

CABARET: BOURGONDI-
SCHE BELGEN
AANVANG: 20.15 UUR 
ENTREE: € 15,-

Speciaal voor deze editie komt Joost van Hyfte mee als 
M.C. naar Nederland. Hij is kok en comedian, want ook op 
het gebied van eten valt er nog wel wat te leren van deze 
Bourgondiërs. Op het podium kokend, kondigt hij de sterke 
Vlaamse stand-uppers aan. Een onvervalste avond Bour-
gondisch genieten!

DE VERENIGDE SPELERS 
– HAPPY GARDEN
AANVANG: 20.15 UUR 

Goed nieuws! Toneelvereniging de Verenigde Spelers komt 
in oktober 2016 met Happy Garden. De voorstelling is een 
absurde tragikomische montagevoorstelling over gemis, 
vervlogen dromen, liefde, irritaties en telefoons.

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

ZA. 24 
SEPTEMBER

WO. 21 
SEPTEMBER

ZO. 2 
OKTOBER

VR. 7 
OKTOBER

ZA. 8
OKTOBER

Komt u ook op 15 oktober naar 
het Bernhezer Business event?

De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft weer een ver-
rassende avond te worden. Laagdrempelig met grappig en swingend 
entertainment, lekker eten, twee trotse winnaars en natuurlijk een ge-
zellige feestavond. netwerken of genieten of genietend netwerken, het 
kan allemaal. 
Voor u nog een keer de genomineerden op een rij.

genomineerden bernhezer ondernemersprijs
1. Marya reizevoort van MArYA ScHoenen en tASSen uit 

nistelrode
2. otmar, Martijn en Hein van Boxtel van VAn BoXteL GroeP B.V. 

uit Heeswijk-Dinther
3. rob van den Berg en rené van der Locht van GrAAnPLetterIJ 

De HALM uit Heeswijk-Dinther

genomineerden jonge ondernemersprijs
1. carin Boeijen en Gemma van casteren van DePot uit Heesch
2. Marc van Hemert van LASertecHnIeK neDerLAnD uit 

nistelrode
3. Paul Bouwman van FotoHoKJe.nL uit Heeswijk-Dinther

Kaartverkoop
U kunt losse kaarten bestellen via www.bernhezerbusinessevent.nl.
Het is ook mogelijk om het event te ondersteunen met een sponsor-
pakket inclusief entreekaarten. Aanvullende informatie met betrek-
king tot de kaartverkoop en sponsoring is te vinden op 
www.bernhezerbusinessevent.nl.

BERNHEZE - Het Bernhezer Business Event 2016 vindt op zaterdag 15 oktober plaats. Een jaarlijks 
event waar ondernemend Bernheze elkaar kan ontmoeten en inspireren. De Bernhezer ondernemer en 
jonge ondernemer van 2016 worden op een feestelijke wijze bekendgemaakt. Het thema is Vitamine 
BBE, gebaseerd op vitamine ‘R’ van relatie, een belangrijke voedingsstof voor u als ondernemer.

Gebr. Dijkhoff BV uit Heeswijk-Dinther werd winnaar van de Bernhezer Ondernemerprijs 
(BOP) in 2007. Het bedrijf is vanaf dag één nadrukkelijk verbonden en betrokken met het 
Bernhezer Business Event (BBE). “We sponsoren graag de ontmoeting”, vertelt Leon Dijkhoff. 
Samen met zijn neef Toine en zoon Rémon voert hij de directie over het aannemersbedrijf 
in de grond-, weg- en waterbouw, gespecialiseerd in sloop- en cultuurtechnische werken.”

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit naadloos aan op onze ambities. Binnen 
ons werk betekent dit vooral aandacht voor veiligheid en milieu, daarbuiten proberen we te 
helpen waar het nodig is. Wij geloven in de kracht van het BBE. 

Samen ben je altijd sterker. Het netwerk is een verrijking voor ondernemers en hun opvol-
gers. Het ontmoeten levert altijd een keer ergens iets op, niet per se dezelfde avond, maar 
elkaar kennen heeft grote waarde. Net als het winnen van een van de prijzen tijdens het 
event. Met de titel ‘Ondernemer van het Jaar’ is ons netwerk absoluut gegroeid. Je bedrijf 
wordt grondig doorgelicht, als je dan wint weet iedereen dat het goed in elkaar zit. Dat geeft 
zeker vertrouwen voor (nieuwe) klanten. Daarom staat bij ons het BBE elk jaar op de agenda. 
Wij zijn er zeker weer bij.” Check www.dijkhoff.nl 

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent      twitter.com/BBusinessevent     www.bernhezerbusinessevent.nl     |     Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze

“WIJ SPONSOREN DE ONTMOETING”

VITAMINE BBE 
BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

Afscheid Marion Heesakkers 
vrijwillige brandweer 

De motivatie van Marion is al die 
jaren optimaal geweest en bij me-

nig incident heeft ze een steentje 
bijgedragen om het tot een goed 
einde te brengen. Vuil of zwaar 
werk is hierbij nooit geschuwd 
en altijd stond ze klaar om aan te 
pakken. Binnen de post had Ma-
rion unieke kwaliteiten. Bij een 
inzet met letsel hoopte iedereen 
dat ze er was. 
Als gewondenverzorgster was 
ze van buitengewone kwaliteit. 
Veel slachtoffers zijn gerustge-
steld op momenten dat deze het 
erg zwaar hadden. Als extra taak 
heeft Marion jaren de WVD-
groep van de post ondersteund. 

Als enige vrouw in onze post, had 
Marion een speciale status op 
het vlak van privé en welzijn. Al-
tijd had ze een luisterend oor en 
stond ze voor iedereen klaar, was 
soms kritisch, maar altijd met een 
positieve inslag opbouwend. Ma-
rion was ook erg betrokken bij de 
vereniging en de activiteiten die 
hiervoor werden ontplooid. 

na haar ontslag uit de actieve 
dienst zal Marion actief blijven 
om de oefeningen van de post te 
ondersteunen met haar kennis en 
ervaring. 

HeeSWIJK-DIntHer - De vrijwilligebrandweerpost Heeswijk-Dinther heeft 3 september afscheid moe-
ten nemen van Marion Heesakkers. Door Carolien Angevaren, Hoofd Incident Bestrijding, is tijdens de 
feestelijke korpsavond de bij het afscheid behorende afscheidsmedaille met diploma aan haar uitgereikt. 
Ruim zestien jaar geleden is Marion als vrijwilligster in dienst gekomen bij de gemeentebrandweer Hees-
wijk-Dinther. Als eerste vrouwelijke brandweervrijwilligster binnen Bernheze en dat is ook de afgelopen 
zestien jaar zo gebleven. 

Bernhezer Business Event 2015 Foto: Marcel Bonte

facebook.com/BernhezerBusinessEvent - twitter.com/Businessevent Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze
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• Vĳ verbenodigheden

op theatergebied gaat Frans zijn voorkeur uit naar cabaret en hij kijkt er 
nu al enorm naar uit om Guido Weijers volgend jaar weer eens in De Pas 
te zien. Inmiddels is zijn zoon Daan toegetreden tot het vloerenbedrijf 
en deze zal op termijn het bedrijf van zijn vader overnemen. Frans wil 
afsluitend nog eens benadrukken dat betrokkenheid van ondernemers 

nodig is om het Heesche verenigingsleven op peil te 
houden. Hoe warm het hart van Van Berkel voor De 
Pas is, zo zou hij graag zien dat ook andere en nieuwe 
ondernemers zich zouden inspannen voor het Hee-
sche verenigingsleven. Uiteindelijk komt dit ten goede 
aan de uitstraling en leefbaarheid van Heesch.

Ondernemer Frans van Berkel 
enorm betrokken bij het 
Heesche verenigingsleven

HEESCH - Vloerenbedrijf Van Berkel is een ‘echt Heesch’ 
bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een bedrijf dat ook 
buiten de gemeentegrenzen meer dan zijn mannetje staat. In 
Nederland is het bedrijf een bekende speler op de vloeren-
markt. Door zijn kinderen, maar zeker ook uit eigen interesse, 
is eigenaar Frans van Berkel enorm betrokken bij het Hee-
sche verenigingsleven. al sinds de opening van de nieuw-
bouw van De Pas in 2004 draagt Frans het theater in De Pas 
een warm hart toe. met grote regelmaat is hij samen met zijn 
vrouw te zien bij een van de theatervoorstellingen die in De 
Pas worden uitgevoerd. 

Kort nieuws

Nazomerfes-
tival op OBS 
De Bolderik
HeeSWIJK-DIntHer – Het eer-
ste nazomerfestival op OBS De 
Bolderik is op vrijdagmiddag 23 
september. De middag begint 
om 12.30 uur met een coole 
wedstrijd op muziek, waaraan 
alle kinderen van de school 
meedoen. De winnaar krijgt een 
prijs voor de hele klas!
 
Aansluitend is er van alles te doen 
op en rond het schoolplein. op 
de kleedjesmarkt verkopen kin-
deren tweedehands spullen. In 
de Lucky Loterij zijn leuke prijzen 
te winnen. er is een terras en een 
loungehoek met eten en drin-
ken, muziek en veel gezelligheid. 
en kinderen kunnen zich uitleven 
op het springkussen of hun klim-
kunsten tonen in het spectaculai-
re klimpark, dat in samenwerking 
met Jong nederland HDL wordt 
neergezet. Alle geïnteresseerden 
zijn welkom om het festival sa-
men met de kinderen van oBS 
De Bolderik te komen beleven!

www.brienengroenprojecten.nl
Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

MILIEUBEWUST 

&
DUURZAAM

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
D.m.v. een gasbrander verdwijnt uw onkruid in een hand-omdraai

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven

• 1800 m2 per uur

De hovenier voor 
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

Prijsuitreiking 
40e toer Mee
HeeSWIJK-DIntHer – In de directe omgeving van Heeswijk-Dinther 
vond op zondag 4 september de 40e Toer Mee plaats. De door de 
koninklijke fanfare St. Willibrord georganiseerde fiets- en solextocht 
was opnieuw een succes. Bijna 300 deelnemers trotseerden de don-
kere weersvoorspellingen en genoten van prima weer in een bosrijke 
omgeving. Met name dankzij de hoge sponsoropbrengsten kan de 
koninklijke fanfare terugzien op een geslaagde jubileumeditie.

Voor Piet van Helvoort was de sportieve fietstocht helemaal geslaagd, 
dankzij de door hem bij de loterij gewonnen fiets. De fiets, beschik-
baar gesteld door hoofdsponsor Van esch tweewielers B.V. uit Hees-
wijk-Dinther, werd hem overhandigd door nancy Kager, die hem na-
mens Van esch tweewielers verblijdde met een gloednieuwe herenfiets.

terugblik op het tuinfeest HaDee
HeeSWIJK-DIntHer - Al jaren 
is er op de laatste zondag van 
de zomervakantie een tuinfeest 
voor HaDee in de Ontmoetings-
tuin in Heeswijk-Dinther. Ook 
op 4 september.

naast de gebruikelijke ingre-
diënten zoals de presentatie 
van streekproducten, een ge-
zellig terras en lekkere hapjes, 

traden op deze zondag enkele 
zangers en zangeressen op. De 
aandacht ging echter vooral uit 
naar de optredens naar het idee 
van Idols. Aan deze wedstrijd 
deden Isa van Zutphen en Isa de 
Mol mee. Zij waren de jongste 
kandidaten; acht jaar oud. Ver-
der deden nicole de Bree, Kristi 
van den Berk, els van Zutphen, 
remco Kuijs, onder begeleiding 
van celine tuaux op keyboard, 

Jip cornelissen en Sam cornelis-
sen mee. Het optreden van deze 
jeugdige zangers en zangeresjes 
was een waar festijn. Als uit-
bundige afsluiting trad zangeres 
Maan op, de winnares van the 
Voice of Holland. Haar fantasti-
sche stem en de manier waarop 
zij de jeugd erbij betrok overtrof 
elke verwachting. 
Aan het einde van haar perfor-

mance werd de winnaar van de 
wedstrijd bekendgemaakt. De 
deskundige jury bestaande uit 
Henk Habraken, nadja van Driel 
en Loes Vermeltfoort oordeel-
de unaniem dat Jip cornelissen 
de nummer één was, met haar 
vertolking van Birdie. Het was 
een geslaagde middag. De or-
ganisatie heeft veel positieve 
reacties mogen ontvangen met 
name voor de nieuwe opzet 

van het tuinfeest. Het comité 
tuinfeest wil het daarom volgend 
jaar op veler verzoek nog groot-
ser opzetten. 

Met nog meer optredens met 
zang, dans en muziek kan het 
een ware HaDee has got talent 
worden!
Wie wil daarbij helpen? Heb je 
ideeën en tijd om mee aan te 
pakken:mail: 
nadjavandriel@gmail.com.

Jip Cornelissen
 Foto: Piet van HelvoortZang, dans en muziek
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Ook jouw voeten vertellen een verhaal!

“Bij de voetmassage die ik geef, 
reageert de cliënt bijna altijd. 
niet omdat het kietelt, maar 
omdat bepaalde plekken vaak 
gevoelig blijken te zijn bij aanra-
king. Voeten vertellen ons meer 
dan je denkt. Zo is ons hoofd 
gekoppeld aan onze tenen, onze 
longen en hart aan de bal van 
de voet, ons buikgebied zit in 
het midden van de voet en het 
bekkengebied in de hiel. ook 
al onze spieren en gewrichten 
hebben reflexen op de voeten. 
De mate van gevoeligheid en 
de plek in het bijzonder, geven 
mij bepaalde informatie die ik 
dan terugkoppel naar de cliënt. 

ons lichaam is in staat zichzelf te 
herstellen en dat natuurlijke ge-
nezingsproces wordt door voet-
massages gestimuleerd. op deze 
manier worden fysieke klachten, 

chronische pijnen of zwanger-
schapskwaaltjes stap voor stap 
aangepakt, tenminste - als jij 
durft te luisteren naar wat jouw 
voeten vertellen!”

Vergoeding
“Ik ben aangesloten bij de Bond 
van europese reflexologen en af-
hankelijk van de zorgverzekeraar, 
wordt de therapie vergoed. Je 
hoeft voor deze natuurgeneeswij-
ze geen verwijskaart te hebben. 
Dat verlaagt wellicht de drempel 
voor je, mocht die er zijn. Als je 
een afspraak maakt, dan begin-
nen we eerst met een intakege-
sprek, waarna een ontspannende 
massage plaatsvindt.”

Gratis kennismaking 
Sandra rondde haar HBo-oplei-
ding succesvol af en deed daar-

na een medische basisopleiding. 
Stap voor stap bouwde zij haar 
praktijk Vidya Voetreflexmas-
sage in Heeswijk-Dinther op. 
“Vidya betekent in het Sanskriet 

kennis en inzicht. en ik wil je 
graag inzicht geven in de voetre-
flexzonetherapie. om deze te 
voelen en te ervaren, kun je in de 
week van 19 tot 23 september 
voor dinsdag of donderdag een 
gratis afspraak maken. Dan kun-
nen wij ook meteen met elkaar 
kennismaken. Ik zie je graag!” 

