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Briljanten bruidspaar theo en Dora van gemert

Theo was werkzaam als metselaar 
en Dora was conductrice op de 
bus van Veghel naar Oss. Op 10 

augustus 1950 zijn ze voor de wet 
getrouwd en 17 augustus voor de 
kerk. Ze zijn in ’t Lendersgat in Vor-

stenbosch gaan wonen, in het ou-
derlijk huis van Theo. Daar hebben 
ze acht kinderen gekregen. Dora 

had het druk met het huishouden 
en het gezin en Theo was naast zijn 
werk, graag in zijn groentetuin be-
zig. Ook gingen ze graag dansen 
of een kaartje leggen. Ze maakten 
regelmatig busreisjes en zijn zelfs 
bij familie in Canada geweest.

In 1990 zijn Theo en Dora verhuisd 
naar Uden. Daar hebben ze 23 jaar 
met veel plezier gewoond. Sinds 
2013 zijn ze weer terug in Nistel-
rode, waar het ooit begon. Ze 
wonen nu in Laarstede en voelen 
zich hier goed thuis. Op de hoge 
leeftijd van 93 en 90 jaar zitten zij 
nog niet stil; ze gaan regelmatig 
naar de geheugentraining, houden 
van muziek en doen mee met kie-
nen en andere spellen. Ook laten 
ze zich graag rondrijden en pikken 
een terrasje.

Er zijn zestien kleinkinderen gebo-
ren en inmiddels ook zeven achter-
kleinkinderen, waar ze heel trots 
op zijn en waarvan ze het reilen en 
zeilen goed bijhouden. Binnenkort 
vieren Theo en Dora hun briljanten 
huwelijksfeest samen met de fami-
lie.

NISTELrODE - Theo en Dora van Gemert - van Hintum waren op 17 augustus 65 jaar getrouwd. voordat ze 
verkering kregen, zagen Theo en Dora elkaar al regelmatig wanneer Theo en zijn vrienden uit vorstenbosch 
op de koffie kwamen bij Dora en haar vriendinnen in Nistelrode. 

Theo en Dora genieten van de vele felicitatiekaarten Foto: Marcel van der Steen

Cultuur, literatuur en natuur op Het Verhaal

Het verhAal is onderdeel van de 
Brabantse dorpen derby en is een 
nieuw literair festival in de regio 
veghel en Heeswijk dinther. Met 
de Aa en de pleisterplaatsen als 
podium, biedt het verhAal een 
laagdrempelig en verrassend pro-
gramma voor jong en oud vol pro-
fessionals en amateurs die optreden 
op plekken langs de Aa. Bezoekers 
kunnen genieten van bijzondere 
muzikale, beeldende en theatrale 
optredens. er komen dichters en 
schrijvers, van dichtbij en ver weg, 
bekend en onbekend.
Bezoekers kunnen pleisterplaatsen 
én de vele andere mooie plekken 
op de route ontdekken. dat kan 
wandelend, fietsend of varend. 
Tussen de Kilsdonkse Molen en 
Kasteel Heeswijk vaart een fluis-
terbootje. Hierop vertellen mensen 
van Aa en Maas hun verhaal. op 

www.hetverhaal.nu is het vertrek- 
en aankomstschema te zien.
op de pleisterplaatsen is een ontbijt 
te koop voor € 3,-. Tevens worden 
voor Het verhAal biologische Aadal 
kippen op authentieke wijze bereid 
in een kuiloven. Brownies & dow-
nies, Kilsdonkse Molen en Kasteel 
Heeswijk verzorgen samen dit unie-
ke gerecht bij de Kilsdonkse molen. 
de kip wordt geserveerd met cous-
cous, groente, brood en wijn. Aan-
schuiven kan, zolang de voorraad 
strekt, van 15.00 tot 20.00 uur.
Kijk op pagina 10 in deze krant voor 
het programmaoverzicht en op 
www.hetverhaal.nu voor het hele 
programma en het laatste nieuws. 
via de website is ook de route te 
downloaden. 
Het verhAal is tevens te volgen  op 
Facebook. 
www.facebook.com/hetverhAal.

HEESWIJK-DINTHER - De bernhezer Kunstkring en 
Kunstgroep De Compagnie houden op zondag 30 au-
gustus het gratis toegankelijke festival Het VerhAal. 
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Donderdag 3 september is er weer 
een meditatie-uur van 20.00 tot 
21.15 uur, onder begeleiding van 
Emmy Simons. De kosten hiervoor 
zijn € 7,50. De concertreeks start dit 
seizoen met een concert van Taafte-
re op zondag 6 september om 15.00 
uur. Entree € 5,-. Het programma 
heet simpel ‘Taaftere’ en de band 
brengt eigen nummers in - veelal - 
verstaanbaar dialect van rond Vor-
stenbosch (Nisserois en Volkels). De 

groep speelt luisterliedjes en meezin-
gers die aantrekkelijk zijn voor jong 
en oud. Taaftere is een driemans 
folkformatie, die één-, twee- of 
driestemmig zingt, afgewisseld met 
fraaie instrumentale intermezzo’s. 
Meest eigen werk. Het programma 
biedt gezelligheid en humor, dat re-
gelmatig uitnodigt om mee te zin-
gen, soms ook ontroert, maar steeds 
een eigen geluid laat horen. Taaftere 
is: Mark Söhngen: zang, accordeon, 

trekharmonika. Mario van der Lin-
den: zang, gitaar. Willy Verkuijlen: 
zang, mandoline, basgitaar. Zie 
www.taaftere.com. Maandag 7 sep-
tember start Lea van den Bergh met 
haar yogalessen, van 18.45 tot 19.45 
en van 20.15 tot 21.15 uur. Info bij 
Lea 0413-342656. Gerry rooijak-
kers begint ook weer met haar yog-
alessen op dinsdag 8 september. Elke 
dinsdagavond van 19.00 - 20.00 en 
van 20.30 tot 21.30 uur. Info bij 
Gerry 0413-366032. Beide series yo-
galessen lopen door tot in december 
2015.

Eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschNieuw seizoen Kloosterkapel weer van start

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijk-
heid aanvaarden. Niets uit deze 
uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt zonder 
toestemming van Bernheze Media.

PEFC/30-31-421

De Kloosterkapel begint in september aan haar vierde seizoen. Opnieuw 
met veel verschillende en verrassende activiteiten.

Een mandala is een cirkel waarin, 
vanuit het midden, symmetrische 
figuren getekend worden. Er zijn 
ook vrije mandala’s die je intuïtief 
ontwerpt. De mandala is bij uitstek 
geschikt om je gevoelens te orde-
nen en veiligheid en geborgenheid 
te ervaren.

De cirkelrand staat voor je grens 
en het middelpunt voor jezelf. Je 
tekent dus in je eigen vrije ruimte, 
dat geeft ontspanning en rust. Er 
wordt een beroep gedaan op bei-
de hersenhelften, zodat lichaam 
en geest meer in balans komen. 
Omdat elke kleur die je gebruikt 
een betekenis heeft en de manier 
waarop je tekent ook iets over je 
zegt, ondersteunt het je persoon-
lijke groeiproces.

cursus
In de cursus leer je hoe je manda-
la’s kunt opbouwen en ontwerpen. 
De traditionele en de vrije manda-
la komen aan bod. Je wordt stap 
voor stap geholpen. Je krijgt ook 
techniek- en kleuroefeningen. Het 
is heel rustgevend en tegelijkertijd 
leer je iets over jezelf. De cursus 
bestaat uit zeven workshops, om 
de veertien dagen. 

Basisworkshop
Je tekent vanuit natuurlijke vor-
men en bewegingen. Er komen 
achtergronden aan bod. Je ervaart 
dat mandalatekenen rustgevend is 
en dat je inzichten krijgt over je-
zelf. Het is voor jong en oud inspi-
rerend. Je hoeft geen ervaring te 
hebben met tekenen.
Wil je kennismaken met manda-
latekenen, ervaren wat het is? Bel 
voor informatie of aanmelding 
Willemien Geurts, 0412-612022 
of kijk op www.mandalart.nl.

Mandalatekenen: cursus 
en workshop in Nistelrode
NISTELrODE - interesse in mandalatekenen? Willemien Geurts van 
MandalArt start in Nistelrode dinsdagmorgen 1 september een cursus 
mandalatekenen en geeft donderdagavond 17 september een basis-
workshop.

GEEN FEESTJE 
ZONDER LEKKER 
GEBAK!

Niets wordt zo met feest 
geassocieerd als gebak en taart. Er 
komen dan ook veel mensen in de 
winkel die wat te vieren hebben of 
iemand wat cadeau willen doen. 