Vidya Voetreflexmassage
Berg en Dalseweg 2b
5473 Kc Heeswijk- Dinther 
06-30742113
www.vidyavoetreflexmassage.nl 
info@vidyavoetreflexmassage.nl

HeeSWIJK-DIntHer – Voeten dragen jouw gewicht en brengen je overal naar toe, maar ze doen meer! 
Ze vertellen ons een verhaal. Jouw verhaal! Ons hele lichaam weerspiegelt zich namelijk in onze voe-
ten. Een voetenmassage is niet alleen ontspannend, waardoor stress vermindert, het stimuleert ook de 
bloedsomloop en de lymfecirculatie, waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd 
wordt. Sandra van Aarle uit Heeswijk-Dinther biedt in de Wereld Reflexologie Week gratis kennisma-
kingsmassages aan van een half uur in haar praktijk Vidya Voetreflexmassage: “Ik nodig je graag uit om 
deze therapie te voelen en te ervaren!”

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

0413-470058

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

T 073 547 00 19

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Voor het onderzoeken en behandelen van 
voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt 
u terecht bij de podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied 
van de voet. 

WEET WAT U DOET, 
BIJ PIJN AAN UW VOET!

LOCATIES

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berghem
Molenweg 2b
5351 EV Berghem

073-5470019

Techniek staat voor (N)iets, 
ook binnen podotherapie!

Dat u voor voet-,
enkel-, knie-, en 
zelfs rugklachten 
terecht kunt bij een 
podotherapeut dat 
is bekend. Maar 
dat er zelfs echo's 
gemaakt kunnen 
worden tijdens het 
podotherapeutisch 
onderzoek, is nieuw 
bij 'Podotherapie 
Makkelijk Lopen'. 

"Aan het begin van 
dit jaar ben ik de 
cursus echografie 
gaan volgen" vertelt 

Anne van de Wijdeven. "Ik werk nu zo'n 15 jaar als allround 
podotherapeut. Toen Michel de Gruijter en Davy Aalbers, 
beiden fysiotherapeut, 'Echocentrum Schijndel' opzetten en 
er daarom een echoapparaat op de Avantilaan kwam staan, 
was ik meteen enthousiast!" vervolgt ze.

Echografie is een veilige en goedkope techniek waarmee 
door middel van geluidsgolven in het lichaam kan worden 
gekeken. Tijdens een echografisch onderzoek kan de 
podotherapeut oorzaken van klachten vinden die zonder 
echo verborgen zouden blijven. Het is zeer geschikt om de 
kwaliteit van spieren, pezen, kapsels, banden en soms ook 
zenuwen en bloedvaten in enkel en voet in beeld te brengen 
en te beoordelen op onder andere kwaliteit, vorm en functie.

Echografie wordt uitgevoerd in combinatie met een 
podo- en/ of fysiotherapeutisch onderzoek. Zowel podo- 
als fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. Daarom wordt echografie ook hieruit vergoed. 
Wat iemand precies vergoed krijgt, kan nagevraagd worden 
bij de zorgverzekeraar.

advertorial

Sandra in haar praktijk Foto: Michel Roefs Tekst: Hieke Stek

Een voetmassage is niet alleen ontspannend...

VOeteNPAGINA
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Herfstmarkt met een mobiele fruit-
pers voor jouw eigen fruitoogst

Voor 1 liter sap is ongeveer 1,4 
kg fruit nodig en het persen kost 
€ 1,- per liter. Vanaf 100 kg (dat 
is ongeveer vijf kisten vol) kun-
nen bezoekers hun eigen appels 
en/of peren al laten persen. Af-
hankelijk van het ras en de kwa-
liteit kan een sap-opbrengst van 
70% gehaald worden. 
De resterende 30 procent is 
fruitpulp en die wordt door De 
Heische Hoeve in eigen distil-
leerderij vergist en afgestookt 
tot eau-de-vie of likeur, die men 

ook kan bestellen. en wat is er 
nou mooier dan - naast puur 
sap - ook een ambachtelijk ge-
stookte borrel of likeur van je 
eigen appel- of perenboom te 
kunnen presenteren?
Belangstellenden voor fruit per-
sen kunnen zich nu al opgeven 
bij De Heische Hoeve via www.
heischehoeve.com/herfstmarkt. 
Hierbij geldt wel: vol is vol! 

HERFSTMARKT-STANDHOUDERS
naast de mobiele fruitpers is 

er 30 oktober nog veel meer 
te zien en te beleven tijdens 
de Maashorst Herfstmarkt, die 
het begin van het herfstseizoen 
markeert en allerlei aspecten 
toont van culinair genieten, li-
festyle, natuur, jacht, visserij, 
roken en bijzondere demon-
straties van zaken in en om de 
Maashorst. 

er is veel ruimte voor proeve-
rijen en natuurlijk worden veel 
producten voorzien van berei-
dingstips en leuke recepten. 

LooSBroeK – De mobiele fruitpers komt op zondag 30 oktober naar de Maashorst Herfstmarkt bij 
De Heische Hoeve. Wie wil, kan die dag zijn fruit uit eigen boomgaard laten persen en pasteuriseren 
of er een heuse borrel van laten stoken in de Maashorst-distilleerderij. Het fruit wordt door deze ma-
chine gewassen, geperst, gepasteuriseerd en afgevuld in 5-liter-pakken. Het sap is ongeopend twee 
jaar houdbaar. 

een, twee, Abt tripel; ‘t derde Berne Abdijbier

Olympiër Sjef van den Berg en 
troubadour Henk Habraken
De Abt tripel wordt na de klok-
slagen van 14.00 uur met een 
speciale handeling geïntrodu-
ceerd door onze lokale hand-
boogschutter en olympiër Sjef 
van den Berg, die in rio 4e werd. 
Hierna wordt de eerste Abt tri-
pel feestelijk aangeboden aan 
abt Denis Hendrickx van de Abdij 
van Berne. 
op het podium van het feestter-
ras zal onder andere onze lokale 

troubadour Henk Habraken een 
op het bier aangepast repertoire 
ten gehore brengen. Gezelligheid 
is hiermee verzekerd. 

Drie van de vijf
Met de ontwikkeling van de Abt 
tripel is het derde van de vijf ge-
plande bieren een feit en ligt de 
planning van de stichting op sche-
ma. Hierna worden de Abt-gene-
raal Quadrupel en het Witheren 
witbier ontwikkeld. De Abt tripel 
heeft een eigen recept met een 

verfijnde smaak door het brouw-
proces en de speciale kruiden. De 
smaak is duidelijk passend en in 
lijn met de norbertijnen Blond en 
de Prior Dubbel, welke ook door 
onze eigen brouwmeester con-
stant Keinemans zijn ontwikkeld 
en geïnspireerd op eeuwenoude 
abdijbierrecepten. 

De Abt tripel is een abdijbier van 
hoge gisting met 9% alcohol, 
goudblonde kleur, zacht zoet en 
een pittig bitter. 

Verkoop
De Abt tripel zal vanaf maandag 
19 september verkocht worden. 
De verkooppunten staan vermeld 
op de website 
www.berneabdijbier.nl. 
natuurlijk is er ook verkoop op 
de abdij in het proeflokaal en de 
abdijwinkel. Proeven kunt u de 
Abt tripel ook tijdens de dagelijk-
se rondleiding van 14.00 uur.
Meer foto’s en dagelijks nieuws 

worden geplaatst op Facebook. 
Berne Abdijbier is het enige ne-
derlandse norbertijnenbier van 
de oudste nog bestaande abdij-
gemeenschap van nederland, 
anno 1134. Bovengistend bier 
met nagisting op fles, naar eigen 
recept gebrouwen bij een be-
vriende abdij. De opbrengst zal 
ten goede komen aan de eeu-
wenoude norbertijnenorde van 
de Abdij van Berne. 

HeeSWIJK-DIntHer – De Abt Tripel, het derde Berne Abdijbier, wordt op zondag 18 september ge-
introduceerd door Stichting Berne Abdijbier. Precies een jaar geleden in september is Berne Abdijbier 
met Norbertijn Blond en Prior Dubbel ingezegend door Abt Denis Hendrickx op de Abdij van Berne. 
Daarmee was de introductie van Berne Abdijbier een feit en herleefde het enige Nederlandse Norber-
tijnenbier. Nu op deze eerste verjaardag wordt het derde Berne Abdijbier geïntroduceerd, de Abt Tripel. 
Een ‘verraderlijk lekker’ tripelbier van hoge gisting, ontwikkeld door onze brouwmeester Constant Kei-
nemans en waar een jaar met proefbrouwsels aan voorafging. De speciale introductiehandeling is op 
zondag 18 september om 14.00 uur op het abdijterrein bij het proeflokaal. Er kan dan worden geproefd 
tot 18.00 uur.

UITNODIGING DEMO-MIDDAG 
OP ONS MAISPROEFVELD.

Geachte maïsteler en loonwerker,
Zoals u van ons gewend bent organiseren we dit jaar 

wederom een maisdemo-middag. 
Voor u als maisteler een unieke gelegenheid om op 
de hoogte gebracht te worden omtrent de nieuwste 

ontwikkelingen op teelttechniek en inkuilmanagement.

Woensdag 21 september 2016 
van 13.00 tot ± 17.00 uur

Op het proefveld aan de Kaathovensedijk te Heeswijk
De weg van Heeswijk richting Vinkel

Uiteraard staat op deze middag de koffie klaar.
Mogen wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten,

Van Lieshout Dier & Tuin 
Heeswijk-Dinther

Pioneer Hi-Bred 
Northern Europe Sales Division

Voor standhouders is de aanmeldperiode aangebroken. 
We gaan ervan uit een grote diversiteit aan standhouders te mogen verwelkomen. 

Meer informatie www.heischehoeve.com/herfstmarkt of 0413-229153.

Fiscaal advies op maat
Uitbesteding van uw fiscale verplichtingen 

bespaart u veel rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl
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Topkwaliteit voor
een Hollands prijsje

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

079 149

115 135

Glanzende vaat,
schitterend prijsje.

Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8 

279

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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PRAKtISCHe INFORMAtIe

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

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

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

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

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

Vorig schooljaar werden alle re-
cords gebroken, want er schre-
ven ruim 1300 kinderen in. Ook 
in 2016 bundelt de gemeente 
Bernheze samen met de vereni-
gingen en culturele aanbieders 
haar krachten. Het resultaat is 
te zien in het nieuwe Sjorsboek-
je. Deze week krijgt ieder kind 
uit groep 1 t/m 8 van alle ba-
sisscholen in de gemeente, een 
prachtig, kleurrijk exemplaar. 
Kinderen kunnen kiezen uit wel 
60 activiteiten! 

Sportieve en creatieve activiteiten
De basisschoolleerlingen kunnen 
weer veel sporten uitproberen. 
en ook dit jaar kunnen zij met 
Sjors creatief bezig zijn, bijvoor-
beeld cupcakes versieren, koken, 
muziekinstrumenten bespelen, 
drummen, mozaïeken, sterren-
kunde, spelen in de natuur, to-
neelspelen, tekenen en schilde-
ren. Kortom keuze genoeg. In 
het Sjorsboekje vind je alles wat 

je wilt weten. Kinderen kunnen 
zich het hele jaar door inschrijven 
en meedoen.

inschrijven op 
www.sjorssportief.nl 
Vanaf woensdag 14 september 
kunnen kinderen zich inschrijven 
via www.sjorssportief.nl. 
Deze leuke site is al eerder toe-
gankelijk. Vanaf 15.00 uur kan er 
daadwerkelijk worden ingeschre-
ven. 

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
weer van start in Bernheze
Het populaire Sjors Sportief & Sjors Creatief-boekje is weer klaar. Nog 
geen lid worden van een vereniging maar toch de activiteiten leren 
kennen, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: dat is het motto 
van Sjors Sportief & Sjors Creatief. 

AGeNDA

Tot 22 september 
Aanleveren foto’s 
fotowedstrijd 
gemeentegids

OFFICIËLe BeKeNDMAKINGeN

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft voor de 

volgende evenementen/activi-
teiten een vergunning/onthef-
fing verleend aan:
-  Stichting De Kilsdonkse Mo-

len voor het organiseren van 
oogstfeest Van Akker tot Ba-

ker op 2 oktober 2016 van 
10.00 tot 17.00 uur op locatie 
Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK 
Heeswijk-Dinther. Tijdens het 
evenement is een gedeelte van 
Kilsdonkseweg (tussen Boter-
weg en Laverdonk) afgesloten 
voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 7 sep-
tember 2016.

-  eHBO Sint-Lucas voor het or-
ganiseren van een rommel-

markt op 6 november 2016 
van 10.00 tot 15.30 uur in De 
Stuik, Schoolstraat 14, 5476 
KK Vorstenbosch. De beschik-
kingen zijn verzonden op 7 
september 2016.

-  Stichting Gympoint voor het 
organiseren van sportactivitei-
ten in de Nationale Sportweek 
van 18.00 tot 20.00 uur op 
de volgende data en locaties:
19 september: Plein 1969, 
5473 cA Heeswijk-Dinther, 

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

Rijkswaterstaat voert van 16 tot 
19 september werkzaamheden 
uit ter hoogte van knooppunt 
Paalgraven (A59/A50) bij Oss. 
Door deze werkzaamheden is 
er vanaf vrijdag 16 september, 
20.00 uur tot zaterdag 17 sep-
tember, 12.00 uur geen verkeer 
mogelijk via kruispunt Paalgraven 
Noord, richting Nijmegen, Uden 
en ’s-Hertogenbosch. Daarnaast 
is van zaterdag 17 september, 

12.00 uur tot maandag 19 sep-
tember, 5.00 uur de verbindings-
weg tussen kruispunt Paalgraven 
Noord en kruispunt Paalgraven 
Zuid afgesloten. Weggebruikers 
dienen door omleidingen reke-
ning te houden met extra reistijd 
die kan oplopen tot 10 minuten. 

Meer informatie vindt u op 
www.rijkswaterstaat.nl

De gemeente Bernheze heeft 
duurzaamheid hoog in het vaan-
del staan en heeft de ambitie uit-
gesproken om in 2030 een vol-
ledig energie neutrale gemeente 
te zijn. “Als gemeentelijke orga-
nisatie vinden we dat we hierin 
een voorbeeldfunctie hebben. 
We hebben de afgelopen twee 
jaar dan ook al meerdere maat-
regelen getroffen. Daarmee zijn 
de eerste stappen gezet”, zegt 

wethouder Rien Wijdeven. Over 
de maatregelen die de gemeente 
heeft genomen, is een videofilm 
gemaakt. Op de film zijn bijvoor-
beeld enkele gemeentelijke ge-
bouwen te zien die voorzien zijn 
van zonnepanelen. 