Dat zorgt dus eigenlijk altijd voor een gezellig sfeertje.
Naast ons brede assortiment brood, voeren wij ook een uitgebreid 
assortiment gebakjes, taarten en vlaaien.
Mijn vader wilde altijd een goede broodbakkerij én ook uitblinken 
in topkwaliteit gebak. En wij kunnen niet anders dan dat 
doorzetten.
Gelukkig weet een heel grote groep mensen ons te vinden als er 
wat te vieren valt. 
En zeg nou zelf, als je dan tóch een keer trakteert, is het net zo 
leuk dat je dan met iets echt lekkers voor de dag komt.
Of je nu slaagt voor je rijbewijs of voor je examen... daar horen 
chocoladebollen bij. Wij zeggen altijd, daar hoef je echt niet voor 
naar Den Bosch te rijden :-).
Een feestelijke taart voor een vijftigjarige of voor een sweet 
sixteen party of een bruidstaart met speciale wensen.
Overal willen we wat moois van maken en vooral... lekker. Dat 
lijkt een heel gemakkelijke graadmeter, maar tegelijkertijd zijn wij 
wel heel kritische graadmeters. We vinden niet alles zomaar lekker. 
Het moet ongelófelijk lekker zijn. Dus, voordat een nieuw gebakje 
of taartje in de winkel terecht komt, heeft het eerst nogal wat 
testpanels gepasseerd. Onder andere mijn moeder, zij is een heel 
goede voorproever, dus daar luisteren we nogal naar.
Harm is samen met zijn team banketbakkers veel bezig met 
verbeteren en verfijnen.
Zo zijn de laatste jaren veel producten nóg lekkerder gemaakt.
De vruchtenvullingen zijn op basis van vers fruit. Teruggekookt 
tot een heerlijke ‘coulis’ van puur natuurlijk fruit, die we 
gebruiken in onze bavaroises. De slagroomnougatines - het 
lekkerste gebakje in ons assortiment vind ik zelf -, zelfgemaakte 
hazelnootschuimplakjes, een onovertroffen slagroom en 
gekarameliseerde nougatine...
Alle chocolade in onze garneringen maken wij ook zelf. En dat 
proef je. Geen nepchocolade maar échte. Die chocolaatjes laat je 
echt niet meer liggen op je bordje...
Onze banketbakkersroom koken wij ook zelf. Omdat we geen 
conserveringsmiddelen gebruiken, beperkt houdbaar en lèkker dat 
die is... Daar vullen we onze tompoucen, de roombroodjes en de 
vlaaien mee.
Onze laatste hit van 2015 is het limoncellotaartje.
Banketbakker Toine maakt eerst de limoncello zelf en die verwerkt 
hij in een heerlijk luchtige bavarois.
Wij wensen u allen nog veel redenen tot een feestje.
 
Lizzy Lamers Green, de bakkers Lamers

COLUMN

Elke vrijdag
pizzadagZomer-

actie
Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

Een mandala is 
ee n cirkel waarin, 
vanuit het midden, 
symmetrische 
figuren getekend 
worden.

Kaartverkoop: www.dekreuge.nl
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Dorpsfeest Op z’n Lôsbroeks op 30 augustus

“En dat is allemaal te doen op ons 
dorpsplein: het kloppende hart 
van Bernheze!”, aldus Joop Neijs 
(voorzitter Stichting Kerncommis-

sie) en Bert Vermeltfoort (voorzit-
ter Stichting de Kreuge). 
Stichting Kerncommissie bestond 
op 16 april 2015 precies 40 jaar. 

“Als bestuur wilden we dit niet zo-
maar voorbij laten gaan. Een breed 
dorpsfeest sprak ons wel aan. De 
Kreuge heeft ervaring in het orga-

niseren van evenementen en had 
de dorps-bbq op hun feestagenda 
staan. We hebben voorgesteld om 
samen op te trekken en de viering 
van ons jubileum te combineren. 
Dat idee werd met open armen 
ontvangen. Door samen te werken 
hebben we groter kunnen uitpak-
ken. Ook dankzij de ontvangen 
gemeentelijke subsidie om ons 
40-jarig bestaan te kunnen vie-
ren”, legt Joop uit.

Trots 
“We presenteren met trots onze 
Loosbroekse ondernemers tijdens 
Loosbroek Presenteert. Zij krijgen 
een podium om hun activiteiten en 
bedrijven in de spotlights te zet-
ten. Voor de expositie Loosbroek 
2040 is de basisschooljeugd van 
St. Albertus aan de slag gegaan. 
Met filmpjes, gedichten, verha-
len, tekeningen en kleding kijken 
we door hun ogen mee naar de 
Loosbroekse toekomst. Locobur-
gemeester Peter van Boekel zal 
een woordje doen tijdens het of-

ficiële jubileum moment van de 
Kerncommissie. In samenwerking 
met de Heemkundekring De Woj-
stap is een dorpsvlag ontworpen 
die gepresenteerd zal worden. De 

middag wordt opgeluisterd door 
Loosbroeks talent en dat hebben 
we meer dan we kwijt konden in 
de programmering”, lacht het duo. 

Iedereen uit Bernheze en daarbui-
ten is welkom. Vanaf 16.00 uur 
sluit coverband Q-Size het pro-
gramma af tot ongeveer 19.00 
uur. “We laten op 30 augustus ons 
mooie dorpsplein bruisen.”

Joop en Bert Tekst en foto: Hieke Stek

Het programma

10.30 uur: Start oldtimerrit
12.30 uur: Show & Shine van alle deelnemers op het dorpsplein
12.30 uur: Loosbroek Presenteert
14.00 uur: Officieel moment 40 jaar Kerncommissie Loosbroek
16.00 uur: Dorps-bbq
19.00 uur: Afsluiting

LOOSBrOEK - Een oldtimerrit van brommers, motoren en tractoren met afsluitend een show & shine op en 
rondom het dorpsplein. Loosbroek Presenteert met ondernemers die zich profileren. Expositie Loosbroek 
2040 in De Wis. Een officieel moment waarbij stilgestaan wordt bij het 40-jarig jubileum van de Kerncom-
missie Loosbroek. De dorps-BBQ. Een podium voor Loosbroeks muzikaal talent en een swingend optreden 
van coverband Q-Size. Dat is het programma op zondag 30 augustus van het dorpsfeest ‘Op z’n Lôsbroeks’. 

‘We laten op 30 
augustus ons mooie 
dorpsplein bruisen’

Beste lezer,
ijna vier jaar maak ik nu samen met een superteam DeMooiBernhezeKrant en het is nog elke dag een feest om naar 
kantoor te gaan. Ik heb net twee weken vakantie gehad en ik kan er weer helemaal tegenaan.

Redactie aanleveren 
We blijven iedereen heel dankbaar voor alle veelvuldige en veelsoortige eigen verslagleggingen, inzending van verslagen, 
nieuwtjes en aankondigingen. Heb je een leuk idee of een nieuwtje of wil je een evenement aankondigen: laat het ons weten. 
Houd je artikel kort dan blijft het goed leesbaar. De tekst wordt door onze redactie vakkundig gecontroleerd en waar nodig 
aangepast. Oh ja, wanneer je foto’s meestuurt; stuur ze dan in het originele formaat en niet geplakt in het tekstbestand, want 
dan is de kwaliteit niet goed genoeg voor drukwerk. 
Ook kan het zijn dat er een onderwerp is, dat in jouw ogen meer aandacht nodig heeft. Laat het ons weten, dan kunnen we 
het bespreken tijdens onze redactievergadering en komen er zo snel mogelijk bij je op terug of we een redactielid en fotograaf 
inzetten voor een interview. Stuur je mail naar info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170.

Krant op woensdag
Ontvang je de krant niet op woensdag, dan horen we het graag. Want als jullie het ons niet laten weten, dan kunnen wij geen 
actie ondernemen. Wist je overigens dat DeMooiBernhezeKrant elke woensdag ook al online staat op 
www.demooibernhezekrant.nl? Ik ben er weer helemaal klaar voor om met ons team - en natuurlijk met jullie lezers en 
inwoners van Bernheze - nog vele mooie kranten te maken.

B

Heidi Verwijst
Traffic manager

Bewegings- en 
afslankstudio

Voor info bel 06 25076363
Elma van der Wielen - Kampstraat 6 - 5384 PV Heesch

www.sport-inn.info

Wilt u de vakantiekilo’s 
aanpakken? 

Start dan nu met 
reinigingskuur C9 Aloë Vera

LEUKE AANBIEDING
Reinigingskuur C9

in combinatie met vacuumtrainer.
Interesse gewekt? 

Neem dan nu direct contact op.
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Health, Beauty, Care

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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENBOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
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 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 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 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten 

UDEN – Mensen die borstkanker 
hebben of hebben gehad, worden 
donderdag 3 september weer har-
telijk ontvangen door vrijwillige er-
varingsdeskundigen in ziekenhuis 
Bernhoven, locatie Uden. Elke eer-
ste donderdag van de maand krijgen 
zij de gelegenheid om met lotgeno-
ten onderling te praten en ervarin-
gen uit te wisselen. De bijeenkomst 
wordt gehouden in een van de ver-
gaderruimtes van Bernhoven van 
10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden is 
niet nodig, toegang is gratis.

Aromatherapie Els Verdonk

Donkeren Dijk 32
5473 CS Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor:

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

Aromatherapie Els Verdonk
Donkeren dijk 32
5473 CS  Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293501

Praktijk voor: 

 

Aangesloten bij:  FAGT (www.fagt.org)    RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl  info@elsverdonk-aromatherapie.nl   www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl   

Aromatherapie
&

Massage bij kanker

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  
Heesterseweg 3a 5386 KT Geffen
tel. 06 - 21644798 info@bbyr.nl

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

• Professionele behandeling van de voet
• Aanmeting en levering van maatwerk, 
 zolen, nagelbeugel en orthese (teenstukje)
• Instrumentele behandeling, wondverzorging
• Verbanden en tapings
• Advies en voorlichting
• Sportpodotherapie

Hoogstraat 1a - Heesch
Kruisstraat 52a - Oss
Wilgenpas 2a - Kerkdriel

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

‘Wat een mooi en zeer dankbaar werk is dit’
Vrijwilligster Marian over Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

In januari 2015 zag ik de adver-
tentie van de VPTZ en ik heb geen 
moment getwijfeld, ik heb mij aan-
gemeld om als vrijwilliger ingezet 
te kunnen worden bij terminale cli-
enten thuis. Na een kennismaking 
met een van de coördinatoren, ben 
ik aan de basiscursus begonnen.