De film is te bekijken op Youtube 
(zoekterm Bernheze energie neu-
traal) of via www.bernheze.org.

Werkzaamheden knooppunt 
Paalgraven 

Film over gemeente Bernheze 
energieneutraal

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fiets of portemonnee), kunt 
u dit registreren bij de gemeente. 
Kijk op www.bernheze.org voor 
een overzicht, informatie over 
de procedure en de registra-
tieformulieren. U kunt voor de 
registratie tijdens de openings-
tijden terecht in het gemeente-
huis, De Misse 6 in Heesch, of 
bellen met 14 0412. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij 
de gemeente opgeven. U hoeft 
daar dus niet meer voor naar de 
politie. 
Is uw document gestolen, dan 
moet u eerst bij de politie een 
proces verbaal op laten maken. 
Dit proces verbaal moet u mee-
nemen bij de aanvraag van een 
nieuw paspoort, id-kaart of rij-
bewijs. 

U moet persoonlijk aangifte 
doen. Het kan niet digitaal of per 
telefoon. Maak daarvoor een af-
spraak via www.bernheze.org of 
bel tijdens kantooruren 14 0412.

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op maandag 
19 september 2016
-  Stand van zaken regionale 

samenwerking
-  Presentatie Bevolkingszorg
-  Onderzoek rekenkamercom-

missie Bernheze naar kwaliteit 
beleidsinformatie

-  Visie werken aan de toekomst 
Bernheze 

-  Opiniërende bespreking Zorg-
economie Bernheze

Raadscommissie Maatschappe-
lijke Zaken op dinsdag 
20 september 2016
-  Stand van zaken Jeugdzorg, 

Wmo/AWBZ en Participatie-
wet

-  Presentatie zorginitiatieven 
Bernheze

-  Nota Maatschappelijk 
Vastgoed

-  Wijziging statuten Stichting 
Openbaar Onderwijs Groep

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op woensdag 
21 september 2016
-  Stand van zaken huisvesting 

vergunninghouders
-  Presentatie ‘een beeld van het 

ondernemerslandschap van 
Bernheze’

-  Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen omgevingsver-
gunning plattelandswoning 
Busselsesteeg 2 in Loosbroek

-  Aanvraag omgevingsvergun-
ning Derptweg 5b in Vorsten-
bosch

-  Verklaring van geen beden-
king oprichten boomsuite en 
hooiberg aan Fokkershoek 27 
in Heeswijk-Dinther

-  Vaststelling bestemmingsplan 
Bosschebaan 17 in Heesch

-  Opiniërende bespreking 
Ontwerpbestemmingsplan 
Aa-Beemden

-  Opiniërende bespreking 
Afval- en grondstoffenbeleids-
plan 2017-2021

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

GeMeeNteRAAD 

Raadscommissievergaderingen
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort 
plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en wor-
den gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch, aan-
vang 19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te 
praten over onderwerpen die op de agenda staan. 
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20 september: Meester Loef-
fenplein, 5476 KX Vorsten-
bosch, 21 september: Plein bij 
café-Zaal Kerkzicht, Molen-
hoeven, 5472 PX Loosbroek, 
22 september: Raadhuisplein, 
5388 GM Nistelrode, 23 sep-
tember: De Misse, 5384 BZ 
Heesch. De beschikkingen zijn 
verzonden op 9 september 
2016.

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:
-  Waterschap Aa en Maas voor 

het organiseren van Open Dag 
RWZI op 25 september 2016 
van 11.00 tot 16.00 uur op 
locatie Hazelbergsestraat 5, 
5473 XL Heeswijk-Dinther. De 
toestemming is verzonden op 
8 september 2016.

-  Vereniging T.T.c. Oss voor het 
organiseren van een toertocht 
op 2 oktober 2016 van 7.30 
tot 13.30 uur op grondgebied 
van de gemeente Bernheze. 
De toestemming is verzonden 
op 9 september 2016.

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerpbestemmingsplan Park 
Beelland Heesch
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening de ter inzage leg-
ging bekend van het ontwerp-
bestemmingsplan Park Beelland 
in Heesch. (NL.IMRO.1721.BP-
ParkBeelland-ow01).
inhoud: Het bestemmingsplan 
voorziet in de herontwikkeling 
van het terrein van het voor-
malige poppenmuseum en de 

realisatie van 8 levensloopbe-
stendige seniorenwoningen en 
de wijziging van de bestaande 
bedrijfswoning in een burger-
woning. 
Procedure 1b en 3b zijn van 
toepassing

Reparatie wijzigingsplan 
‘Parkeervoorzieningen 
Beellandstraat, Heesch’
Het college van burgemeester 
en wethouders van Bernheze 
maakt, gelet op artikel 3.9a Wet 
ruimtelijke ordening, bekend dat 
zij op 6 september 2016 de re-
paratie van het wijzigingsplan 
gewijzigd ‘Parkeervoorzienin-
gen Beellandstraat, Heesch’ 
heeft vastgesteld. 
Op 20 januari 2016 heeft de af-
deling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State uitspraak ge-
daan ten aanzien van het wijzi-
gingsplan ‘Parkeervoorziening 
Beellandstraat, Heesch’. Hierbij 
heeft zij het vaststellingsbesluit 
van 18 februari 2015 vernietigd 
en aangegeven dat het college 
binnen 16 weken een nieuw be-
sluit dient te nemen met inacht-
neming van de overwegingen 
van de afdeling.
Het wijzigingsplan voorziet in 
de realisatie van parkeervoorzie-
ningen aan beide zijden van de 
Beellandstraat. Deze reparatie 
voorziet in de borging van de 
groenelementen binnen de be-
stemming Verkeer.
Het wijzigingsplan met vast-
stellingsbesluit en bijbehorende 
stukken ligt op grond van artikel 
3.6 van de Wet ruimtelijke orde-
ning voor iedereen met ingang 
van donderdag 15 september 
2016 gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via www.ruimtelij-
keplannen.nl (NL.IMRO.1721.
BPParkerenBeelland-vg03).

Gelet op artikel 8.2 lid 1 Wet 
ruimtelijke ordening juncto ar-
tikel 6:13 Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belangheb-
benden die een zienswijze bij 
het college van burgemeester en 
wethouders naar voren hebben 
gebracht, alsmede een belang-
hebbende die aantoont dat hem 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat geen zienswijze 
bij het college van burgemees-
ter en wethouders naar voren is 
gebracht, binnen de termijn van 
ter inzage legging beroep in-
stellen bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 eA 
’s-Gravenhage. 
Verder kunnen belanghebben-
den binnen de genoemde termijn 
van terinzagelegging beroep in-
stellen tegen de aangebrachte 
wijzigingen. Het vaststellingsbe-
sluit treedt in werking daags na 
afloop van de beroepstermijn. 
Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State is inge-
diend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek 
is beslist.

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer (melding Activitei-
tenbesluit) zijn ingekomen:
-  Ploegmakers Metaalconverse-

ring B.V. heeft een melding Ac-
tiviteitenbesluit ingediend voor 
het veranderen van de inrich-
ting op het adres Laag-Beugt 3,
5473 KB Heeswijk-Dinther.

-  SIS Schoonmaak en herstel 
heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-

anderen van het bedrijf op het 
adres Waardsestraat 24, 5388 
PP Nistelrode.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Heesch
-  Strausslaan 36

Bouwen terrasoverkapping
Datum ontvangst: 03-09-
2016

-  John F. Kennedystraat en 
Hildebrandstraat ong.
Bouwen 24 huurwoningen
Datum ontvangst: 06-09-
2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Biezenloop tussen N279 en 

de Aa
Aanleg vistrap
Verzenddatum: 05-09-2016

-  Rotonde Laverdonk
Bouwen windboom
Verzenddatum: 08-09-2016

Vorstenbosch
-  Dorpsrand ong.

Bouwen woning
Verzenddatum: 08-09-2016

Heesch
-  Heesch sectie G 725, 

Heeswijk-Dinther sectie e 
68, 1655 2161, 2424, 2566 
en 2422, Nistelrode sectie G 
1007 en 1067
Uitvoeren werkzaamheden 
(aanleg vijf ecologische 
verbindingszones) en kappen 
5 bomen. De gevraagde 
vergunning is vanwege ter-

mijnoverschrijding van rechts-
wege verleend.
Verzenddatum: 08-09-2016

-  Hoogstraat ong. (sectie B 
7505)
Oprichten woning met 
vrijstaande garage
Verzenddatum: 08-09-2016

Loosbroek
-  Bergmolen ong. kavel 25

Bouwen woning
Verzenddatum: 12-09-2016

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

Tijdelijke Vergunning
Nistelrode
-  Laarhof 20a

Tijdelijk plaatsen en bewonen 
woonunit
Verzenddatum: 08-09-2016

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

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluit
Onderstaande omgevingsver-
gunning is via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Dit besluit treedt in wer-
king na afloop van de beroep-
stermijn.
Rectificatie: voorheen als regu-
liere procedure gepubliceerd
Loosbroek
-  Bosschebaan 3-5

Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 09-08-2016

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

PROCeDUReS
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

Op 13 juli 1967 overleed wielrenner 
Tommy Simpson op de Mont Ventoux 
in Frankrijk. Hij moest nog ruim een 
kilometer fietsen om de top te bereiken. 
De combinatie van hitte, uitdroging, 
alcohol en doping werd hem fataal. 
Deze zomer passeerde ik op mijn 
racefiets het gedenkteken dat voor hem 

op deze kale berg is opgericht. Op pure wilskracht (en m’n tand-vlees) 
legde ik de laatste kilometer af. Het onoverwinnelijke gevoel daarna 
op de top, is onbeschrijflijk.

Terug in Nederland waren er de Olympische Spelen, die mijn prestatie 
onmiddellijk in de juiste proportie terugbracht. Maar ieder z’n niveau, 
nietwaar? Ik heb genoten van alles wat ik vanuit Rio zag. Met meer 
dan gemiddelde belangstelling heb ik de verrichtingen van ‘onze’ 
handboogschutter Sjef van den Berg gevolgd, die zeer verdienstelijk 
vierde werd.

De komende weken kunnen we nog genieten van mooie 
sportprestaties tijdens de Paralympics. We zijn natuurlijk ontzettend 
trots op de gouden race van dorpsgenoot wheeler Kenny van Weeghel 
uit Heeswijk-Dinther. En hij is nog niet klaar op de atletiekbaan. Ook 
dressuur-amazone Rixt van der Horst uit Nistelrode en haar ‘Caraat’ 
zijn afgereisd en komen binnenkort in actie in de piste van Rio. 

Belangrijker nog dan het behalen van medailles, is de voorbeeldfunctie 
die atleten hebben voor onze kinderen. Topsporters als Sjef, Kenny 
en Rixt kunnen hen motiveren om te gaan sporten, er plezier in te 
hebben en het beste uit zichzelf te halen. Wie weet kunnen we dan 
bij volgende edities van de Spelen wederom deelnemers uit Bernheze 
aanmoedigen.

Marieke Moorman
Burgemeester

COLUmn

MARIEKE MOORMAN

Foto: Ad Ploegmakers

Bijeenkomst: Samen verder met 
icoonprojecten en visie Aa-dal

Sinds het voorjaar van 2016 reist 
de picknicktafel door het gebied 
rondom de Aa om ideeën op te 
halen. Die ideeën zijn vastge-
legd op een kansenkaart. om 
invulling aan de visie te geven 
en concreet aan de slag te gaan, 
zijn op basis van alle opgehaalde 
ideeën icoonprojecten benoemd.

op donderdag 22 september 
worden de visie en de kansen-
kaart gepresenteerd en wordt 
er samen met bewoners, on-
dernemers, maatschappelijke 
organisaties, waterschappen en 
gemeenten uitwerking gegeven 
aan de icoonprojecten die uit-
voering geven aan de visie voor 

het Aa-dal. terugblikken, aan-
scherpen en vooruitkijken.

De bijeenkomst vindt op 22 sep-
tember plaats in de Kilsdonkse 
Molen, Kilsdonkseweg 4-6 van 
19.00-21.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom hierbij aanwe-
zig te zijn. Voor de bijeenkomst 
moeten deelnemers zich uiterlijk 
op zondag 18 september aan-
melden bij Inge Hoekstra van 
bureau terra Incognita via 
inge@terra-i.nl. De meest recen-
te informatie vind je op de web-
site www.langsdeaa.nl.

HeeSWIJK-DIntHer - De gemeenten in het gebied langs de Aa en 
het waterschap Aa en Maas stellen een visie op voor het beekdal 
van de Aa. Deze visie geeft antwoord op de ruimtelijke opgaven 
van de toekomst, zoals meer ruimte voor waterberging, verbeter-
de recreatiemogelijkheden en het verhogen van de natuurwaarden 
langs de Aa. 

Ik ben

inclusief Beleid
Wilson Bosch uit Heeswijk-Dinther is eigenaar van 
Bosch & Van Oers Bouwkundigen BV. 
Een bouwkundig technisch tekenbureau dat streeft 
naar een optimaal rendement uit ieder project. Van een 
garage tot een innovatief woon- of utiliteitsgebouw. 
Wilson is onder andere actief bij voetbalclub Avesteyn, 
Stichting carnaval HDL, heeft zitting in de organisatie van 
Bernhezer Business Event (BBE) en is vicevoorzitter van 
iPG-Bernheze, een groep die opkomt voor mensen met 
een beperking. 

“iPG-Bernheze maakt zich sterk voor inclusief Beleid. Een 
inclusief Bernheze betekent dat iedereen (ook mensen 
met beperkingen) overal volwaardig moet kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Op alle beleidsterreinen 
moet rekening gehouden worden met de zelfredzaamheid 
en participatie van iedereen. iedereen moet op zijn of 
haar eigen niveau kunnen functioneren en daardoor 
kunnen participeren aan de lokale samenleving. Daaraan 
willen wij graag bijdragen. Wat dat betreft sluiten de 
filosofie van D66 en mijn eigen geloof in hoe je zaken 
kunt veranderen en verbeteren naadloos op elkaar aan.”

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

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen zijn voor 
burgers en bedrijven belangrijke 
plannen. Waar kan ik bouwen? 
Hoe groot mag het gebouw zijn, 
hoe hoog? Welke activiteiten 
mag ik uitoefenen? om elkaar 
zo min mogelijk in de weg te 
zitten, zijn afspraken nodig. De 
provincie geeft kaders mee voor 
het vastleggen van afspraken in 
bestemmingsplannen.

Onderbouwen
Bij een bestemmingsplan zijn ad-
viezen nodig van deskundigen. 

niet iedereen heeft overal ver-
stand van. om te beweren dat 
de natuur beter wordt van een 
plan heb je wel kennis van natuur 
nodig. AnnA zoekt voor ons in 
de documenten van het college 
naar de onderbouwingen van de 
argumenten. Progressief Bernhe-
ze stelt zich kritisch op.