De cursus bestaat uit 12 dagdelen, 
waarin zeer uitgebreid wordt stil-
gestaan bij allerlei facetten die ge-
relateerd zijn aan het omgaan met 
terminale cliënten en zijn mantel-
zorgers. Je moet hierbij denken 
aan: het communiceren met de 
stervende en zijn mantelzorgers, 
iedereen heeft een eigen manier 
van leven en sterven en wat die 
manier ook is, hier dien je uiter-
aard respectvol mee om te gaan. 

Door middel van diverse praktijk-
voorbeelden word je hier goed 
op voorbereid. Naast de theorie, 
zijn er ook praktijklessen. Je krijgt 
van een ergotherapeut uitleg hoe 
je het beste kunt werken met een 
cliënt die bedlegerig is, zonder dat 
je hierbij lichamelijke ongemakken 
kunt verwachten. Daarnaast loop 
je een dagdeel mee in een verzor-
gingstehuis. Maar het belangrijkste 
is er zijn, je bent geen verpleeg-
kundige en neemt derhalve alleen 
de taken over van de mantelzor-
ger, hoofdzakelijk tijdens de nacht.

Daarnaast sta je er natuurlijk nooit 
alleen voor, je kunt tijdens je dienst 
altijd terugvallen op de thuiszorg, 
huisarts en/of op de coördinator 
van de VPTZ. Na elke inzet word 

je gebeld door de coördinator van 
de VPTZ, hoe is de nacht verlopen 
voor de cliënt maar ook, hoe heb je 
het zelf ervaren? Er is dus ook heel 
veel aandacht voor de vrijwilliger 
vanuit de stichting. Tevens zijn er 
bijeenkomsten met alle vrijwilligers 
en coördinatoren waar alle inzetten 
besproken worden, ook hier leer je 
van en het is fijn om te horen hoe 
andere vrijwilligers over bepaalde 
zaken denken en handelen.

Inmiddels heb ik de cursus afge-
rond en ben ik al een aantal keren 
ingezet bij terminale cliënten. Wat 
een mooi en zeer dankbaar werk 
is dit, niet alleen voor de cliënt en 
de mantelzorger, maar ook voor 
jezelf. De dankbaarheid van hen is 
de grootste beloning voor mijzelf.

Want, hoe fijn is het als je te ho-
ren krijgt dat, mede dankzij jouw 
aanwezigheid, men weer eens een 
heerlijke nachtrust heeft gehad en 
er weer energie is om de dagzorg 
over te nemen. 

Ik ben blij dat ik bij Stichting Vrij-
willige Palliatieve Terminale Zorg 
kan en mag werken. 

Marian

Ook interesse:
Stichting VPTZ regio Uden/Veghel
Veghel                                      
0413-820305
info@svptz.nl
www.vptz-uden-veghel.nl

regio uden/vegHel – in maart 2014 werd mijn vader ziek, na een lang jaar van chemo’s, bestralingen 
en een operatie is hij gelukkig weer ‘schoon’ verklaard. in dit jaar is het mij heel duidelijk geworden wat 
voor stress er op mantelzorgers rust. Ten eerste natuurlijk dat je geliefde ziek is, maar daarnaast de nodige 
geplande en ongeplande ziekenhuisbezoeken, de stress van ‘gaat hij überhaupt beter worden’, 24 uur per 
dag, 7 dagen per week klaar staan; ik heb het met heel veel liefde gedaan voor hem en voor mijn moeder. 

Stichting Bernhezer Gehandicap-
tenbal organiseert elk jaar een 
onvergetelijk feest voor de ver-
standelijk en/of lichamelijk gehan-
dicapten. Naast het vragen om 
donaties voor dit onmisbaar carna-
valesk feest, onderneemt de orga-
nisatie ook allerlei activiteiten om 
geld bij elkaar te krijgen. De vele 
dankbare bezoekers van het ge-
handicaptenbal zijn het meer dan 
waard om veel inzet te leveren. De 
geweldige locatie, Partycentrum  
’t Maxend in Nistelrode heeft hier-
voor alle faciliteiten die nodig zijn 
en is al jaren gastheer voor dit fes-
tijn. 
Daarnaast zijn er ook veel carna-
valsverenigingen en muziekkapel-
len die hun steentje bijdragen. Elk 
jaar weer komt er een speciale gast 
die de vele gezichten doet oplich-

ten en voetjes van de vloer doet 
gaan. 

Wie tijdens de zomervakantie de 
zolder, schuur of kasten heeft op-
geruimd, heeft vast spulletjes ge-
vonden die zonde zijn om weg 
te gooien en die van waarde zijn 
voor anderen. Geschikt dus om 
op de rommelmarkt van eigenaar 
te verwisselen. Het huren van een 
kraam kost slechts € 10,-.  Dit be-
drag is, samen met het entreegeld, 
bestemd voor het Bernhezer Ge-
handicaptenbal dat op de eerste 
zondag in november het verkleed-
bal organiseert voor verstandelijke 
en/of lichamelijke gehandicapten.

Voor meer info: 0412-611251 of 
info@bernhezergehandicaptenbal.nl 
of de Facebook-pagina.

Kraam huren voor rommel-
markt gehandicaptenbal
NISTELrODE - Stichting Bernhezer Gehandicapten Bal houdt op zon-
dag 18 oktober weer een rommelmarkt in Partycentrum ’t Maxend in 
Nistelrode. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor het huren van 
een kraam. 
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Nieke-Janne kijkt er al niet meer 
van op dat ze dezelfde hobby heeft 
als haar moeder. “Ik ben eigenlijk 
niet anders gewend, want ik doe 
het al zo lang! Op De Kersouwe 
zijn we ook niet echt moeder en 
dochter, maar eerder beste vrien-
dinnen.” Marijke begon als eerste 
bij De Kersouwe. In 1994 speelde 
zij haar eerste rol in Don Quichot. 

“Ik speelde dat jaar een hoer en 
ik had één zin tekst: “Edele heer, 
komt u nog eens terug?” Daar was 
ik toen heel zenuwachtig voor”, 
vertelt de moeder. Dertien jaar ge-
leden sloot dochter Nieke-Janne 
aan bij het gezelschap, tijdens de 
voorstelling De Vuurproef. 

“Het beste aan De Kersouwe is de 
sfeer”, vindt Nieke-Janne. “Het is 
super gezellig. Én ik vind het leuk 

om mezelf te laten zien op het po-
dium. Normaal gesproken ben ik 
een beetje verlegen, maar als ik 
op het podium sta niet.” Marijke is 
het daar helemaal mee eens: “De 
sfeer is hier gewoon top. Het is al-
tijd gastvrij en je speelt altijd met 
andere mensen, dus je kent ieder-
een.”

Heeft het nadelen, zo’n moeder-
dochter-hobby? “Nee!”, zeggen 
de dames in koor. Marijke grapt: 
“Al word ik van de achterkant 
soms wel eens voor mijn dochter 
aangezien”. 
“Dat het zo fijn is komt ook door-
dat ik een toffe moeder heb”, gaat 
Nieke-Janne verder. “Als ik een 
hele strenge moeder had gehad, 
had ik me hier niet zo vrij gevoeld 
als nu. Dus als je ook zo’n leuke 

moeder hebt, dan is een gezamen-
lijke hobby zeker aan te bevelen!” 
Marijke valt bij: “Als moeder is het 
natuurlijk geweldig om zoiets sa-
men met je kind te doen. Ik ben 
zo trots op haar. Ik weet zeker dat 
ze nog veel meer gaat laten zien 
hier.”
Ook dit jaar zijn moeder en doch-
ter weer van de partij. “Natuur-
lijk”, aldus mama Marijke. “De 
Kersouwe is een verslaving, maar 

dan een goede. Het is eigenlijk ons 
tweede thuis. Als je hier niet mee-
doet voel je je al snel heel leeg.“ 
In De Klokkenluider van de Notre 
Dame speelt Marijke een water-

spuwer boven op de kerk en Nie-
ke-Janne is een zigeunerin. “En het 
is wederom heel gezellig dit jaar!”

Marijke en Nieke-Janne Tekst en foto: Sanne Sleutjens

‘De Kersouwe is ons tweede thuis’
Heeswijk-DintHer - Het komt niet zo vaak voor 
dat moeder en dochter dezelfde hobby hebben. 
Voor Marijke van Oorschot en dochter Nieke-Janne 
Vos uit Heeswijk-Dinther is het heel normaal. Zij 
spelen al jaren samen mee op Natuurtheater De 
Kersouwe.

Nieke-Janne:

‘Dat het zo fijn is komt ook doordat ik 
een toffe moeder heb’

voorstellingen De Klokkenluider van de Notre Dame
Vrijdag 28 augustus om 20.30 uur
Zondag 30 augustus om 14.30 uur
Vrijdag 4 en 11 september om 20.30 uur
Zondag 6 en 13 september om 14.30 uur

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

Onze gevulde koek is ’n klasse apart. Een krokante koek 

en gevuld met zuiver amandelspijs, u proeft zeker

het verschil met andere koeken. 

Zuiver amandelspijs betekent 

bij ons ook echt alléén 
gemaakt van amandelen 
en suiker en geen 
andere toevoegingen.

Kom maar eens uitproberen...

De proefplankjes staan klaar!!

wel met
twee handen

eten

bij aankoop van 2 broden2 gevulde
koeken
1,95

normaal 2,65

  

tips van de bakkers

kersenvlaai 
met slagroom en schuim; 

’n heerlijke traktatie 

5 personen 7,95
geldig t/m 2-9-2015

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!GROTE BRADERIE

LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG   

ZONDAG 
SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur13

www.heesch-presenteer t .nlheesch-presenteer t nl

GRATIS TOEGANG
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Parochienieuws

Wereldgebedsdag in Heesche kerk
Kom de schepping vieren op 1 september in de kerk van Heesch

“Als christenen willen we bijdra-
gen aan een oplossing voor de 
ecologische crisis die de menselijk-
heid momenteel ervaart”, aldus 
de paus. In zijn milieu-encycliek 
Laudato si (Geprezen zijt Gij) heeft 
paus Franciscus de hele wereldbe-
volking opgeroepen om klimaat-
verandering tegen te gaan.
De milieubeweging en veel weten-

schappers zijn blij met deze ency-
cliek. Paus Johannes Paulus II heeft 
gedurende zijn hele pontificaat ge-
wezen op de ernst van de milieu-
crisis en op de noodzaak er vanuit 
een morele en spirituele dimensie 
op te reageren. “We moeten de 
mensheid meer gevoelig maken 
voor de catastrofe die het hoofd 
geboden moet worden.”

Veel van zijn woorden hebben nog 
niet aan betekenis ingeboet. Daar-
om wil parochie De Goede Herder 
deze op dinsdag 1 september om 
19.00 uur overwegen in een ge-
bedsviering in de kerk van Heesch. 
In deze dienst luidt een bijbeltekst, 
een korte stilte, een meditatief mo-
ment het gezamenlijke gebed voor 
de aarde in.

HEESCH - Paus Franciscus heeft op 10 augustus een jaarlijkse gebedsdag ingesteld voor het milieu, die de 
aandacht moet vestigen op de bedreigingen voor de aarde. De 1,2 miljard katholieken in de wereld kunnen 
elk jaar op 1 september meedoen aan de ‘Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping’. 
 

tweedehands fietsenactie 
parochie Loosbroek

De tweedehands fietsen actie, 
de jaarlijkse rommelmarkt en de 
voortdurend lopende tweede-
hands kleding en schoeisel acties 
zijn daarvan uitgesproken voor-
beelden. Heel veel vrijwilligers 
werken eraan mee om de spullen 
op te knappen, te verzamelen en 
aan de man te brengen. Fietsen 
worden door de vrijwilligers weer 
helemaal ‘gankig’ gemaakt, zodat 
ze weer probleemloos dienst kun-
nen doen. 

Ook nu staan weer vele tweede-
hands fietsen klaar voor de ver-
koop; in prima staat en tegen een 
lage prijs. Vele soorten en maten 
zijn weer beschikbaar voor dames, 
heren en kinderen. 
Wie zelf ook fietsen in de aanbie-

ding heeft die gemist kunnen wor-
den, kan deze inleveren. 
Fietsen zijn te verkrijgen (of af te 
leveren) bij Martien en Jo roefs 
aan Dorpstraat 94 in Loosbroek 
0413-229487 of 06-13501992. 
Info: marjoroefs@home.nl. 

De leden van de werkgroep fi etsen na hun jaarlijkse evaluatiebijeenkomst. V.l.n.r. boven: Jo Lunenburg, Bert de Vries, 
Jan van der Velden, Harry Lunenburg. V.l.n.r. onder: Nico van Zutphen, Martien Roefs en Marinus van Helvoort

LOOSBrOEK - Recycling is in het kader van duurzaamheid een heel centraal, belangrijk begrip. in de paro-
chie in Loosbroek doen ze daar al jaren graag aan mee omdat ze die duurzaamheid zien zitten, maar zeker 
ook omdat - mede door de opbrengst daarvan - het de parochie mogelijk maakt de financiële broek goed op 
te houden!

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Omdat de originele filmpjes zonder 
geluid waren, zijn deze bewerkt en 
van muziek voorzien, waardoor het 
aangenamer is om ze te bekijken. 

De keuze voor de avond is gewor-
den: 
Eerste filmpje 
(duur 11 minuten)  
*  Nistelrode-vorstenbosch in 
 vogelvlucht circa 1972
- gefilmd vanuit de kerktoren 

Nistelrode
- autorit van Vorstenbosch naar 

Nistelrode

Tweede filmpje 
(duur 17 minuten) 
* 25-jarig bestaan fanfare Sint 

Lambertus Nistelrode 1971 

Korte pauze

Derde filmpje (duur 13 minuten)  

* diverse stukjes uit begin jaren ‘70
-  opening fietspad Heesch- 

Nistelrode
-  ‘hilarische’ beelden van zes-

kamp carnavalsclubs in Vorsten-
bosch, o.a. Nistelrode

-  opbouw molen aan de Hoog-
straat-Molenerf

Vierde filmpje (duur 13 minuten)
*  diverse korte stukjes van fan-

fare Sint Lambertus 1967-1980

Omdat op de filmpjes verschil-
lende mensen uit Nistelrode staan, 
zijn - bij hoge uitzondering - op 
deze buurtavond ook niet-leden 
van harte welkom. 

De filmavond vindt plaats in 
de heemkamer van Nistelvorst, 
Maxend 3 in Nistelrode. Aanvang 
20.00 uur. Niet-leden betalen 
€ 3,-, inclusief kop koffie/thee.

Buurtavond met film bij 
HKK Nistelvorst
NISTELrODE - voor HKK Nistelvorst staat op woensdag 2 september 
de eerste buurtavond na de zomervakantie op het programma. Behalve 
buurten, zullen er op deze avond diverse filmpjes over Nistelrode ver-
toond worden uit het archief van van Oosterhout, die enige tijd gele-
den in bezit van de heemkundekring zijn gekomen. 

HEEL VEEL VRIJWILLIGERS WERKEN ER AAN 
MEE OM DE SPULLEN OP TE KNAPPEN, TE 
VERZAMELEN EN AAN DE MAN TE BRENGEN

Het leven is een aaneenschakeling 
van loslaten, verlaten, verliezen, 
missen. Het proces van aanpas-
sing na een pijnlijk verlies heet een 
rouwproces; een rouwproces is 
een innerlijk proces van loslaten. 
Hoe wij rouwen hangt af van een 
aantal factoren, zoals leeftijd, de 
mate waarin we op het verlies zijn 
voorbereid, innerlijke kracht en de 
steun van buitenaf. Ook het geloof 
kan hierin een rol spelen.

De cursus is bedoeld voor mensen 
die vanuit de parochie De Goede 
Herder hun medeparochianen wil-
len gaan bezoeken na het over-
lijden van een dierbare (partner, 
kind, ouder). 

In de tijd na het overlijden gaat de 
nabestaande door een specifiek 
rouwproces. De rouwbegeleider 
heeft namens de parochie in de 
plaatselijk geloofsgemeenschap de 
taak om deze nabestaande nabij te 
zijn en gedurende enige tijd met 
hem of haar op weg te gaan.
 

Vragen en onderwerpen die in de 
cursus aan bod komen zijn: wat 
gebeurt er met iemand na een 
verlies (rouwproces, rouwtaken); 
hoe kun je iemand troosten (wat 
is troost, wat kun je doen en wat 
niet); de plek van de rouwbegelei-
der (start, opbouw en afronding, 
valkuilen); communicatie en orga-
nisatie (soorten vragen, luisterhou-
ding); de plaats van het geloof in 
het rouwproces. De cursus start in 

september en wordt geleid door 
een pastoraal theoloog.

Voor meer informatie: pastoraal 
werkster Annemie Bergsma: 0412-
451215. Kerkelijke meelevendheid 
in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel of Vorstenbosch is een 
voorwaarde om aan deze cursus te 
kunnen deelnemen. 

Andere belangstellenden kunnen 
ook reageren en informeren naar 
de mogelijkheden.  

Cursus rouwbegeleiding 
De goede Herder
BErNHEZE - vanuit parochie De Goede Herder wordt gestart met een 
cursus rouwbegeleiding. 

Het leven is een aaneenschakeling van 
loslaten, verlaten, verliezen, missen

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

 INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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Le VILLage: 
stijlvolle mode voor de vrouw

Marion, afkomstig uit Kruisstraat, 
heeft lange tijd in kledingzaken 
gewerkt, in onder andere Oss en 
rosmalen. Maar het hebben van 
een eigen zaak was altijd een stille 
wens van haar. Deze zomer is die 
droom werkelijkheid geworden. 
“Waarom ik voor Heesch geko-
zen heb? Nou, er is de laatste tijd 
heel veel aan het centrum ge-
daan, het is hier prachtig gewor-
den. Verder is dit een heel mooi, 
overzichtelijk en leuk pand; toen ik 
de eerste keer ging kijken was ik 
meteen verkocht. We hebben de 
hele inrichting van de winkel zelf 

gedaan, allemaal met hulp van fa-
milie en vrienden. Ik ben heel blij 
met het resultaat, het is prachtig 
geworden!” Ook de vernieuwde 
pui mag niet onvermeld blijven. 
Door de grote ramen ziet de win-
kel er direct zeer uitnodigend uit. 
Over alle details is nagedacht, dat 
wordt meteen duidelijk als je bin-
nen komt. “Daarnaast hebben we 
drie ruime paskamers, zodat ook 
mensen in een rolstoel of moeders 
met wandelwagens hier goed uit 
de voeten kunnen. Er staat een 
tafel met stoelen waar mensen op 
hun gemak een kopje koffie kun-
nen drinken”, aldus Marion.

Kwaliteit
Marion en Erna verkopen kle-
ding van merken die nog niet in 
Heesch aangeboden worden, zo-
als Gustav, Drykorn, Soulmate en 
Follie di Garbo. Marion: “Alle kle-
ding is van goede kwaliteit en ge-
maakt van natuurlijke materialen 
als wol, linnen, katoen of zijde.” 
Erna vult aan: “Wij verkopen het 

totaalplaatje, dus ook accessoires 
als sjaals, leren riemen, schoenen, 
tassen en panties.” Beide zussen 
vinden het verder heel belangrijk 
dat vrouwen hier eerlijk advies krij-
gen over een aan te schaffen kle-
dingstuk. “Daarnaast richten wij 
ons ook op een goede service, de 
kleding kan altijd vermaakt wor-
den. Iedereen is van harte welkom 
om hier rustig rond te kijken. En 
vinden ze niets van hun gading? 
Geen probleem! Wij willen dat 
onze klanten tevreden en blij zijn 
met hun aankoop, zodat ze weer 
terugkomen.”