Raad van State
tot onze grote spijt staat de ge-
meente Bernheze regelmatig 
voor de hoogste bestuursrechter, 
de raad van State. Inwoners die 
het niet eens zijn met de door 

gemeenteraad vastgestelde be-
stemmingsplannen kunnen hier 
proberen hun gelijk te krijgen. 
Het lukt inwoners regelmatig 
besluiten van de gemeenteraad 
ongedaan te laten maken door 
de rechter. Progressief Bernheze 
denkt dat als meer partijen AnnA 
aan laten sluiten in hun overleg, 
voorstellen van het college kriti-
scher beoordeeld gaan worden. 
Dan zal de rechter Bernheze in 
de toekomst vast minder vaak op 
de agenda hebben staan.
reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: ANNA

ANNA is lid van de steunfractie van Progressief Bernheze. ANNA staat voor: 
Altijd Nagaan, Nooit Aannemen. ANNA is weer bij ons aanwezig in het nieu-
we politieke jaar. En dat is maar goed ook. Belangrijke onderwerpen staan er 
op de agenda. Dikke documenten stuurt het college naar de raads- en burger-
leden toe. ANNA leest en denkt met ons mee.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

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

www.rhadvocaat.nl

‘Atleten hebben een  
voorbeeldfunctie voor kinderen’
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inFormatie voor de kernen

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

Uw 
administratie 

op een 
voetstuk…

Voor Maas & van Oss 
een koud kunstje!

Het verzorgen van uw administratieve, fi scale en fi nanciële 

zaken is voor Maas & van Oss een koud kunstje. Wij plaatsen 

voor een groot aantal MKB’ers de complete administratie op 

het door de klant gewenste en voor de wet vereiste voetstuk.

Van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers tot fi scale 

aangiften en prognoses. Wellicht binnenkort ook voor 

u…maak geheel vrijblijvend kennis om te horen hoe 

wij uw administratie op een voetstuk plaatsen.

Mail. Vraagje. Goed dat e-fiber 
hier wil beginnen. Helemaal goed 
dat ze héél Bernheze doen. Leuk 
dat ze hard gaan. Maar ze gaan nu 
wel erg hard. Want ik lees dat ik 
me al moet melden. Dat gaat mij 
nou net iets té hard. Want ik weet 
niet, waar ik dan voor teken. Is 
mijn vraag helder? 

Informatie-avonden
Mailtje terug. Vraag is helder. U 
zult niet de enige zijn. Daarom 
komen er in oktober voorlich-
tingsavonden. Iedere kern z’n ei-
gen avond. Daarnaast een aparte 

avond voor ondernemers. ook een aparte voor boeren. Daar wordt alles uit de doeken gedaan. Daar 
kunt u alles vragen. Aan ons, als stichting. Aan e-fiber, die gaat hier glasvezel leggen. en aan trined. 
Die gaan u straks telefoon, televisie en internet leveren. Kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. 

Aanbod 
U kunt zich natuurlijk nu ook al aanmelden. Kost u niets. Verplicht u tot niets. U wordt geïnformeerd. 
en u krijgt een aanbod van trined. Dan kunt u nu al kiezen om mee te doen. De rest van Bernheze ook. 
Doen er genoeg mee? Dan gaat e-fiber straks aanleggen. Dan zorgt trined dat alles bij u gaat werken. 
Zíj verzorgen de overstap. U hebt nóóit dubbele kosten. 

Nergens aan vast
Gaat het niet door? Gemiste kans. Maar ook dan zit u hélémáál nergens aan vast. Glashelder. toch? 

Volgende week: Glashelder-4. 
reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 
Interesse? Aanmelden op www.e-fiber.nl

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 
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e-fiber: Ze gaan hard. Gaan ze niet net iets té hard? 

trouwens, over verkiezingen ge-
sproken: de eerstvolgende zijn in 
november in Verenigde Staten. 
Met hoeveel modder zal er nog 
worden gegooid? Vermakelijk, 
maar tegelijkertijd intriest dat in 
een dergelijk groot en machtig 
land een verkiezingsstrijd blijk-
baar zo moet worden beslecht.
Maar laat ik dicht bij huis blijven: 
wat gaat het nieuwe politieke 
jaar Bernheze brengen? Zeer re-

cent las ik in een interview van 
een vertrekkend commissaris van 
de Koning het volgende wat ik u 
niet wil onthouden: “een inwo-
ner wil een redelijk ozb-tarief, 
dat het vuil wordt opgehaald, dat 
de zorg in orde is en dat de open-
bare ruimte fatsoenlijk wordt on-
derhouden.” 
In de kern is dat ook zo. Laten 
we daarvoor gaan! Het klinkt wel 
behoudend, dus wil ik er nog aan 

toevoegen dat Lokaal ook wil 
investeren in het realiseren van 
wensen die er binnen onze sa-
menleving leven.
Volgend jaar rond deze tijd is het 
nog een half jaar voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. 
Als u al langer met de gedachte 
rondloopt om u aan te sluiten bij 
een lokale partij, dan is nu het 
ideale moment aangebroken via 
info@lokaal.nu.

Lokaal: een nieuw politiek jaar

Nu na de vakantie het normale dagelijkse levenspatroon zijn intrede weer 
heeft gedaan, is het voor de politiek al niet anders. Politiek Den Haag is ont-
waakt en de eerste contouren van een naderende verkiezing in maart volgend 
jaar, zijn al zichtbaar. En in Bernheze is er al een eerste vergadering voor de 
vergadercyclus in september en oktober geweest; 6 oktober raadsvergade-
ring. 

Jan Bouwman, raadslid Lokaal

Politieke Partij Blanco schrijft 
met grote regelmaat stukjes 
over actuele zaken. Die worden 
vervolgens verspreid via diverse 
mediakanalen. Je kunt ze lezen 
in DeMooiBernhezeKrant of op 
diverse websites. Maar daarnaast 
worden er ook op twitter en Fa-
cebook regelmatig berichten ge-
plaatst.

Wil je graag op de hoogte blij-

ven van het lokale nieuws en dan 
vooral de insteek die wij als po-
litieke partij daarbij hebben, like 
dan onze pagina op Facebook. 
Volg op twitter @BlancoBernheze 
voor actuele reacties of @Marko-
Konings voor zijn eigen visie.

op www.ppblanco.nl vind je 
veel informatie over onze partij 
en onze ideeën. Wil je nog meer 
weten, neem dan contact op via 

Blanco.Bernheze@gmail.com of 
bel met 06-11311713.

Wij staan altijd open voor menin-
gen, vragen of opmerkingen. Wij 
geven graag informatie, zodat je 
op tijd mee kunt praten over on-
derwerpen die jou of jouw om-
geving raken. 
Het gaat immers meestal niet om 
het hard lopen, maar om het op 
tijd vertrekken.

Blanco: Dat had ik eerder moeten weten…

Hoe vaak komt het niet voor dat je denkt: dat had ik eerder moeten weten! 
Dan was me dit of dat niet overkomen of dan had ik juist zus of zo kunnen 
doen. Het is de kunst op tijd op de hoogte te zijn van zaken die spelen. 
Zo is dat ook voor veel zaken die in Bernheze spelen. De politiek besluit 
vaak al een stuk eerder dan je in de praktijk merkt. Je moet er dus op tijd 
bij zijn.

Politieke Partij Blanco

In het plan werd ook meteen 
al een aantal mogelijke locaties 
aangegeven en de inwoners van 
Heesch en nistelrode werden uit-
genodigd voor een informatie-
avond op respectievelijk 8 en 15 
september. niet alleen de inwo-
ners, maar ook de VVD-fractie 
werd (wederom) totaal verrast 
door acties van het college in dit 
gevoelige vluchtelingendossier. 
net als bij de plannen voor een 
azc, hanteert het college in de 
communicatie de ‘overvalstrate-
gie’. Leren ze het nooit, vraag je 
je af. De informatieavond werd, 
ondanks de vakantieperiode, 
druk bezocht.
Bij binnenkomst werd een papier 
overhandigd, waarop de inwo-
ners hun vragen, opmerkingen 
en suggesties voor alternatieve 
locaties konden schrijven. De 
vele inwoners die wij gesproken 
hebben, waren het volkomen 

eens met de VVD Bernheze dat 
er weer niet gecommuniceerd is. 
of heeft het college toch een an-
dere agenda?
Aangezien veel inwoners zeer 
ontevreden naar huis zijn ge-
gaan en zich zorgen maken over 
de procedure van het vaststellen 
van de locatie(s), is er de gele-
genheid om op woensdagavond 
21 september aanwezig te zijn 
bij de vergadering van de com-
missie ruimtelijke Zaken, waar 
het thema ‘Huisvesting status-
houders’ op de agenda staat. In-
woners kunnen bij dit onderwerp 
gebruikmaken van het recht op 
inspraak. U moet wel voor aan-
vang van de vergadering om 
19.30 uur, in het gemeentehuis, 
aangeven dat u wenst in te spre-
ken. 

reageren kan 
www.bernheze.vvd.nl/contact

VVD: Nieuwe overval

Op dinsdag 30 augustus verscheen er plot-
seling een persbericht van het college van 
burgemeester en wethouders. De volgende 
dag konden de inwoners van Bernheze le-
zen wat het college verzonnen had. Veer-
tien tijdelijke woningen voor huisvesting 
van statushouders in Heesch en Nistelrode. 

Jack van der Dussen, fractievoorzitter VVD-Bernheze

www.mooibernheze.nl
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tekst?

---- Zie oplossing pagina 31

tekst?

voetbal is van iedereen Zie oplossing pagina 30

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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:
rick Dekkers
uit Loosbroek

Winnaar:
roel Geenen

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Bij Hondenuitlaatservice-
Suzanne staat 

kwaliteit, 
veiligheid,

betrouwbaarheid 
en plezier voorop! 

www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
 info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl

06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

• Ook dierverzorging aan huis!

MooiBernhezertjes

te koop

nieuwe desso-
tapijttegels 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

spare-ribs of 
gemarineerde 
procureurlappen € 5.98 
per kilo. 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 oss

printpapier
A-kwaliteit, A4-printpapier
80 grams. Per pak 500 vel 
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken 
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28, 
nistelrode.

jonge poesjes € 10,- 
per stuk. Diverse kleuren. 
06-41220005.

wegens verhuizing, 
garage verkoop. 
Zaterdag 17 september 
11.00-15.00 uur. 
Brouwersstraat 26 
Heeswijk-Dinther. 

1.7 ha snijmais
Heeswijk-Dinther
06-23045236.

12 hectare mais
Diverse percelen omgeving 
Boekel/Uden
06-45698411.

‘De rooie Hoeve’, Beeldentuin,
Japanse tuin en Fazanterie.
zomerkorting kunst 
vanaF 20%. 
Zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
Stoppelveldseweg 1, Heeswijk-
Dinther. tel. 0413-224102

aangeboden

kapteijns partYverhuur 
Voor al uw feesten & 

evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
ook voor al uw dranken! 

pedicure nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

Frietkraam Voor uw 
evenement of feest. Voor info 
en/of boekingen: 0413-292911/ 
06-25416954. Mario & christa 
Bok. 

pedicure 
heeswijk-dinther
Jacqueline Verhagen, 
oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

heb je autisme en/
oF adhd en zin in een 
nieuwe sport?
Kom kennismaken met 
kanovaren. 
Meer info/contact via 
www.wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651.

bloemboeketten 
Uit eigen kwekerij voor € 6,-.
ook lelies voor € 5,-. 
en zonnebloemen voor € 2,50.
Van Doorn, Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

workshop

acht avonden 
glas in lood
Bij Stijlvol glas in lood
in Heeswijk-Dinther.
creatief, leerzaam en gezellig!
Start 6 oktober.
Voor info en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.

gevraagd

bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

gebruikte/oude 
wenskaarten
Yvonne Sturm nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

oude/kapotte 
mobieltjes voor stg. 
opkikker.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
nistelrode.

landbouwmachines. 
o.a. Ploeg, schudder, maaier, 
hark, frees, bloter, weisleep, 
mesttank, tractor, enz. 
tel. 06-19076959.

bouwschuur voor 
carnavals groep uit 
Heesch met 17 leden allemaal 
rond de 17/18/19 jaar. We 
hebben al 2 jaar met plezier 
meegedaan en zouden het heel 
jammer vinden dit jaar niet mee 
te kunnen doen omdat er geen 
schuur is. Meer informatie: 
Dirk van Kronenburg via 
cvoandekant@gmail.com.

te huur

springkussen voor al uw 
feestjes. Voor informatie: 
06-22148394.

verloren

Zaterdag 27 augustus een 
zwarte klein etui verloren 
met een sleutelbos.
tussen nistelrode en Uden op 
het fietspad. Gegevens bekend 
bij de redactie van deze krant.

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

NAJAARSACTIE 
Benzinemotorzaag

MS 170
30 cm  
     van 244,- nu 199,-
Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.99
v   van 1.29

0.59
v   van 0.79

2.99
v   van 3.69

0.99
v   van 1.49

0.99
v   van 1.79

0.99
v   van 1.79

220 g

0.89
0.5 l

2.99

550 g

1.99
4 x 70 g

0.99
300 g

2.69
DIEPVRIES

DEZE WEEK

DIT WEEKEND

PAPRIKA-
MIX

KROP SLA
SCHOUDER-
KARBONADE*

RODE 
DRUIVEN

ELSTAR 
APPELEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.**Uit de diepvries. 

Natuurlijk Aldi!

HARIBO VROLIJKE 
DROP

VARKENS-
HAASSPIESEN*

LISTERINE 
MONDWATER

RUNDVLEES-
KROKETTEN**

ROOMBOTER 
APPELCAKE

Maandag
12-09 t/m 

zondag 
18-09

7 00 g

3 stuks

Per stuk

500 g 1.5 kg

Heel 
brood

Vrijdag
 16-09 t/m 

zondag 
18-09

Nieuwe oogst.

LUXE 
MEER-
GRANEN 

Het is die avond volle maan; 
met de grote telescoop zijn zijn 
‘zeeën’, kraters en bergen goed 
te zien. op deze avonden kan 
men ook de heldere planeten 
Mars en Saturnus door de grote 
telescoop bekijken. Mars en Sa-
turnus staan laag aan de weste-
lijke horizon en gaan binnen en-
kele uren na de zon onder. Met 
de telescoop zijn de ringen van 
Saturnus duidelijk te onderschei-
den. Het moeten wel onbewolkt 
om de sterrenhemel te kunnen 
observeren.
 
entree op de publieksavonden: 
€ 5,-, kinderen t/m 12 jaar: 
€ 3,-.

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 
0412 - 45 49 99. 
www.sterrenwachthalley.nl.

Lezing: het Wereldbeeld 
van Jeroen Bosch
HeeScH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 16 september 
voor publiek geopend. Het programma begint om 21.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. Het 
onderwerp van de publiekslezing is het wereldbeeld van Jeroen 
Bosch en zijn tijdgenoten. Jeroen Bosch leefde in de Middeleeuwen, 
waarin velen nog dachten dat de aarde plat was en het middelpunt 
van het universum vormde. Niemand wist wat sterren en planeten 
waren en hoe ver ze van ons vandaan staan.

Kaartverkoop ‘NOIZ Rocks’ 
loopt storm!

nISteLroDe - Zin in een avond 
vol stoere pop- en rockliedjes, 
choreografie en acteren? Bestel 
dan snel kaarten voor het aan-
komende theateroptreden van 
popkoor NOIZ. 

na ruim een jaar van voorbe-
reidingen, is het zover: Popkoor 
noIZ laat stevig van zich horen 
in de voorstelling ‘noIZ rocks’! 
‘noIZ rocks’ vertelt het verhaal 
van een overleden rockster wiens 
erfenis verdeeld moet worden. 

De zoektocht naar dit document 
is tegelijkertijd een reis door zijn 
muzikale verleden. Hierbij wor-
den diverse nummers ten gehore 

gebracht: stoere rocknummers, 
swingende pop, maar ook har-
monieuze liedjes. 

Popkoor noIZ brengt deze 
voorstelling samen met haar ei-
gen live-band. Hierdoor wordt 
het een swingend geheel. Dit 
alles onder leiding van dirigent 
Bas Uyterlinde en vocal coach en 
regisseuse Martine Grünwald.

‘noIZ rocks’ vindt plaats in cc 
nesterlé op vrijdag 14 oktober 
om 20.15 uur en zaterdag 15 
oktober om 15.30 uur en 20.15 
uur. Kaartjes kosten € 12,50 per 
stuk en zijn te bestellen via de 
website www.popkoornoIZ.nl, 

Facebook Popkoor noIZ, optre-
den@popkoornoIZ.nl en bij de 
klantenservice van Jumbo Wieg-
mans in Heesch. en ben je en-
thousiast over ons? Meld je dan 
aan om mee te komen zingen! 

Maandag 10 en dinsdag 11 oktober: A walk in the woods  
Woensdag 19 oktober: My life without me. Film in het kader van de borstkankermaand
Maandag 24 en dinsdag 25 oktober: Kung Fu Panda kinderfilm
Zondag 6 november: Publieke werken  
Maandag 14 en woensdag 16 november: Suffragette  
Zondag 27 november: Mountains may depart 
Maandag 12 en dinsdag 13 december: The broken circle breakdown 
Dinsdag 27 december: Brooklyn

entree is € 5,- per film per persoon. een abonnement voor negen films kost 
€ 32,-.
Bij Filmhuis De Pas mag je een drankje mee de zaal innemen. na afloop is er de 
gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten in het café. ook is het mo-
gelijk om een borrelhapje te bestellen. Vraag hiernaar bij het horecapersoneel.  
  

Data Filmhuis De Pas; om alvast op jouw 
kalender of in jouw agenda te noteren

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor een voor-
stelling, laat dit dan voor 18 september weten via info@de-pas.nl.

Workshop face- en bodylanguage
HeeSWIJK-DIntHer - In de Bibliotheek Hees-
wijk-Dinther is op woensdag 28 september om 
20.00 uur een workshop van Patries Post over 
face- en bodylanguage. Het gaat om een bijeen-
komst in het kader van KennisMakers.

In de workshop leren bezoekers op een eenvoudi-
ge manier waar ze op moeten letten bij henzelf en 
bij anderen. Wat vertelt iemands handdruk en wat 
zegt iemands houding? ook wordt specifiek naar 
een gezicht gekeken. Aan bijvoorbeeld de vorm 
van een neus, kan ook heel wat worden ontleend.

Patries Post was in het verleden communicatie-
adviseur bij een gemeente. In die hoedanigheid 
vroeg zij zich vaak af waarom de interactie met de 
ene collega heel soepel ging en met de andere col-
lega heel stroef. Van die fascinatie heeft ze inmid-
dels haar beroep gemaakt. Ze schreef het boek ‘De 
natuurlijke facelift’ en geeft lezingen, presentaties 
en begeleidt mensen persoonlijk. 

Haar missie is om ‘vrouwen in hun kracht te zet-
ten, door kracht van hun uiterlijk te gebruiken en 
daarmee succes te hebben en gelukkig te zijn’. De 
entree van de workshop is gratis.
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Verkoopmedewerker/ster
Voor 24 - 36 uur per week

Weekendmedewerker
8 - 12 uur per week

Shell Vluchtoord, Industrieweg 31 te Uden
Shell Hanenberg te Heesch (Rijksweg A59)

Shopmedewerker 
voor 8-10 uur per week

Diverse shop / schoonmaakwerkzaamheden

Wij bieden:
fi jne werkomgeving, prettige werksfeer en

passende honorering (CAO tankstation en wasbedrijven).

Bijzonderheden:
uren in overleg en wisselende diensten tussen 6.00 en 23.00 uur.

Ben jij de beste verkoopmedewerker/ster?
Reageer dan snel en stuur je sollicitatiebrief met CV en pasfoto naar:

Shell Hanenberg  t.a.v. G. Steenbergen
Bosschebaan 116, 5384 VZ Heesch. Via mail: 0712@rbaned.nl

 Jouw taken: Jouw kwaliteiten:
 • kassabediening • prettig in de omgang
 • verzorgen van de shop • zelfstandig
  (voorraadbeheer) • ondernemend
 • bijhouden buitenterrein • representatief, fl exibel

Ben jij 16 jaar of ouder en toe aan een 
afwisselende en prettige baan?
Word dan

aan het werk

Vrijwilligerspunt Bernheze

Vrijwilligers voor project:
Leren? Gewoon doen!

Wij zoeken voor een van de groepen van het project 
Leren? Gewoon doen! een vrijwilliger die het leuk vindt 

om cursisten te ondersteunen bij lezen, schrijven en rekenen.
Lijkt u dit leuk en bent u beschikbaar op donderdag 
van 9.00 tot 11.30 uur? Dan horen wij graag van u!

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit 
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze 

in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

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

Werk met voldoende 
beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals Trouw, 
AD, de Volkskrant en Brabants Dagblad. ’s Ochtends voor 7 uur de krant 
bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur 
per dag, van maandag tot en met zaterdag.

Wat staat er tegenover:

• verdienste ca. € 200,- per 4 weken;
• € 100,- startpremie na 3 maanden goed bezorgen;
• gratis de krant lezen;
• gratis regenpak.

  Heeswijk-Dinther

Word bezorger!

*De minimumleeftijd is 15/18, afh van de wijkgrootte. Legitimatie verplicht.

€ 100,-
         
bonus!

www.krantenbezorgen.nl
Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

Oproep: altijd al een rol in 
een echte film willen spelen?
Regio Filmproducties is op zoek naar acteurs en figuranten

Het verhaal begint aan het 
einde van de tweede Wereld-
oorlog en maakt daarna een 
sprong naar de jaren van we-
deropbouw. De opnames vinden 
plaats in Berlicum, Den Dungen 
en Heeswijk-Dinther, waar zich 
het verhaal zou kunnen hebben 
afgespeeld. Voor en achter de 
camera wordt er gewerkt met 
mensen uit de regio. er is dus 
een grote rol weggelegd voor ta-
lenten uit de regio; jong en oud. 
eerste kick off op 21 september 
en screentests op 24 en 25 sep-

tember. tijdens de kick off ma-
ken de acteurs en actrices, die 
zich hebben aangemeld, kennis 
met het team. er moet nog een 
aantal rollen worden ingevuld; 
rollen met tekst, maar ook als 
figurant op de achtergrond. om 
te weten wat de rollen inhouden 
en of geïnteresseerden het echt 
‘in zich hebben’ is deze kick off 
ook uiterst geschikt. 
21 september 19.00 uur in Den 
Durpsherd in Berlicum. regisseur 
Henny van de Burgt en spel-
regisseur rick Hooijberg zullen 

daarna op 24 en 25 september 
met hun team screentestdagen 
organiseren. 

Draaidagen en rollen
een overzicht van geplande 
draaidagen, tussen oktober 
2016 en april 2017, staat bin-
nenkort op de website. Dat zijn 
vooral zaterdagen en zondagen. 
Logisch, omdat er met regionaal 
talent gewerkt wordt en die vrij-
willigers zijn niet altijd op werk-
dagen beschikbaar. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de camera-, 
geluids- en lichtmensen, grime 
en schmink, etc. 

Dus, bewezen talent of talenten 
in de dop, mail naar 
info@regiofilmproducties.nl om 
je aan te melden voor een rol of 
als figurant. of kom naar de kick 
off op 21 september.

of geef je op via de website 
www.regiofilmproducties.nl.
Iedereen krijgt een persoonlijke 
reactie.

HeeSWIJK-DIntHer - De Stichting Regio Filmproducties gaat aan 
het eind van dit jaar beginnen aan de opnamen van een speelfilm 
genaamd: ‘De ondergrondse vergeet niet…’

Koor Koraal uit Heesch 
zoek dirigent 
HeeScH - Koor Koraal heeft ongeveer 35 leden, bestaande uit 4 com-
bo-leden en 31 zingende leden. Op dit moment telt het koor 10 sop-
ranen, 10 alten, 7 tenoren en 4 bassen. De leeftijd van onze leden ligt 
tussen 47 en 67 jaar. 

Het koor is een gezelligheidskoor, met als genre makkelijk in het gehoor 
liggende meerstemmige popmuziek. We treden regelmatig op bij eve-
nementen in Bernheze en op korenfestivals. Wij zoeken een enthousias-
te dirigent die past bij ons koor en kan rekenen op een warm welkom. 
onze wekelijkse repetitieavond is op maandag van 20.15-22.15 uur. 
Heb je interesse om ons koor te dirigeren of wil je nog meer informatie 
over ons, reageer dan naar:
secretaris Koor Koraal, Laura van Herpen: info@koraal.net
Voor meer informatie: Harry van Kempen (voorzitter): 06-21 40 16 66.
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Hoveniersbedrijf Arie Hendriks opent zijn deuren 
voor alle publiek op zaterdag 24 september!

Allround hoveniersbedrijf
Hoveniersbedrijf Arie Hendriks 
is een allround hoveniersbedrijf, 
met ervaring sinds 1988 in de 
aanleg en het onderhoud en het 
ontwerp van tuinen, van zowel 
particulieren als bedrijven. ook 
voor advies over de juiste mate-
rialen bent u bij het hoveniers-
bedrijf uit Vorstenbosch, dat zijn 
werkzaamheden verricht met 
vakbekwaam personeel en altijd 
in overleg met de klant, aan het 
juiste adres. Want een huis richt 
u in naar uw eigen smaak. en zo 
is het ook met een tuin. 

Het hoveniersbedrijf gaat per-
soonlijk met u in gesprek voor 
uw wensen en uw smaak, en 

vertaalt dat in een mooie tuin! 
Met het ontwerp en een offerte 
krijgt de klant een voorstelling 
van hoe alles er uit komt te zien. 
Hoe groot of klein uw tuin ook 
is, een goed plan is de basis voor 
een tuin waar u het hele jaar van 
kunt genieten.

Landelijke Open Dag Hoveniers
Branchevereniging VHG organi-
seert op zaterdag 24 september 
de Landelijke open Dag Ho-
veniers. op deze dag zetten be-
drijven in de groene sector in het 
hele land hun deuren open voor 
alle publiek. Laat u door Ho-
veniersbedrijf Arie Hendriks vrij-
blijvend adviseren over ontwerp, 
aanleg, onderhoud en renovatie 

van uw tuin. Stel al uw tuin ge-
relateerde vragen en kom achter 
de laatste tuintrends! Kijk rond, 
laat u inspireren en geniet onder-
tussen van een gratis kop koffie. 
ook voor kinderen is er van al-
les te doen. De open dag is van 
11.00 tot 17.00 uur. Bij deze bent 
u van harte uitgenodigd!

oude Veghelsedijk 16
Vorstenbosch
www.ariehendriks.nl

VorStenBoScH – Hoveniersbedrijf Arie Hendriks doet op zaterdag 
24 september mee aan de ‘Landelijke Open Dag Hoveniers’. Op die 
dag opent het hoveniersbedrijf zijn deuren en vertelt het bedrijf u 
met plezier wat er allemaal komt kijken bij het goed aanleggen en 
onderhouden van een mooie tuin. Kom kijken!

Arie Hendriks Tekst: Ramon Kézér

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

DE VERKOOP 
IS GESTART!
KOOP NU JE KAARTEN!
WWW.BERNHEZERBUSINESSEVENT.NL

VITAMINE BBE 

Lambertusviering
nISteLroDe - Zaterdag 17 september is de dag van de 
patroonheilige van onze geloofsgemeenschap: H. Lam-
bertus. We vieren dit op die avond in onze kerk tijdens de 
H.Mis van 19.00 uur. De gezamenlijke koren luisteren de 
Lambertusviering op en iedereen kan de liederen meezin-
gen. na afloop wordt u achter in de kerk koffie/thee aan-
geboden. Wij nodigen u uit om deze viering bij te wonen.

Foto: bron BHIC
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auto & motor nieuws

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221

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

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Citroen C3 1.4 85.000 km 2007
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga 1,4 plus pacc 60.000 km 2012
Mini cooper 1.6 airco 2007
Opel Astra  1,4 turbo sport 51.000 km 2013
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Corsa 1.0 turbo edition 2015
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Mokka 1.4 turbo automaat 2014

Peugeot 207 5-drs cool ‘n bleu 
  46.000 km 2007
Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Toyota Corolla verso 1.6 16v 2002
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor 
 alle verzekerings-
 maatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard 
eigen risico

• gratis leenauto

Autobedrijf Minnaar bestaat 25 jaar

Het complete pakket
“We bieden het complete pakket 
aan: in- en verkoop van perso-
nenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, 
onderhoud, reparaties, wielen, 
banden, en APK’s”, legt Han uit. 
“We onderscheiden ons van an-
dere autobedrijven door de ser-
vice, de persoonlijke touch, we 
zijn recht voor z’n raap en eerlijk 
tegen de klant. Daardoor komen 

klanten ook bij ons terug. en ze 
komen zeker niet alleen uit Hees-
wijk-Dinther of omliggende ker-
nen, maar bijvoorbeeld ook uit 
enschede, Limburg en de provin-
cie Zeeland. De klant krijgt bij ons 
altijd vooraf een globaal kosten-
plaatje, waardoor de klant nooit 
een rekening krijgt die tegenvalt. 
Wij zijn daarin goudeerlijk.”

Van vader op zoon
Ko legt uit dat hij inmiddels de 
leeftijd heeft bereikt om lang-
zaamaan een stapje terug te 
doen. Hij beschrijft: “Daar zijn 
we nu inderdaad mee bezig. Han 

is al 18,5 jaar monteur bij het be-
drijf. Geleidelijk gaan alle taken 
steeds meer naar hem en we zien 
dat ook de klanten steeds beter 
weten dat Han de dagelijkse lei-
ding op zich neemt en dat ze hem 
moeten hebben. Hij doet dat al 
meteen ontzettend goed. Als ik 
kijk naar hoe ik ooit begon en 
hoe het bedrijf er nu voor staat, 
ben ik daar ontzettend trots op.”