LE viLLAGE
‘t Dorp 60b, 5384 MC HEESCH

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 27 augustus t/m 2 september

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Nieuwe oogst Hollandse appels/peren

Sperziebonen 500 gram € 0,95

Spitskool (gesneden) 500 gram € 0,75

Wilde bosperziken 500 gram € 1,25

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 voorgebakken 
kampioentjes 

    voor

Aardbeien
verleiding

Bolletje gevuld met aardbeien-
mousse  en verse aardbeien 

uit de streek

1,00

1, 00

Verse 
kipfilet

100 gr. €1,15
Eigengemaakte
boterhamworst

100 gr. € 0,99

Magere 
runderlappen

100 gr. €1,39

Wij hebben ook gezonde cadeaubonnen

NIEUW!

Gilde Oergranen
2e nu voor

Een smaakvol robuust brood 
met 4 oergranen

1, 00

Mueslibollen

4 + 2 gratis

Varkensfiletlapje

4+1 gratis

Elise van Boxtel, Erna v.d. Doelen en Marion Giebels Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Le Village biedt 
eerlijk advies 
en stijlvolle 
kwaliteitskleding

HeescH - Het Heesche winkelbestand wordt weer uitgebreid! Dit keer met Le 
Village Damesmode, een prachtige winkel aan ’t Dorp 60b. De modewinkel 
wordt gerund door Marion Giebels - van Venrooij, samen met haar zus Erna en 
oud-collega Elise. Zij richten zich vooral op vrouwen die op zoek zijn naar stijl-
volle mode en die een eerlijk en goed advies waarderen. Vanaf begin september 
zijn de deuren van Le Village voor iedereen geopend.

Nog 3 dagen

ROMMELMARKT
BERGHEM

Zondag 20 september is weer de 
jaarlijkse rommelmarkt in 
buurtschap ‘‘t Tuureind.

Het is een gezellige markt met een mooi 
terras. Voor een hapje of drankje. En zeker 
niet te vergeten de beroemde appeltaart. 

De markt is zowel binnen als buiten. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Tevens is een grote collectie POMPOENEN 
te koop in alle kleuren en maten. 

De markt is geopend van 
9.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Halvemorgenstraat 15 Berghem.
Nabij spoorweg overgang 

Berghem-Herpen.

Info:
Francien Nelissen 06-53163504
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geslaagde 
grote fietstocht 
KBO Heeswijk

HEESWIJK-DINTHEr - voor de le-
den van KBO Heeswijk werd op 
woensdag 19 augustus een grote 
fietstocht gehouden. Deze tocht 
werd georganiseerd met - en uit-
gezet door - leden van wielerclub 
De Kachelders - met name Tini 
van Lieshout, Wim van Sleuwen 
en Toon Pepers en voerde door 
het buitengebied van Bernheze en 
omstreken. Deelnemers konden 
kiezen uit een route van 25 of 40 
kilometer.

Vertrekpunt was vanaf CC Bernro-
de-KBO aan de Zijlstraat in Hees-
wijk. Om 13.30 uur gaf KBO-voor-
zitter Cor Verberk het startsein aan 
de 50 deelnemers. Na ongeveer 
10 kilometer was er een eerste 
pauzestop bij Pannekoekenhuys 
De Pimpernel in Berlicum. Hier ge-

noot iedereen van een kopje koffie 
met cake, aangeboden door KBO 
Heeswijk. Daarna werd de tocht 
voortgezet richting Maliskamp en 
Hintham. De deelnemers aan de 
25 kilometer namen hier de ver-
korte route richting Berlicum.
Voor de deelnemers aan de lange 
route ging de tocht verder langs 
het nieuwe Maximakanaal. De 
tweede pauzestop werd gemaakt 
bij Intratuin rosmalen, waarna de 
tocht voortgezet werd richting Em-
pel, om daarna weer terug te gaan 
aan de andere zijde van het Maxi-
makanaal, richting industrieterrein 
De Brand in ’s-Hertogenbosch en 
hierna richting Berlicum langs rivier 
de Aa. In Berlicum was de derde en 
laatste pauzestop bij de Theresia-
school. Hier kregen alle deelnemers 
nog een traktatie aangeboden van 
KBO Heeswijk, een drankje en een 
lekkere koek.
Vervolgens ging de tocht richting 
eindpunt bij CC Bernrode-KBO 
Heeswijk, waar nog een paar leuke 
prijzen verloot werden onder alle 
deelnemers. Al met al kan de orga-
nisatie terugkijken op een zeer ge-
slaagde tocht. Op een enkel onge-
valletje en slechts één lekke band 
na, is alles zeer goed verlopen. En 
ook het weer werkte mee.
De organisatie hoopt iedereen 
weer terug te zien voor de KBO 
fietstocht van volgend jaar.

Feestelijk diner 
bij De Waard

HEESCH - vanaf 2002 organiseert 
KBO Heesch elke tweede woens-

dag van de maand, in samen-
spraak met Hans en Anja Rom-
bouts van restaurant De Waard, 
een diner voor KBO-leden. voor 
het bedrag van € 14,75 wordt er 
een 3-gangen diner geserveerd. 
Het is gezellig, er wordt gepraat 
en gelachen en heerlijk gegeten.

Op 12 augustus was het een extra 
feestelijk diner als onderdeel van 
60 jaar KBO. rond 17.30 uur werd 
iedereen verwacht in de grote zaal, 
waar de tafels al prachtig gedekt 
waren. Op deze speciale dag wa-
ren 95 KBO’ers van de partij.
Eltjo roelfsema, die de diners 
maandelijks samen met Jo Hane-
graaf organiseert, heette iedereen 
welkom en Loet Kuijlaars, voorzit-
ter van KBO Heesch, benadrukte 
het belang van vrijwilligerswerk 
dat dit mogelijk maakt. Voor vele 
alleenstaanden is dit een echt uitje! 
Er worden nog meer vrijwilligers 
gezocht, namelijk een secretaris 
en een penningmeester in het be-
stuur. 

Er was ook muziek, het duo Main-
stream bracht allerlei bekende 
nummers ten gehore en tussen de 
gangen door werd er zelfs gedanst. 
Ook was er een verloting van drie 
gratis diners. Het diner was voor-
treffelijk en de grote finale was 
toch wel het dessert: de omelette 
sibérienne!

Na een kopje koffie/thee keerden 
de gasten voldaan en terugkijkend 
op een gezellig bijeenzijn naar huis.
Ook eens mee-eten? Op 12 sep-
tember is er weer een diner: aan-
melden via 0412-451755.

Seizoen KBO 
Vorstenbosch 
barst weer los

VOrSTENBOSCH - Na enkele rus-
tige maanden waarin alleen de 
normale wekelijkse activiteiten 
op het programma stonden, start 
KBO vorstenbosch weer fris met 
de grote bijeenkomsten. 

Allereerst barst op woensdag 2 
september de interne biljartcom-
petitie weer los, met wekelijks 
twee wedstrijdavonden; op maan-
dag en woensdag. Donderdag 3 
september kunnen de leden op het 

gildeterrein terecht voor de KBO 
jeu-de-boulesmiddag. 
Ook gaat het maken van 3D kaar-
ten weer beginnen en op 23 sep-
tember is er een modeshow. Daar 
tussendoor is het kienen en op 
donderdagavond 24 september 
start het rikconcours seizoen. Op 
8 oktober volgt dan de liederenta-
fel. Op de 14de is er een voorlich-
tingsmiddag (thema: veilig thuis) 
gepland. 
In november worden aan al deze 
activiteiten nog de 80-plussers-

middag en Sint Nicolaasavond 
toegevoegd. Het KBO najaar 2015 
zal in december afgesloten worden 
met de traditionele kerstviering.
De activiteiten dansen, 3D kaarten 
maken, de liederentafel en de rik-
concourswedstijden zijn ook voor 
niet-leden (entreekosten) toegan-
kelijk.

Met KBO 
Heesch naar de 
50-plusbeurs

HEESCH - van 15 t/m 19 sep-
tember wordt in de jaarbeurs in 
Utrecht de 50-plusbeurs gehou-
den. Dit is een beurs op het ge-
bied van welzijn, zorg & wonen, 
mooi fit, vakanties, vrije tijd en 
amusement, waaronder diverse 
optredens van bekende artiesten.

KBO Heesch organiseert - bij vol-
doende deelname - een busreis 
naar de beurs. Bij minimaal 20 
deelnemers kan er in Heesch opge-
stapt worden. De kosten voor dit 
dagje zijn € 21,- per persoon, in-
clusief een toegangskaart. Opge-
ven kan tot 4 september bij rinie 
Leemhuis 0412-454486 of email 
r.leemhuis@hetnet.nl. Het voorstel 
is om op woensdag 16 september 
naar Utrecht te gaan. 

Het is ook mogelijk op eigen ge-
legenheid te gaan. De opstap-
plaats is dan Vondellaan t.h.v. Da 
Costastraat in Oss (zelf opgeven 
hiervoor bij OAD).