Han krijgt, naast zijn werkzaam-
heden als monteur, steeds meer 
taken en verantwoordelijkheid 
binnen het bedrijf. Hij spreekt 
met trots over zijn vader. “Hij 
heeft de zaak helemaal opge-
bouwd. natuurlijk komen er voor 
mij nu nieuwe taken bij, want 
monteur zijn of verantwoording 
dragen voor het hele bedrijf, dat 
is toch een heel verschil. Maar 
ik ben ontzettend gemotiveerd 
en natuurlijk kan ik altijd advies 
vragen aan mijn vader. Zeker de 
komende jaren is hij gewoon nog 
betrokken bij het bedrijf. en of hij 

het daarna ooit helemaal zal los-
laten, weet ik niet”, sluit hij glim-
lachend af. 

Brouwersstraat 19 
Heeswijk-Dinther
0413-294124
info@autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

HeeSWIJK-DIntHer – Ko Minnaar begon in 1991 helemaal alleen zijn eigen autobedrijf. Dat deed hij 
thuis, beginnend met een auto. Inmiddels is Autobedrijf Minnaar al ruim twintig jaar gevestigd aan de 
Brouwersstraat 19. Precies twee weken geleden, op 31 augustus, vierde het bedrijf zijn 25-jarig jubile-
um. De komende jaren gaat Ko het stokje overdragen aan zijn zoon Han. Twee hardwerkende mannen 
spreken in de werkplaats met passie over hun autobedrijf.

‘Het hele feestjaar aantrekkelijke 
acties voor klanten’

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6 2011-2013

Ford Fiësta 1.3 ...................................... 2012 

Ford Fiësta - 1.6  ......................... 2003-2009

Ford KA 1.3 ........................................... 2004

Ford Focus 1.6 D  ...............2006-2007-2013

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

Ford Focus 1.0 74kw ............................ 2013

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

Peugeot 106 ......................................... 2001

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

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Toyota Aygo 1.0 4  drs ................. 2010-2011

Volkswagen Polo 1.4 ............................. 2011

StAtionWAgonS:

Ford Focus 1.6D  .................................. 2010

Ford Focus 1.6D 77 kW  ........................ 2013

Han & Ko Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Lianne Gabriëls

ACTIES
Het hele feestjaar biedt Au-
tobedrijf Minnaar aantrekke-
lijke acties voor klanten. Zo is 
er elke laatste vrijdag van de 
maand de blijvende actie van 
een APK voor € 10,- en tot 
het einde van het jaar krijgen 
klanten bij groot onderhoud 
een tas cadeau, met daarin 
allerlei handige autoacces-
soires. In september geldt 
voor General-banden ‘vier 
halen, drie betalen’. Houd 
voor de overige acties de Fa-
cebookpagina of de website 
www.autobedrijfminnaar.nl 
in de gaten!
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De gemiddelde auto bestaat uit dertig duizend onderdelen

Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs 45.000 km 2013
Mercedes A150 classis automaat ecc 72.000 km 2007
Renault Trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 
Renault Twingo 1.2 parisienne  airco  rood 16.000 km 2014
Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style  nav leer 98.000 km 2012

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

Chevrolet Kalos 1.4-16V 2007 € 3999,-
Chevrolet Matiz 0.8 2005 € 1500,-
Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3750,-
Ford Ka 1.3 Airco 2004 € 2499,-
Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-
Mini 1.6 One Panarama 2002 € 4250,-
Nissan Micra 1.2 Airco 2006 € 3499,-
Opel Vectra station 1998 € 999,-
Peugeot 206 1.9 diesel 2001 € 1750,-
Peugeot 206 Station 1.4i 2003 €  1999,-
Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER 2004 € 7900,-
Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw 2008 € 6999,-
Renault Megane Scenic 1999 € 1499,-
Volkswagen Golf CABRIO Diesel 1998 € 1750,-

Bedrijfswagens ex BTW:
Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-
Ford Connect 1.8tdci 2010  € 4500,-
Renault Kangoo 1.9 DTI 2001 € 1250,-

Scooter: 
Derbi Atlantis 25 Km/h   € 599,-

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

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

APK-keuring laatste vrijdag van de maand €10,-

AKTIE General banden
4 halen 3 betalen!

*in de maand september

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

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

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

Tevens onderhoud
en reparatie

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 uurRetselseweg 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

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

Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl
Taxi van LieshoutTaxi van LieshoutWinnaar Heesch Presenteert 

op het autoplein was ook een 
prijs te winnen. Autobedrijf Wil-
ber van Gogh verlootte een klei-
ne onderhoudsbeurt aan degene 
die het juiste aantal lampen in 
een vaas goed zou raden. er za-
ten 67 lampjes in de vaas.  Van 
alle deelnemers waren er drie 
mensen die het juiste aantal ge-
raden hadden. richard Brouwers 
uit Heesch is de gelukkige die bij 
de loting, gedaan door onze ver-
tegenwoordiger, als uiteindelijke 
winnaar uit de bus is gekomen.

Wij feliciteren richard met de 
gratis onderhoudsbeurt! Dorien 
Hendrickx en John theunisse 
hebben we een bos bloemen ge-
bracht, omdat ze ook het goede 
aantal goed geraden hadden. 

Wij kunnen terugkijken op een 
geslaagde dag bij Heesch Pre-
senteert,
Wilber en Marianne van Gogh

HeeScH - Tijdens Heesch Presenteert was er dit jaar een groot autoplein. Doordat de locatie mooi 
opgenomen was in het geheel, waren er veel bezoekers. De kantelauto, die door alle deelnemende be-
drijven van het autoplein ter beschikking was gesteld, was een leuke publiekstrekker waar vele mensen 
enthousiast over waren. 

Richard en Wilber



  
Woensdag 14 september 201626

actief Bernheze
Maashorst Beweegt

Open dag
Hartje Maashorst

Open 
Monumentendag

Fotografen: Ad Ploegmakers, Marcel van der Steen, 
Jan Gabriëls, Michel Roefs en Yvonne Rosenhart

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

mooiBernheze.nl

Heesch
Presenteert
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Nationale Sportweek ook in Bernheze 

Zo kan iedereen ontdekken hoe 
leuk, gezond en vooral gezellig 
het is om te sporten. ook het 
gemeentelijke project Bewegen 
is Fun is in elk dorp in Bernheze 
actief tijdens de nationale Sport-
week. 

en… veel clubs zetten de deuren 

open voor iedereen die een keer 
kennis wil maken met sport. 
tijdens de nationale Sportweek 
is er op verschillende plaatsen 
in Bernheze elke avond een 
sportieve activiteit. Zo is er voor 
kinderen een stormbaan en kan 
een partijtje voetbal 2:2 worden 
gespeeld. op een aantal pleinen 

zullen ook sportclubs zich pre-
senteren. Zie onderstaande tabel 
voor informatie wanneer de na-
tionale Sportweek bij jou in het 
dorp komt. 

Wil je specifiek kennismaken 
met een van de sporten? 
Ga gerust langs. 

BeRNHeZe SPORtIeF

Wanneer Wie Wat Leeftijd Waar Tijd Contact
Zaterdag 17 sept. Zwem en Waterpolo- Zwemclinic gericht op  Zwemschool ’t Geburgt
 vereniging Gorgo waterpolo 6 t/m 12 jr. Heeswijk-Dinther v.a. 14:30  secretariaat@zvgorgo.nl
Maandag 19 sept. DV Dancing Kids Garde en Show 
  dance met acrobatiek 4 t/m 8 jr. Prinses Irene in nistelrode 15:45-16:30  info@dvdancingkids.nl
Maandag 19 s sept. Korfbalvereniging Korloo Korfbal Korloo Kangoeroeclub 3 t/m 4 jr. Sportpark de Hoef in Loosbroek 18:00-18:45  brendalunenburg@hotmail.com
Maandag 19 sept. Bewegen=Fun Stormbaan & Voetbal Alle leeftijden Plein 1969 Heeswijk-Dinther 18:00-20:00  robbie@gympoint.nl
Dinsdag 20 sept. Bewegen=Fun Stormbaan & Voetbal Alle leeftijden Bij basisschool op Weg Vorstenbosch 18:00-20:00  robbie@gympoint.nl
Woensdag 21 sept. DoS ‘80 Handballen 4 t/m 6 jr. De Lindershof Heesch 17:00-18:00  secretariaat@dos80.nl
Woensdag 21 sept. Bewegen=Fun Stormbaan & Voetbal Alle leeftijden Parkeerplaatss Kerkzicht 18:00-20:00  robbie@gympoint.nl
Donderdag 22 sept. Gympoint Kleutergym 3 t/m 5 jr. De overbeek nistelrode 15:45-16:30 info@gympoint.nl
Donderdag 22 sept. Gympoint turnen 6 t/m 12 jr. De overbeek nistelrode 16:30-19:00 info@gympoint.nl
Donderdag 22 sept. Gympoint trampolinespringen 6 t/m 12 jr De overbeek nistelrode 15:30-17:30 info@gympoint.nl
Donderdag 22 sept. Bc Argus Badminton 12 t/m 18 jr. Bernrode Heeswijk-Dinther 18:00-19:00  www.bc-argus.nl
Donderdag22 sept. Bewegen=Fun Stormbaan & Voetbal Alle leeftijden raadhuisplein nistelrode 18:00-20:00  robbie@gympoint.nl
Vrijdag 23 sept. Heesche 
 badmintonvereniging Badminton 6 t/m 17 jr. Sporthal ‘t Vijfeiken Heesch 18:00-20:30 info@hbv-heesch.nl
Vrijdag 23 sept. HGc Heesch Freerunnen voor meiden Vanaf 8 jaar De Lindershof Heesch 17:30-18:30  secretaries@hgc-heesch.nl
Vrijdag 23 sept. Bewegen=Fun Stormbaan & Voetbal Alle leeftijden raadhuisplein nistelrode 18:00-20:00  robbie@gympoint.nl

Lesprogramma seizoen 2016 - 2017 van 
turn- en Gymnastiekvereniging Sine-Cura

Turnen: Sportzaal Bernrode 
Maandag: 
17.00 - 18.00 uur - leeftijd 6 – 7 
jaar   
18.00 - 19.00 uur - leeftijd 7 – 8 
jaar (rechterkant van de zaal) 
18.00 - 19.00 uur 
leeftijd 8 – 9 jaar (linkerkant van 
de zaal) 
Dinsdag: 
8.30 - 09.30 uur 
Gym zonder toestellen  
18.00 - 20.00 uur 
selectie 
Woensdag: 
16.00 - 17.00 uur 
leeftijd 3,5 – 6 jaar 
17.00 - 18.00 uur 
leeftijd 6 – 7 jaar 
19.30 - 20.30 uur 

leeftijd vanaf 10 jaar 
17.30 - 20.30 uur 
selectie 
Vrijdag: 
18.00 - 20.00 uur 
selectie 

Aerobic / Zumba: 
Sociaal CC Servaes 
Maandag:      
13.45 - 14.45 uur    
aerobic/steps                   
18.30 - 19.30 uur 
zumba 
19.30 - 20.30 uur 
aerobic/steps 
Dinsdag 
9.00 - 10.00 uur 
aerobic/steps 
10.00 - 11.00 uur 

aerobic/steps 
Woensdag: 
9.00 - 10.00 uur 
aerobic/steps 
19.00 - 20.00 uur 
aerobic/steps 
20.00 - 21.00 uur 
aerobic/steps 
Donderdag: 
9.00 - 10.00 uur 
aerobic/steps 
18.45 - 19.45 uur 
bodyshape 
 
Ouder - peutergym: 
Sporthal De Zaert 
Donderdag: 9.00 - 10.00 uur    
Voor kinderen van 1 tot 4 jaar 
Vooraf aanmelden is niet nodig.  
www.turnvereniging-sinecura.nl 

HeeSWIJK-DIntHer - Hieronder het volledige lesprogramma voor het nieuwe seizoen van Turn- en 
Gymnastiekvereniging Sine-Cura. De lessen worden gegeven in het sociaal-cultureel centrum Servaes, 
sportzaal Bernrode en sporthal de Zaert. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor alle groepen geldt: 
weet je het nog niet zeker dan ben je welkom voor twee gratis proeflessen.

BernHeZe - Van 17 tot en met 25 september 2016 vindt de dertiende Nationale Sportweek plaats. 
Sportverenigingen, scholen, gemeenten en andere aanbieders van sport en bewegen vieren in het hele 
land de start van het sportseizoen en organiseren allerlei (sportieve) activiteiten. 

ROMMELMARKT
BERGHEM 
Zondag 18 september 

Voor deze gezellige markt zijn wij
nog op zoek naar enkele standhouders.

De markt is zowel binnen als buiten.
Dus ruim je huis of schuur op en huur 

een kraam.

Of kom gewoon gezellig even snuffelen 
er is van alles te zien en te koop op de markt.

De markt is geopend van
9.00 tot 16.00 uur.

Koffie met Appelgebak staat klaar! 

Locatie: Halvemorgenstraat 15 Berghem.
Nabij spoorweg overgang 

Berghem-Herpen.
Info kraamhuur:

Francien Nelissen 06-53163504

VArSSeVeLD/HeeScH - Mike 
van Grinsven van WSP Racing 
heeft zaterdag de voorlaatste 
wedstrijd om het Open Neder-
lands Kampioenschap quads in 
Varsseveld gedomineerd. 

In de eerste manche kwam hij 
als winnaar over de finish. In 
de tweede manche kwam hij, 
na een aanrijding in de eerste 
ronde, vanaf een laatste plaats 
terug naar voren gestormd. on-
danks het tijdsverlies wist hij de 

wedstrijd toch nog te winnen 
met een voorsprong van 25 se-
conden.

Mike van 
Grinsven domineert 

motorsport
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Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 14 sept. t/m dinsdag 27 sept. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Stoofvleeskroket
of kipsatekroket
5 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 3,50 / 3,25

Kabeljauwfilet
900 gram

Epic

Worstenbroodjes
8 stuks

Diepvriesspecialist

Ambachtelijke 
Chinese 
tomatensoep
1 liter

Diepvriesspecialist

Dikke- of dunne
Frites
2,5 kilo

Diepvriesspecialist

€ 3,09

2,29

€ 9,99

6,99

gehele
maand

september

€ 5,59

3,59

2 voor

6,00

Stunt

2,49

€2,50 
korting

om uw diepvries 
weer te vullen!

Bij besteding vanaf € 25,- 
aan boodschappen.

Geldig van do. 1 sept. t/m vr. 30 sept. 2016.

Pick & Mix
Mini snacks 
60/100 stuks

Diepvriesspecialist Stel zelf
samen

€ 3,49

2,89

€ 5,99

4,49 € 9,99

7,49

Walking Football, wat is dat?
Voetbal hoeft helemaal niet snel te gaan 
om mooi te zijn. Dat bewijst deze voet-
balvorm, want bij Walking Football spe-
len de voetballers op wandeltempo te-
gen elkaar, op een kwart veld, met twee 
teams van elk zeven spelers. er mag niet 
gerend worden en er moet dus altijd mi-
nimaal een voet aan de grond blijven. er 

mogen geen slidings gemaakt worden en 
de bal mag niet boven heuphoogte ko-
men. Deze regels zijn opgesteld om bles-
sures bij de spelers te voorkomen. Bui-
tenspel bestaat niet bij Walking Football 
en keepers zijn er ook niet. 

Aanmelden
De Walking Football-cyclus bij HVcH 
kent twintig actieve weken, met trai-
ningen op vrijdagmorgen. een training 
bestaat uit een warming-up, diverse oe-
fenvormen en uiteraard een partijspel. 
De trainingen zijn waarschijnlijk om de 
week. natuurlijk staat niet alleen het 
voetbal centraal, maar juist het samenzijn 
en de sociale contacten onderhouden. 
De trainingen zijn op kunstgras en staan 
onder de bezielende leiding van HVcH’er 
Jo van den Helm. Jo licht toe: “We ver-
wachten dat we ongeveer twintig men-

sen nodig hebben om het hele seizoen de 
trainingen te kunnen blijven draaien. Het 
is afwachten of dat lukt, maar we hebben 
er alle vertrouwen in.”

Heb jij als 60-plusser tijd en zin om actief 
met voetbal bezig te zijn? Meld je dan 
aan voor de trainingen! en voordat je 
deel gaat nemen aan de trainingen, krijg 
je een fitheidstest van Jouke Vos van Fy-
siocentrum Heesch. of je nu in Heesch 
woont of in een andere plaats, je aan-
melding is meer dan welkom. Wil je meer 
informatie? Stuur dan een e-mail naar 
oldstarshvch@gmail.com, of bel eventjes 
naar 06-30811010. “Ik ga zelf ook mee-
doen. Het lijkt me erg gezellig en het is 
belangrijk om te blijven bewegen”, zegt 
eduard. 

Demonstratietraining
Wil jij wel eens zien hoe Walking Football 
er in de praktijk aan toe gaat en denk je 
dat het iets voor jou kan zijn? Dan biedt 
HVcH je een mooie kans, kom op vrijdag 
16 september naar sportpark De Braaken 
aan de Binnenweg in Heesch en doe 
mee. om 9.45 uur word je ontvangen in 
het clubhuis met koffie en wat lekkers, 
om 10.00 uur is de presentatie van de 
Fc oss oldstars, om 10.45 uur gaan we 
omkleden en om 11.00 uur gaan we het 
veld op voor de demonstratietraining, 
met medewerking van de Fc oss old-
stars. Je bent van harte welkom.

60+? Meld je aan voor Walking 
Football bij HVCH!
HeeScH – HVCH realiseert zich dat je voetballiefhebber bent voor het leven. Dus 
waarom zou je met voetballen stoppen als je wat ouder wordt? Dat is gelukkig ook 
helemaal niet nodig, want vanaf het komende voetbalseizoen zijn 60-plussers van 
harte welkom bij HVCH om deel te nemen aan Walking Football. Jo van den Helm en 
Eduard Ploegmakers, HVCH’ers in hart en nieren, leggen met plezier uit wat Walking 
Football is en hoe jij daaraan deel kunt nemen.

‘Geen slidings en de bal mag niet 
boven heuphoogte komen’

Eduard en Jo zijn het voetballen nog niet 
verleerd

BeRNHeZe SPORtIeF

Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Ad Ploegmakers

Keldonk en WHV 
gelijkwaardig
KeLDonK/LooSBroeK - Het vaandelteam van 
WHV heeft zijn eerste punt van dit seizoen bin-
nen. 

Uit tegen Keldonk werd met 1 - 1 gelijkgespeeld 
en daar konden beide teams tevreden mee zijn. 
WHV haalde vandaag niet zijn niveau, maar toch 
zijn we blij met een punt”, sprak assisent-trainer 
Bas de Wit van WHV.

Yorick van de Rakt Foto: Jan Gabriëls

voetbal
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Vogelvereniging Vogelvreugd, vijftig jaar vogels van diverse pluimage

Bart, bestuurslid sinds twee jaar, 
kwam naar een tentoonstelling 
kijken en was verkocht. 

nu heeft hij een volière met een 
groeiende populatie, waarmee 

hij de eerste prijzen op het nK 
behaalde. Heerlijk om ‘s avonds 
de vogels te verzorgen in de 
broedtijd en vanaf september te 
dresseren voor de wedstrijden 
en tentoonstellingen. Jawel, de 

wedstrijdvogels moeten niet al-
leen zo mooi mogelijk zijn, maar 
zij moeten ook gedresseerd wor-
den en leren ‘opzitten’ voor hun 
presentatie aan de keurmeesters.

Feest
In juli is de vereniging met een 
bus naar Luttelgeest geweest 
voor de orchideeën, de bloemen-
tuin en vooral voor de volière 
met handtamme Lori’s van de 

blauwe bergen. Als afsluiting was 
er een etentje in ’t Pumpke. op 
17 september is er een receptie 
in het clubhuis voor collega-vo-
gelliefhebbers, in aanwezigheid 
van wethouder rien Wijdeven en 
de voorzitter Algemene neder-
landse Bond van Vogelhouders, 
gewest 5, Wim van Weert, met 
na afloop een feestavond. Joop 
Zwinkels willen we als bestuurslid 
met naam vermelden, vanwege 
zijn 40 jaar trouwe dienst als se-
cretaris. 

Vogels kijken
In december houdt de club een 
gewestelijke tentoonstelling in 
het clubhuis ter ere van het jubi-
leum. Door het jaar heen worden 
de leden op de hoogte gehou-
den tijdens de maandelijks goed 
bezochte ledenvergaderingen 
en het clubblad, met ook infor-

matie over de wedstrijden. eens 
per jaar wordt de wisselbeker 
uitgereikt aan het clublid met de 
beste score, berekend over drie 
wedstrijden. Jaarlijks wordt deze 
felbegeerde wisselbeker voor de 

mooiste vogel tijdens de onder-
linge tentoonstelling uitgereikt.

Hobby
Vogelliefhebbers zijn er van alle 
leeftijden. tijdens de bijenmarkt 
komen kleine kinderen graag 
naar de vogels van Vogelvreugd 
kijken, maar ook de wat oudere 
jeugd kan er plezier aan beleven. 
Vogels kwetteren wel, maar ver-
tellen je geheimen niet door, per-
fecte gesprekspartners dus. 

en in de vakantietijd is er altijd 
wel een clublid te vinden die je 
dagelijkse taken van je over-
neemt. Wie weet zit er tussen de 
toekomstige jeugdleden eentje 
die de wens van goud tijdens het 
WK weet te behalen. 

Voor informatie 
www.vogelvreugdnistelrode.nl.

nISteLroDe – Het bestuur is enthousiast. De resultaten van de deelnemende vogels aan de wedstrij-
den zijn navenant. Nederlands kampioenen, zilver en brons op de wereldkampioenschappen en top-
scores voor diverse vogels. Het ledenaantal is sedert 25 jaar met slechts een lid gedaald. Een club met 
trouwe leden en veel actie zoals de jaarlijkse tentoonstelling, het verzorgen van de vogels in de volière 
bij verzorgingscentrum Laarstede en het ophalen door leden van oud papier; sedert 45 jaar. 

‘Eens per jaar de wisselbeker 
voor de best presterende 

vogelliefhebber’

Het voltallige bestuur vergadert ook regelmatig, met veel plezier  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Heeswijk wint Bernhezer derby

De beste man aan Heeswijk zij-
de, Arjen Haast, faalde niet. tien 
minuten later werd Van Vught 

ruim binnen de beruchte lijnen 
naar beneden getrokken. nu zag 
de man in het zwart het weer 

beter dan de rest en legde de 
bal net buiten de zestien. Me-
teen na rust was de wedstrijd 
beslist. Middenveldstrateeg Stef 
Adank mocht aan de zijkant een 
vrije trap nemen. Sten van den 
Berg kon door een knoert van 
een dekkingsfout, volledig vrij-
staand, prachtig inkoppen. Wie 
nog twijfelde over de zege van 
Heeswijk, was tien minuten later 
daarvan ook overtuigd. Haast 
liet nog eens zien over wat voor 
een geweldige traptechniek hij 
beschikt en schoot vanaf de 
zestien een vrije trap achter de 
kansloze Van Venrooij. 

ondanks dat beide ploegen nog 
verschillende kansen kregen en 
Prinses Irene na een uur met tien 
man verder moest, na twee gele 
kaarten voor rovers, bleef het bij 
deze wat geflatteerde eindstand.

HeeSWIJK-DIntHer/nISteLroDe - Heeswijk was in eigen huis 
met 3-0 te sterk voor Prinses Irene. De te nadrukkelijk aanwezige 
scheidsrechter van dienst legde, tot verrassing van heel sportpark 
Balledonk, in de 25e minuut de bal op de stip.

voetbal

Foto: Teun Bevers 

Korloo was de eerste helft nog 
zoekende, maakte verdedigend 
hier en daar wat foutjes en had 
nog niet de goede communica-
tie. Aanvallend moesten ze nog 
kijken wat te doen en wie welke 
taak invult. na de 3-2 was het 

Dot dat uit kon lopen naar een 
7-3 ruststand. na de rust speel-
de Korloo geconcentreerd en 
werden de kansen beter uitge-
speeld. Het eerste doelpunt was 
van Mirte. Zij wist de bal vanaf 
een korte afstand in de korf te 

gooien. Vervolgens viel er weer 
een doelpunt aan de kant van 
Korloo, deze keer was het Fleur 
met een fraai afstandsschot: 7-5. 
ook de verdediging stond al een 
stuk beter en het onderlinge ver-
trouwen groeide met de minuut. 
na 25 minuten in de tweede 
helft te hebben gespeeld was de 
stand 9-7. De laatste minuten 
lukte het niet meer om de korf te 
vinden en bepaalde Dot de eind-
stand op 13-7.

Dot Vlierden net te sterk 
voor verjongd Korloo
VLIerDen/LooSBroeK - Het verjongde Korloo moest zondag aan 
de bak tegen het uit de overgangsklasse gedegradeerde Dot uit 
Vlierden. Korloo, met acht speelsters uit de A-jeugd en een nieuwe 
trainer, begon de wedstrijd sterk en pakte de 0-1 voorsprong. Dot 
had hier meteen een antwoord op, waardoor het al snel 3-1 werd. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

een volkomen terecht gegeven 
penalty door de prima leidende 
scheidsrechter Senders. Joey Vis-
sers wist daar wel raad mee en 
scoorde beheerst de 1-0. HVcH 
ging door en even later leek Lars 
van Lee met het hoofd de 2-0 te 
scoren, maar Baronie-keeper Van 
oorschot kon redding brengen. 
er scheen niets aan de hand voor 
de Heeschenaren, totdat vanuit 
het niets, spits Dennis Peragon 
met een prima steekbal vrij voor 
HVcH-keeper Brian Vialle werd 
gezet en daar wel raad mee wist: 
1-1. Hierna raakte HVcH com-

pleet van slag en liep Baronie 
nog voor rust uit naar 1-4. 

De Heesche supporters hoop-
ten tevergeefs op een weder-
opstanding van hun favorieten 
na de hervatting, maar dat ge-
beurde niet. Integendeel, on-
der aanvoering van de handige 
Baronie-vleugelspeler constan-
sia bouwden de Bredanaars de 
stand zelfs uit naar 1-7. een ze-
perd voor de blauw-witten, die 
de trouwe fans in de historie van 
de club niet zo snel zullen terug-
vinden.

HVCH diep door stof tegen 
Baronie

HeeScH - Vanaf de aftrap begon HVCH sterk en kon al in de 1e mi-
nuut op voorsprong komen, na een prima aanval. Dat gebeurde nog 
net niet, maar drie minuten later was het wel raak na een fraaie actie 
van Samuel Eleonora over de linkerkant en nadat Sjoerd Schobbers 
onderuit werd gehaald toen hij de bal in het Bredase doel wilde 
schuiven. 

voetbal

Foto: Ruud Schobbers
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de oplossing

De eerste helft ging gelijk op, 
maar een paar minuten voor 
rust sloeg Spes een gat van drie 
doelpunten: 8-5. nog voor het 
einde van de eerste helft wist 
Altior nog wat terug te doen en 
de ruststand was 8-6. De ran-
ja bleek de groen-witten goed 
te hebben gedaan, want in de 
tweede helft was het Altior dat 
enorm sterk uit de startblokken 
kwam. Met mooie combinaties 
in de aanval en een sterk verde-
digend spel wist de ploeg langs-
zij te komen en daarna ook de 
voorsprong over te nemen. Het 
bleef spannend, want tot zes mi-
nuten voor het einde wedstrijd 
was de voorsprong twee doel-

punten. Altior ging vastberaden 
door en Spes kon de wedstrijd 
in de laatste minuten niet meer 
ombuigen. een eindstand van 
14-18 was het resultaat. 

DDW 2 – Altior 2: 19-13
De Peelkorf 2 – Altior 3: 12-10
De Korfrakkers 4 – Altior 4: 9-10
Altior A1 – Stormvogels A1: 10-12
Altior B1 – De Peelkorf B1: 3-10
corridor B1 – Altior B2: 2-4
Korloo B1 – Altior B3: 14-2
corridor D1 – Altior D2: 7-5
Korloo D2 – Altior D3: 3-5
Korloo e1 – Altior e2: 2-3
Flamingo’s e1 – Altior e3: 0-1
nDZW F1 – Altior F1: 3-16
De Korfrakkers W1 – Altior W1: 0-15

Altior neemt punten mee 

MILSBeeK/HeeSWIJK-DIntHer - Voor het eerste team van Altior 
ging de competitie op 11 september van start met een uitwedstrijd 
tegen Spes uit Milsbeek. Beide teams willen graag promoveren, dus 
het beloofde een spectaculaire wedstrijd te worden. Altior kwam als 
eerste tot scoren, maar de thuisploeg kwam meteen langszij.

korfbal
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          autosport                      karten              motorsport

Avesteyn wint typische 0-0 wedstrijd

Dit resulteerde in een doelpunt 
voor BMc, dat echter terecht 
door de scheidsrechter werd af-
gekeurd. Daarna ging de wed-
strijd op en neer, waarbij de aan-
wezige supporters de wedstrijd 
als een ‘echte nul-nul wedstrijd’ 

betitelden. Avesteyn presenteer-
de zich voetballend beter dan 
vorige week, zonder echter te 
overtuigen. rob van der Steyn 
en Wesley Verkuijlen werden 
gewisseld voor respectievelijk 
ron van Driel en teun van den 

Boom. Mede door de dege-
lijkheid van ron en het jeugdi-
ge onbevangen spel van teun 
kwam Avesteyn als winnaar uit 
deze wedstrijd naar voren. na 
een goede aanval in de aller-
laatste minuut van de wedstrijd, 
waaraan beste Dinthernaars rick 
Vissers, teun van den Boom en 
Joost van Vught een aandeel 
hadden, kwam de bal bij rens 
van Vugt terecht. 

op de voor hem karakteristie-
ke wijze maakte hij een actie in 
het strafschopgebied van BMc, 
waarna hij hard uithaalde. De 
keeper raakte de bal nog, maar 
kon de enige treffer van deze 
wedstrijd niet voorkomen. 