KBO Bernheze
KBO BerNHeze
Klaar voor het najaar

Wonen, zorg en welzijn
Over zorgverlening bieden Bra-
bantZorg/Laarstede en Pantein 
Thuiszorg informatie. Hoogstede 
Oog- en Oorzorg is present, even-
als Zorg- en Herstelhotel Udens 
Duyn en Fysio- en Manuele The-
rapie reyniers. Conscius Sports 
laat zien wat ouderenfitness in-
houdt. De EHBO informeert over 
haar activiteiten.

Langer zelfstandig blijven wonen 
is een actueel thema. Hoe de ge-

meente daarmee omgaat, vertel-
len de WMO-consulenten. Buren-
hulp Nisseroi laat zien hoe daar in 
Nistelrode op wordt ingespeeld. 
De ouderenadviseurs, de mantel-
zorgmakelaar, rigom/Graag Ge-
daan en Zonnebloem laten zien 
hoe zij ondersteuning kunnen ge-
ven. 
De Pantein Thuiszorgwinkel is 
aanwezig met diverse hulpmid-
delen en Holtgrefe met nieuwe 
producten voor veilig wonen en 
passende oplossingen voor zelf-

redzaamheid. 
Informatie voor specifieke groe-
pen wordt geboden door Alzhei-
mer Nederland en het Integraal 
Platform Gehandicapten. Op fi-
nancieel gebied geven rabobank 
Oss/Bernheze en Notariskantoor 
Van Mourik & De Bie uit Schaijk 
informatie.

creativiteit en ontspanning
De KBO-handwerkgroep biedt 
zelfgemaakte werkstukken te 
koop aan. De Eijnderic laat bezoe-
kers kennismaken met haar cur-
susaanbod. Ook is er een expo-
sitie van schilderijen van de hand 
van Nelly van Lieshout-Delissen. 
De bibliotheek is doorlopend ge-
opend en presenteert documen-

tatie, gericht op de doelgroep. 
De KBO is verder aanwezig met 
de bloemschikgroep en de biljart-
club die, samen met The Winning 
Mood demonstraties geeft. In-
structeurs van de Computerhoek 
laten zien hoe ouderen met com-
puter of tablet langer zelfredzaam 
kunnen blijven. De Wereldwinkel 

toont wat er allemaal te koop is 
aan eerlijke producten uit andere 
culturen. 
Buiten bieden Jack Martens en 
Fietsplus rini informatie over elek-
trische fietsen en kan een proef-
ritje gemaakt worden met de duo-
fietsen, die beschikbaar zijn voor 
begeleid fietsen.

NISTELrODE - KBO Nistelrode viert haar 60-jarig jubileum met een 
informatiebeurs voor 50-plussers. Deze wordt gehouden op zaterdag 
5 september van 11.00 tot 17.00 uur in cc Nesterlé in Nistelrode. De 
toegang is gratis. Twintig organisaties bieden informatie over wonen, 
zorg, welzijn, creativiteit en ontspanning.

Informatiebeurs voor 50-plussers in Nistelrode
zaterDag 5 SepteMBer IN CC NeSterLé
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KENT U DÉ 
(JONGE) 
ONDERNEMER 
VAN 2015?
GEEF NU OP!
www.bERNhEzERbUsiNEssEVENT.Nl

bERNhEzER 
bUsiNEss

event 2   15
lOCATiE: lANGENhUizEN 

AGRARisCh lOON- EN 
GRONDVERzETbEDRiJF

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent
  twitter.com/BernhezerBE2015

www.bernhezerbusinessevent.nl

sluitingsdatum: 25 september 2015 - 17.00 uur

Rabobank Oss Bernheze 

Eventpartner van het BBE 2015

eMooiBernhezeKrant 
is ontstaan omdat 

we wilden laten zien wat 
Bernheze allemaal te bieden 
heeft. Iedere week ben 
ik weer trots op de vele 
verhalen en informatie, die 
we met een heel team bij 
elkaar brengen. Trots op de 
foto’s en redactie, alsook 
op de ondernemers die 
commercieel of non-profit 
van alles ondernemen. 
Hierdoor maken we onze 
krant tot een veelgelezen 
weekblad. Missie geslaagd.

Een mooie krant maken is niet moeilijk
Met de juiste mensen aan boord is een mooie krant maken 
niet moeilijk, maar zorgen dat deze ook betaald kan worden 
is een uitdaging. Want, zonder de vele ondernemers - die 
ons weekblad gebruiken als communicatiemiddel naar onze 
lezers - kunnen we geen krant maken. Het GRATIS huis-aan-
huisblad is afhankelijk van advertenties. Wij zijn dan ook heel 
dankbaar dat deze ondernemers er iedere gelegenheid weer 
voor kiezen om hun informatie en aanbiedingen bij ons neer 
te leggen.

Gedrevenheid
Met betrokkenheid, service en net die ene stap meer zetten 
dan de klant verwacht, werken we met gedrevenheid. Wat 
Ingrid van Linder in Heesch en Lianne Gabriëls doen in 
Heeswijk-Dinther; doe ik - met nog steeds heel veel plezier 
- in de andere kernen; samen met de klant bekijken wat de 
wensen zijn en daarvoor een goed plan bedenken. Ook voor 
een vrijblijvend oriënterend gesprek maken wij graag tijd. 
Ondernemers, blijf doen waar jullie goed in zijn en laat ons 
doen waar wij goed in zijn. Wij gaan er samen met jullie weer 
een succesvol najaar van maken. 
Bedankt voor het vertrouwen.

D

Rian van Schijndel

prachtig jubileumboek 
Kersouwe uitgereikt

Mevrouw Mieke van Gein-van 
Aspert is zeer verguld met het 
boek. 70 Jaar geleden speelde zij 
haar eerste rol in het toneelstuk De 
Paradijsvloek. Ze herinnerde het 
zich nog heel goed. 
In die tijd speelde ze vooral bijbelse 
verhalen in De Kersouwe. Die ont-
wikkeling van bijbelse stukken, van 
toneelstukken van bijvoorbeeld 
Anton Coolen en Brecht naar het 
muziek- en totaaltheater van nu, 
is in het boek heel mooi weerge-
geven.

volop verhalen en anekdotes
Het schrijversteam, bestaande uit 
Adri van de Brand, Ad Donkers, 
Marenna van reijsen, Bart van 
Schijndel en Henk Voets, heeft 
gekozen om - naast de geschied-
schrijving - vooral veel spelers en 
Kersouwe vrijwilliggers aan het 
woord te laten. 

Die keuze maakt dat het een leven-
dig boek is met unieke verhalen en 
volop beeld over de vier hoofdacti-
viteiten van De Kersouwe:

•	 Theatergroep	De	Kersouwe
•	 Jeugdtheatergroep	
 De Kersouwe
•	 Evenementen	en	optredens	van	

cabaretiers en bands
•	 Klasse(n)theater
Het boek is bovendien prachtig en 
heel eigentijds vormgegeven door 
Buro Tweevoud uit Heeswijk-Dinther.

Te koop
Het boek is te koop bij de VVV in 
Heeswijk voor € 29,50. Voor oud-
Kersouwenaren en Vrienden van 
De Kersouwe is het boek (voor een 
gereduceerde prijs) te bestellen via 
het secretariaat van De Kersouwe 
of te koop tijdens een van de voor-
stellingen van de Klokkenluider van 
de Notre Dame op 28, 30 augustus 
en 4, 6, 11 of 13 september.

HEESWIJK-DINTHEr - Natuurtheater De Kersouwe heeft een uniek boek samengesteld ‘70 jaar, De Ker-
souwe, in woord, beeld en kleur’ met vele verhalen, anekdotes, overzichten, foto’s en affiches van 70 jaar 
Kersouwe. Zondagmiddag 23 augustus, na de grandioze première van de Klokkenluider van de Notre Dame, 
is het eerste exemplaar uitgereikt aan speelster van het eerste uur Mieke van Gein-van Aspert door voorzitter 
van De Kersouwe Pieter-jan van Hoof.

Pieter-Jan van Hoof en Mieke van Gein-van Aspert

INSCHrIjVINg 
VaN Start

BernHeze – Op zaterdag 21 november 
a.s. vindt het Bernhezer Business Event 
(BBE) 2015 plaats. Tijdens dit event wordt 
de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en 
de jonge Ondernemersprijs (jOP) 2015 
uitgereikt. Het wordt een enerverende 
avond voor en door ondernemers, een 
avond van ontspanning, ontmoeten en 
inspiratie. Met als centraal programma-
onderdeel aandacht voor de verkiezing en 
bekendmaking van de BOP en jOP 2015.

Schrijf nu in
De organisatie van het Bernhezer Business 
Event roept alle ondernemers in Bernheze 
op bedrijven voor te dragen, die voor de 
(jonge) ondernemersprijs 2015 in aanmer-
king komen. 

Er zijn diverse criteria op basis waarvan 
een bedrijf in aanmerking komt voor de 
JOP of BOP. Denk hierbij aan onderschei-
dend vermogen, maatschappelijke be-
trokkenheid, vooruitstrevende visie, etc. 
Kijk voor meer informatie over de criteria 
waarop de Jury de winnaars kiest op 
www.bernhezerbusinessevent.nl.
 
Kent u een bedrijf, dat in uw ogen een 
plekje op het podium verdient en is dit be-
drijf in de gemeente Bernheze gevestigd? 
Schrijf dit bedrijf dan direct in via 
www.bernhezerbusinessevent.nl.

facebook.com/
   BernhezerBusinessEvent
twitter.com/BernhezerBE2015
www.bernhezerbusinessevent.nl

Wie wordt dé (jonge) ondernemer van het jaar 2015?
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Op de eerste zolder van de toren 
kun je een kijkje nemen in het 
museum en in de kerk. Op iedere 
zolder hangt een beschrijving met 
tekening waarop staat te lezen wat 
er te zien is, hoe hoog je bent en 
hoeveel traptreden je hebt gehad. 
Je passeert de gewelven en de gro-
te klokken bij de galmgaten. Dan 
kom je bij de dakkapellen van de 
torenspits, vanwaar je een prachtig 
uitzicht hebt op de verre omge-
ving. Bij helder weer zie je bijvoor-
beeld de brug bij Zaltbommel. De 
toren kan beklommen worden van 
14.00 tot 17.00 uur. Entree € 2,-. 