De tweede driepunter van deze 
competitie was hiermee een feit. 
Avesteyn vestigde zich hiermee 
in de top van deze poule.

BerLIcUM/HeeSWIJK-DIntHer - Het was al lang geleden dat Avesteyn BMC trof in competitiever-
band. Avesteyn begon voortvarend en was het eerste kwartier voetballend de bovenliggende partij. 
Daarna kwam de formatie uit Berlicum/Middelrode wat beter in het spel.

voetbal

Foto: Ad van Dooren

Heesche badmintonners in het nieuw

Al voor de zomer werd door de 
leden van de Heesche Badmin-
ton Vereniging gekozen voor 
een nieuw model clubshirt. In de 
zomervakantie is er in samen-

werking met webshop Hebris.nl 
hard gewerkt om dat model aan 
te passen aan de wensen van de 
vereniging. 

De komende jaren zullen de 
badmintonners spelen in het 
Heesche blauw, met het logo 
van de vereniging op hun borst. 
enkele zijdes van het shirt zijn nu 
nog helderblauw. 
Maar daar mag wat betreft de 
vereniging best verandering 
in komen. De club, spelend in 
sporthal ’t Vijfeiken, is op zoek 
naar partners om de lege zijdes 
van het shirt in te vullen. Part-
ners die hun naam willen laten 
zien in de vele sporthallen waar 
de badmintonners op bezoek 
gaan en daarvoor in ruil de ver-
eniging een steuntje in de rug 
kunnen bieden. Zo kan de ver-
eniging ook de komende sei-
zoenen sportief de gezelligste 
blijven!

Meer informatie, partner wor-
den of het badminton uitprobe-
ren? www.hbv-heesch.nl.

HeeScH - In de zomer is er door de mensen van de Heesche Badminton Vereniging hard gewerkt om 
het nieuwe seizoen goed te laten starten. Dat harde werken is niet voor niets geweest. Inmiddels zijn 
de eerste trainingen achter de rug, staan de competitieteams klaar voor de start en worden de eerste 
activiteiten gepland. Maar in de zomer is er ook hard gewerkt aan een nieuwe look voor de leden van 
de vereniging.

Sanne haalt € 667,50 op voor KiKa 

InterLAKen/ nISteLroDe – In juni lieten we je weten dat Sanne Kling (2) in het Zwitserse Interlaken afgelopen vrijdag 9 september mee zou lopen aan de Jungfrau-Minirun. 
en dat heeft ze gedaan, ze heeft 200 meter gelopen, omdat ze nog niet meer mocht lopen in verband met haar leeftijd! De vader en moeder van Sanne, edwin Kling en Susan 
van Uden, en ook Sannes oma waren aanwezig in Interlaken om Sanne tijdens haar run aan te moedigen. Als verrassing waren nog vijf vrienden van de ouders naar Interlaken 
gereden om Sanne met een groot, mooi spandoek aan te moedigen.
Sanne heeft € 667,50 opgehaald, waarvan 100% naar KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) gaat. Ze wil iedereen bedanken die haar gesponsord heeft.
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Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

bbf Veteranentoernooi

Inschrijving is op individuele ba-
sis. De indeling in teams voor 
heren, dames en gemengd dub-
bel wordt door de organisatie 
gedaan op basis van geschatte 
sterkte. Inschrijven kan via de 
mail of website bc-argus.nl. 
Het inschrijfgeld van € 10,- per 
persoon, kan voldaan worden bij 
de wedstrijdleiding in de zaal, 
voor aanvang van het toernooi. 

Koffie en thee zijn die dag voor 
de deelnemers gratis. 

We spelen op vijf banen. De 
wedstrijden gaan tot 21 punten, 
met een wissel op 11 punten 
volgens het rallypoint-systeem. 
Verliezers tellen de volgende 
partij.
Aanvang toernooi is om 10.00 
uur en er wordt gespeeld tot 

16.30 uur. De deelnemers van 
het toernooi worden een half 
uur voor aanvang verwacht. 

We spelen deze dag in sporthal 
Bernrode. Parkeren kan aan de 
Zijlstraat 1a.

HEESWIJK-DINTHER - BC Argus zal voor het eerst een toernooi bin-
nen de Bossche Badminton Federatie (BBF) organiseren op zondag 
9 oktober. Dit toernooi is bedoeld voor dames en heren die 35 jaar 
of ouder zijn. Wij nodigen alle veteranen uit die houden van bad-
minton en die zin hebben in een gezellig onderling toernooi, waar-
bij meedoen belangrijker is dan winnen!

NISTELRODE/
HEESWIJK-DINTHER - Een strak 
veld, veel toeschouwers uit 
Heeswijk-Dinther en Nistelrode 
en een aangename voetbaltem-
peratuur op sportpark De Bal-
ledonk waren de ingrediënten 
voor de eerste Bernhezer-derby 
van het seizoen. 

In een gelijkopgaande strijd ble-
ken de blauw-witten op beslis-
sende momenten iets slimmer 
met de omstandigheden om te 
gaan, waardoor er uiteindelijk 
een geflatteerde 3-0 overwin-
ning behaald werd. Arjen Haast 
(2x) en Sten van den Berg waren 
de doelpuntenmakers.

heeswijk wint bernhezer-
derby van prinses irene

voetbal

Foto: Hans Heesakkers Koningschieten handboog-
schutterij ons Genoegen

‘s Morgens om 10.00 uur ver-
zamelden de schutters zich in 
het clubgebouw aan de Zwarte 
Molenweg 9. Na de huldiging 
van de keizer en koning van af-
gelopen jaar, werd er eerst ge-
zorgd voor de inwendige mens 
met een ontbijt (brunch). Hierna 
werd de loting gehouden voor 
de baanindeling en kon iedereen 
zich voorbereiden op de wed-
strijd.
Er werden twee rondes van 25 
pijlen geschoten. Na de eerste 
ronde was er een onderbreking 
om de puntentelling te contro-
leren. Hierna werd er nog een 
ronde geschoten. Zodra de pun-
ten geteld waren, was duidelijk 
dat de koning Richard van Lith 
en prins Robert van den Hogen 

waren. Traditiegetrouw mag de 
koning de keizer van vorig jaar 
uitdagen om te kijken of hij hem 
kan verslaan.
Dit werd een spannende wed-
strijd, waarbij het ging om de 
enkele punten verschil. Helaas 
kon de koning de keizer niet van 
zijn troon stoten.

De einduitslag:

Aspiranten (tot 13 jaar)
Ridder Martin van den Hogen
Schildknaap Marvin van Lith

Cadetten
Ridder Timo Martens
Schildknaap Justin Maas
Page Dirk Bekkers
Senioren

Keizer Ruud Mulder
Koning Richard van Lith
Prins Robert van den Hogen

Na de wedstrijd konden we met 
z’n allen nog genieten van een 
lekker hapje en drankje. Kortom: 
weer een geslaagde dag.

Heb je interesse in de handboog-
sport en wil je eens kennismaken 
met deze mooie sport? Kom dan 
eens langs bij onze vereniging op 
donderdagavond. Jeugdtrainin-
gen zijn van 18.45 -20.15 uur. 
Senioren vanaf 20.30 uur.

Je kunt ons vinden aan de 
Zwarte Molenweg 9.
Telefoon: 06 - 230 851 89
Email: secretariaat@hbs-og.nl.

NISTELRODE - Jaarlijks wordt op de laatste zaterdag van augustus bij Handboogschutterij ‘Ons Genoe-
gen’ het Koningschieten georganiseerd. Tijdens dit evenement wordt gekeken wie binnen de vereniging 
zich de beste schutter van het jaar mag noemen. Dus op zaterdag 27 augustus was het weer zover.

NISTELRODE - Onbegrijpelijk dat 
het 1e vrouwenelftal van Prinses 
Irene zondag met 0-1 verloor van 
het zwakke Kolping Boys. 

Slechts twee keer kwam de zeer 
defensief spelende ploeg uit Alk-
maar en dat pas in de 2e helft, in 
het strafschopgebied. In de 49e 
minuut voor het eerst en dat was 

ook meteen raak. De mooiste 
kansen kreeg Prinses Irene, maar 
ze werden allemaal stelselmatig 
om zeep geholpen. Daarnaast 
ontbrak het ook enkele keren 
aan een beetje geluk. Zo werd in 
blessuretijd een bal van de lijn ge-
haald en ging een schot via een 
been van de Alkmaarse vrouwen 
rakelings langs.

Vrouwen prinses irene doen 
zichzelf heel erg te kort

voetbal

NISTELRODE - Prinses Irene trof 
zondag op eigen veld opnieuw 
een topklasser met veel ervaring 
en titelkansen. 

Het Nulandse Be Quick had het 
niet altijd gemakkelijk tegen 
Prinses Irene, maar deed nu wat 
ze moesten doen en dat was 
winnen. Na een 2-4 ruststand 
werd het uiteindelijk 7-12.

be Quick 
maatje te groot voor 
korfbalsters prinses irene
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

donderdag 15 september

eetpunt hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

oud papier
Buitengebied nistelrode

charity cup 2016
the Duke, Slotenseweg 11 
nistelrode

wandel3daagse
cc De Wis Loosbroek

informatiepunt 
welzijn hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

mandalart 
themaworkshop: 
de basis ben je zelf
Palmenweg 5 nistelrode

raad & daad 
inloopspreekuur
cc De Pas Heesch

concert: irish treasures
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

informatiebijeenkomst 
tijdelijke woningen
cc nesterlé nistelrode
 
vrijdag 16 september

wandel3daagse
cc De Wis Loosbroek

voorverkoop 
rob scheepers
cc De Wis
PaGINa 2 

centrum maia: reiki 3a
Palmenweg 5 nistelrode

demonstratietraining 
walking Football
Sportbraak De Braaken Heesch
PaGINa 28

publieksavond halley
Halleyweg 1 Heesch
PaGINa 21

volleybal recreanten 
zondag competitie 
Sporthal De Zaert 
Heeswijk-Dinther

cursus: op weg naar de 
brugklas
Klasse-rt nistelrode

bobz
Dorpshuis nistelrode

toneelstuk: max havelaar
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

zaterdag 17 september

open huis: ’t sfeerhuys 
bloem & styling
Karlingerweg 1 Uden

lezing door hugo kolstee
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 6

i-meet bestaat 40 jaar
raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 9

racoon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

receptie vv vogelvreugd
Hoge Akkers nistelrode
PaGINa 29

zondag 18 september

expositie kunst-zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

open huis: ’t sfeerhuys 
bloem & styling
Karlingerweg 1 Uden

open zondag: 
badkamermarkt.nl
canadabaan 18a nistelrode

introductie abt tripel
Abdij van Berne Heeswijk-Dinther
PaGINa 14

toneelstuk: max havelaar
natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

concert lisa Franken
Kloosterkapel Vorstenbosch
PaGINa 2

vv vogelvreugd: kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 19 september

start week van de 
loopbaan
Influsso, Vleutloop 44 Heesch

centrum maia: proefles 
tai chi - Qi gong
en helderziende 
waarnemingen
Palmenweg 5 nistelrode

openingsvergadering 
vivin
Zaal ‘t tramstation nistelrode
PaGINa 4

dinsdag 20 september

inloopspreekuur Fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

vv vogelvreugd: kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

duo verso/esra pehlivanli
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

woensdag 21 september

demomiddag maisproefveld
Kaathovensedijk 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 14

centrum maia: 
chakradance 
Palmenweg 5 nistelrode

liederentafel
cc De Pas Heesch
PaGINa 2

donderdag 22 september

late summer evening
cc De Wis
PaGINa 3

eetpunt hdl
en informatiepunt 
welzijn hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

boek & babbel
Bibliotheek Heesch

bijeenkomst icoon-
projecten en visie aa-dal
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 18

raad & daad 
inloopspreekuur
cc De Pas Heesch

tarot-avond
Kloosterkapel Vorstenbosch

vrijdag 23 september

vov special
the Duke nistelrode
PaGINa 9

aktiedag bevers 
steencentrum
canadabaan 10 nistelrode
PaGINa 10

centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 nistelrode

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

nazomerfestival
oBS De Bolderik 
Heeswijk-Dinther
PaGINa 12

inloopavond nieuwe 
vrijwilligers
Dierenopvangcentrum Hokazo 
Uden

zaterdag 24 september

open klotbeek toernooi
cc Servaes Heeswijk-Dinther

kerkdienst met Fanfare 
st lambertus
Sint Lambertuskerk nistelrode

gooische vrouwen bingo XXl 
De Morgenstond 41 
Heeswijk-Dinther

band co-incidental: 
5-jarig jubileum
cc De Pas Heesch

aktiedag bevers 
steencentrum
canadabaan 10 nistelrode
PaGINa 10

open dag hoveniersbedrijf 
arie hendriks
oude Veghelsedijk 16 
Vorstenbosch
PaGINa 23

zondag 25 september

rv de valianten: hdl 
kampioenschap
Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther

rommelmarkt: de kleine 
heemskinderen
Dintherseweg 21 a nistelrode

paddenstoelenwandeling
natuurcentrum De Maashorst 
nistelrode

open zondag: 
raamdecoratie
totaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 nistelrode

koopzondag
centrum nistelrode

open zondag: 
badkamermarkt.nl
canadabaan 18a nistelrode

heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch

vv vogelvreugd: kaarten
cc Servaes Heeswijk-Dinther

maandag 26 september

boek & babbel
Bibliotheek nistelrode

dinsdag 27 september

inloopspreekuur Fysio 
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

centrum maia: 
tai chi - Qi gong 
Palmenweg 5 nistelrode

dokter op dinsdag @ 
bernhoven: nierfalen
Ziekenhuis Bernhoven Uden

vv vogelvreugd: kienen
cc Servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 28 september

geert Fierens: 
Franciscus spreekt
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

workshop: Face-en 
bodylanguage
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PaGINa 21

donderdag 29 september

eetpunt hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

centrum maia:
dierencommunicatie en 
honingmassage
Palmenweg 5 nistelrode

informatiepunt 
welzijn hdl
cc Servaes Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
cc De Pas Heesch

vrijdag 30 september

centrum maia herinner je 
wie jij bent... module 1 
Palmenweg 5 nistelrode

keezenbord toernooi
De Stuik Vorstenbosch
PaGINa 4