Kinderen tot 12 jaar onder begelei-
ding gratis.

Ontmoetingstuin
Ontmoetingstuin Servaes slaat 
tijdens Het VerhAal een brug tus-
sen literatuur en natuur. Bestaande 
korte gedichten met groente of 
fruit als onderwerp staan her en 
der in de gehele moestuin opge-
steld. Tevens is er de mogelijkheid 
om op het terras bij de kiosk te ge-
nieten van koffie, verse thee van 
kruiden uit de kruidentuin of een 
kop groentesoep met groenten uit 
de tuin. 

Beklim de Dintherse 
kerktoren 
HEESWIJK-DINTHEr - De Aa is de rivier waar het verhAal zich op zon-
dag 30 augustus presenteert. Tijdens dit evenement is het mogelijk om 
de toren van de Dintherse kerk te beklimmen en een kijkje te nemen in 
de ontmoetingstuin. 

Er ligt een krokodil onder mijn bed!
Ingrid & Dieter Schubert
ingrid en Dieter Schubert maken al meer dan 30 jaar samen prentenboeken. Hun boeken verschijnen niet 
alleen in Nederland, maar bereiken kinderen over de hele wereld. Een aantal prentenboeken van hun hand 
zijn inmiddels klassiek geworden, zoals Woeste Willem, Monkie en Platvoetje. 

In 1980 verscheen hun allereerste prentenboek: Er ligt een kroko-
dil onder mijn bed! Met dit prentenboek hebben talloze kinderen 
hun angst voor het donker overwonnen. Maar kinderen veran-
deren en Ingrid en Dieter Schubert ook, dus kwamen ze in 2014 
met een totaal vernieuwde versie van ‘Er ligt een krokodil onder 
mijn bed!’ Het meisje, Lotje, dat de krokodil onder haar bed ont-
dekt, is niet meer bang voor de krokodil, maar denkt nu: leuk! Ze 
besluit het beest met haar hoepel te temmen en dat is het begin 
van een bijzondere vriendschap. 

Op het festival Het verhAal lezen ingrid & Dieter Schubert voor 
in de bibliotheek van veghel. 
30 auguStuS 
11.00 – 12.00 uur: vertellen en signeren
12.00 – 12.30 uur: workshop
Gratis toegang

De lezing is voor iedereen toegankelijk. Er kunnen maximaal 20 
kinderen meedoen aan de workshop (vanaf 5 jaar). Opgeven 
kan via een aanmeldformulier op de website www.nobb.nl. 

Programma Het VerhAal 30 augustus

LOCatIe: zWaNeNBurg   
10.00-10.30 Zout (muziek)
10.30-11.00 Adrie Gloudemans verhalenverteller 
11.00-11.20 Sabine Kars 
11.20-11.45 Kaylee rijkers (zang)
11.45-12.15 Dood op de boot (dansgezelschap)
12.15-13.00 Zout
13.00-13.45 Open podium
13.45-14.10 Adrie Gloudemans verhalenverteller 
14.00-16.00 Bende van Nix; zonder woorden
14.10-14.30 Sabine Kars (gedichten)
14.30-15.00 Zingend Duo ZinIn
15.00-15.15 Kai-D (dans)
15.15-16.00 Open podium
16.00-17.00 Annejet van der Zijl lezen/
 interview Marcel van Herpen
17.15-17.45 Dood op de boot
17.45-18.45 Anne Vegter lezen en vertellen
19.00-20.00 Tjitske Jansen lezen/workshop
20.00   rum (muziek op verzoek)
 
Doorlopend: 120 woorden verhalen en poëzie, Letters schieten, 
poëzieschommel, Kastje naar de Muur, Boekenkasten, 
Poeziëjukebox rop Janze 

LOCatIe: Op ‘t erF
11.30-12.00 Harrie de Koning (gedichten)
12.00-13.00 Open Podium (gedichten)
14.00-14.30 Erika de Stercke (B) 

Doorlopend: Poëtisch theehoekje Hieke Stek 

LOCatIe: KILSDONKSe MOLeN
9.00-10.00 Opening Het VerhAal
10.00-12.00 Ontbijt culinair
10.30-11.00 Hans Manders (gedichten)
11.30-12.00 Ad van Schijndel (gedichten)
12.30-13.00 Hans Manders
14.00-16.00 Koor Amicanto (zang)
15.00-20.00 Diner
16.30-17.00 Hans Manders
 
Doorlopend: Levensgroot scrabblespel, molenspreuken en 
gezegdes, boekenmarkt stichting Pep, kano’s.

LOCatIe: KaSteeL HeeSWIjK   
10.00-12.00 Ontbijt culinair 
  Verhalencoach 

Doorlopend vanaf 13.00 uur: Ad van Schijndel en remco Kuijs, 
Theo v.d.Heuvel, alias Jonkheer voor den Vuist en Maarten v.d.Elzen. 

LOCatIe: BIBLIOtHeeK VegHeL    
10.00-12.00 Ontbijt literair 
10.00-10.30 Het Lopende vuur (verhalenvertellers) 
10.30-11.00 Miriam Storck (stadsdichter)  
11.00-11.15 Contra contra (muziek) 
11.00-12.30 Ingrid & Dieter Schubert voorlezen kinderen 
11.15-11.45 Het Lopende vuur 
11.30-12.00 Aglaia Bouma (verhalenvertelster) 
11.45-12.15 Miriam Storck 
12.15-12.30 Contra contra 
12.15-13.45 Kelly Meulenberg: workshop schrijven 
12.30-13.00 Het Lopende vuur 
13.00-17.00 Skryf (schrijvende poeziê machine) 
13.00-13.45 Zingende Zinnen 
14:00-15.30 rosita Steenbeek lezen/interview Nik de Vries 
15.45-16.15 Zingende Zinnen 
16.30-17.15 A.L. Snijders voorlezen 

Doorlopend: Kanoverhuur, vlotverhuur, De verhalencoach 

DOOrLOpeND Op De rOute   
Pierre Cops: Lettergieten in brons 
GPS route bkkc 
Design voor Protesen op NAr route Kiki&Joost 
t.h.v. Dintherse kerk: Joost Jansen: 1-acter Johannes 
de Dooper om 13.00/14.30/16.00 uur 
Verhalen in de maïs
Ommetje Dinterse Kerk 
120 woorden verhalen op doek 
Frank van Es troubadour
Fotoclub Bernheze 
Boekenkasten 
Kinderkunst basisscholen 
Lettervlucht 
Mark van de Veerdonk
Fluisterboot 

 30 augustus 30 augustus
Zie ook: www.hetverhaal.nu   @HetVerhAalnu

 www.facebook.com/
 hetverhAal 

Volg ons

ONTbIJT-
bRUNCH-
PAKKET € 3,-
Een tasje met 
broodjes, fruit en 
Aadal water voor 
onderweg.

Anne Vegter

Annejet van der Zijl

Joost Jansen

Miriam Storck
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Cursussen computertypen voor kinderen
In Nistelrode, Heesch, Heeswijk-Dinther en Loosbroek

iedereen kan in een korte tijd le-
ren typen volgens het tien vinger-
blindsysteem.

De beste leeftijd om te leren typen 
is in groep 7 of 8. Wil je ook lek-
ker snel en zonder fouten met tien 
vingers leren typen? Dat kan. Je 
krijgt les samen met andere kinde-
ren 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! Door 
het toenemende gebruik van de 
computer in het onderwijs, dage-
lijks leven en op het werk is een 
goede typevaardigheid daarom 
van groot belang. Iedereen kan le-
ren typen, ongeacht leeftijd, even-
tuele beperkingen of ervaring met 
de computer. Afsluiting van de 
cursus met een waardevol diplo-

ma, als bewijs van de verkregen 
vaardigheden, is dan belangrijk. 
Iedereen die met een toetsenbord 
werkt zou eigenlijk moeten typen 
volgens het tienvingersysteem 
blindtypen. 
Half/eind september starten we 
weer op diverse basisscholen na 
schooltijd met het computerty-
pen voor kinderen van groep 7/8 
en ouder o.a. in Heeswijk-Dinther 
op BS Het Mozaiëk en ’t Palet, 

Berlicum, in Heesch op het Hoog-
huislyceum, in Nistelrode op BS ’t 
Maxend en BS Beekgraaf, Vinkel, 
in Loosbroek op BS Albertus en in 
Nuland.
De lessen worden om de week 
gegeven. De examens zijn in de-
cember en januari. Bij het behalen 
van minimaal 100 aanslagen per 
minuut (het gemiddelde is meestal 
150 aanslagen per minuut) ont-
vangen cursisten een diploma dat 

ze met gunstig resultaat aan de 
examens hebben deelgenomen. 
Nieuwe scholen, die ook de cursus 
blindtypen na schooltijd georgani-
seerd 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.

Remedial Teaching en studiebege-
leiding 
Ieder kind is uniek met eigen kwa-
liteiten en ontwikkeling, op zijn of 
haar eigen manier en tempo. Soms 
met wat extra ondersteuning. Af-

gelopen seizoen hielp Jeanine tien-
tallen leerlingen weer op weg met 
een op maat gemaakt plan. De 
leerlingen kregen weer zelfvertrou-
wen en kunnen zonder hulp weer 
verder. De reacties zijn uiteenlo-
pend, maar allemaal positief. Van 
‘Jeanine, fijn dat je me geholpen 
hebt’ tot ‘Ik ben geslaagd mede 
dankzij je goede tips, dank je wel’. 
Loopt het op school niet zo lekker 
met je kind? Heeft je kind een leer-
achterstand die steeds maar groter 
wordt? Niets is zo vervelend als je 
kind te zien worstelen met de leer-
stof. Ook al doet de school haar 
uiterste best om de juiste hulp en 
zorg te bieden, in sommige geval-

len is het niet afdoende. Tijd om 
hulp in te schakelen.

Moeite met concentreren?
Om zorg op maat te kunnen le-
veren, blijft Jeanine Maas zelf ook 
bijscholingen volgen. Zij weet bij-
voorbeeld dat de focus die nodig 
is om optimaal te presteren, ook te 
trainen is. Een nieuwe cursus die 
volgend schooljaar bij Klasse-rT 
van start gaat is ‘Bewegend leren 
concentreren’. Door bewuste en 
gecontroleerde motorische oe-
feningen wordt de coördinatie 
geoptimaliseerd, gaan de beide 
hersenhelften beter samenwer-
ken en worden de ogen getraind, 

waardoor de concentratie en focus 
verbetert. 

individueel of in kleine groepjes 
De diverse cursussen worden in 
kleine groepjes gegeven en zijn 
geschikt voor basisschoolleerlin-
gen en middelbare scholieren. 
Maar ook studenten en volwas-

senen kunnen veel vooruitgang 
boeken met: mindmappen, snel-
lezen, geheugentechnieken, stu-
diebegeleiding, Snel leren=leuk 
leren, MatriX-coaching, Zeker in 
Balans training en Bewegend leren 
concentreren. Klasse-rT geeft ook 
regelmatig workshops en presen-
taties over deze onderwerpen.

Klasse-rt voor leerlingen die makkelijker en sneller willen leren
NISTELrODE – in minder tijd meer leren en het dan tóch beter onthouden? Het is bijna niet te geloven, maar 
de leerlingen van Klasse-RT die hun cursus goed afgerond hebben, weten dat het wel kan. Tijdens de cursus 
‘Snel leren = leuk leren’ van jeanine Maas, van Klasse-RT, krijgen leerlingen meer grip op hun huiswerk en 
studiemateriaal. Sneller lezen, handig samenvatten, goed plannen en daar een gewoonte van maken, zorgt 
voor efficiëntie. En… wie wil nu niet snel klaar zijn met huiswerk maken?

De volgende trainingen staan op stapel:

• 2 september: Workshop Geheugentechnieken voor jong en oud.
• 2 september: Presentatie: Snel leren=leuk leren. 
 (Hoe help ik mijn kind op het v-O met huiswerk)
• 2 september: Presentatie: Bewegend leren concentreren.
• 9 september: Start cursus Snel leren=leuk leren voor leerlingen 

v-O
• 9 september: Start cursus Bewegend leren concentreren voor jong 

en oud.

Meer informatie of aanmelden:
www.klasse-rt.nl of jeaninemaas@klasse-rt.nl of 06 17188290

Zomer
opruiming!opruiming!opruiming!opruiming!opruiming!opruiming!opruiming!

Slechts 
een aantal 
voorbeelden 

van onze 
aanbiedingen

op=op!

Hedi meubelen Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther T 0413 - 292875 E info@hedimeubelen.nl  www.hedimeubelen.nl  • www.facebook.com/hedimeubelen

kortingen die wel oplopen tot maar liefst 70%

Wij maken 

plaats 
voor de 
nieuwe 

collectie

Volg ons
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Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Vrijwillige terminale thuishulp Maasland
‘iETS BETEKENEN vOOR MENSEN iN HUN LAATSTE LEvENSFASE’

Annie Hendriks is ruim negen 
jaar een van de vrijwilligers van 
TTM en waakt regelmatig een 
nacht bij een terminaal ziek me-
demens. Zij vindt het fijn iets 

voor een ander te kunnen be-
tekenen, maar dan zonder veel 
mensen om zich heen. ’s-Nachts 
bij iemand te kunnen zijn om te 
luisteren, te praten, voor te lezen 

of voor een kopje koffie of ver-
zorging, terwijl de naasten van 
de ernstig zieke energie kunnen 
opdoen in de slaap, vindt An-
nie heel bijzonder. “De opleiding 

van TTM was een goede basis 
om dit werk te kunnen doen. De 
regelmatige bijeenkomsten met 
het fijne team en de steun van de 
coördinatoren maken dit dank-
bare werk goed hanteerbaar.” 

verwachtingen
Voor naasten is een afscheid 
zwaar. Lichamelijk en emotio-
neel. Een vrijwilliger van TTM 
heeft dan vaak de juiste afstand 
om een beladen onderwerp als 
sterven, uitvaart of andere zaken 
te bespreken. In de nachtelijke 

uren komen deze onderwerpen 
soms vanzelf aan bod, hoewel 
het geen basistaak is. De taak 
van de vrijwilliger van TTM is de 
omgeving van de stervende te 
ontlasten met dingen die gedaan 
moeten worden: een hand vast-
houden, helpen bij de toiletgang, 
bed verschonen, een boterham-
metje maken. 

Voor ruggenspraak of medische 
ondersteuning is 24 uur per dag 
iemand telefonisch bereikbaar. 
Na elke wake – van 23.00 – 

07.00 uur – belt Erica Makkus of 
José Govers (coördinatoren) met 
de vrijwilliger om de nacht door 
te nemen. 

vrijwilliger worden
De belangrijkste eigenschap 
die van de vrijwilliger gevraagd 
wordt is, dat je jezelf bent. Daar-
naast is het belangrijk goed te 
kunnen luisteren, bereid te zijn 
om te investeren in de ander en 
je te kunnen aanpassen. Vaak 
gaan gesprekken over gewone 
dagelijkse dingen, maar kunnen 

ook intensief zijn. Het is daarom 
cruciaal om stevig in het leven te 
staan en de ander de ruimte te 
kunnen geven zichzelf te zijn. 

Meer weten over vrijwilliger wor-
den of het inschakelen van een 
vrijwilliger? Tel. 0412 – 668000 
(kantooruren): Erika Makkus/
José Govers. 

Informatieavond: 26 augustus 
19.30 uur - Sterrebos 62 - Oss, 
Terminale Thuiszorg Maasland.

OSS/BErNHEZE – Als op 15 september de nieuwe cursus voor vrijwilligers van de Terminale Thuishulp 
Maasland (TTM) van start gaat, zullen nieuwe mensen opgeleid worden voor de begeleiding en on-
dersteuning van mensen die thuis willen sterven. De vrijwilligers zullen worden toegevoegd aan het 
bijzondere en hechte team van TTM.

Annie Hendriks en José Govers bekijken de informatiefolders  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

‘DE MANTELZORG ONTLASTEN 
IN DE NACHTELIJKE UREN’

cursus NLP  
Beter communiceren en aan het 
stuur zitten van je leven met NLP. 
In 8 avonden krijg je meer inzicht 
in de communicatie met jezelf en 
anderen en leer je het beste uit 
jezelf te halen. NLP wordt veel 
individueel toegepast voor per-
soonlijke ontwikkeling en bin-
nen organisaties als middel om 
je communicatie te verbeteren. 
Start en eerste les als proefles op 
14 september. 

Mindfulness/ 
Mindful Energy Training
Mindfulness helpt je om je be-
wuster te worden van wat er in 

je omgaat en je stress te vermin-
deren. In de Minfulness Energy 
Training ga je bewust in bewe-
ging en leer je je aandacht bij 
jezelf te houden terwijl je actief 
bent. Start en tevens proefles op 
16 september, inschrijven moge-
lijk voor 5 of 10 woensdagavon-
den. Meer informatie: 
www.avilacoaching.nl/training.
Triskel-methode: stress en emo-
ties de baas en aanpak psycho-
somatische klachten!
Kennismakingsavond 27 augus-
tus. Met de Triskel-methode kun 
je stress verminderen en grip 
krijgen op emoties, als angst en 
irritatie. Je krijgt inzicht in je ge-
woonten die je welzijn in de weg 
zitten en je leert op een even-
wichtigere manier in het leven te 
staan. Het is een methode voor 
zelfcoaching waarmee je meer 
geluk en welzijn creëert. Ook 
voor psychosomatische klachten. 
De essentie van deze methode 
is transformatie, integratie en 
vervolgens schepping van een 

nieuwe toekomst met heelheid 
en welzijn. Meer informatie: 
www.avilacoaching.nl/
complementair.
Avila coaching begeleidt men-
sen met emotionele problemen, 
stress- en psychosomatische 
klachten zoals vermoeidheids-
klachten, relatieverslaving, ang-
sten, somberheid, allergie, 
migraine, hoofdpijn, rugpijn, hart-
kloppingen. Wij helpen je graag 
als je ‘vastloopt’ of je last hebt 
van stress, emotionele problemen 
of gezondheidsklachten. Ver-
goeding door zorgverzekeraars 
mogelijk. Gratis kennismakings-
gesprek. Speciale regeling voor 
mensen met minimuminkomen. 

Aanmelden per mail of 
telefonisch
Avila coaching
Lid van VIV/SrBAG
Tel: 0413 30 3848
06 4347 5558 | 06 2113 9270
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl

  avila coaching:
Najaarscursussen uitgelicht! 
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Burenhulp Nisseroi op 
26 september van start
NISTELrODE - Burenhulp Nisseroi gaat op 26 september van start. Het initiatief heeft als doel het voor 
de inwoners van Nistelrode mogelijk te maken zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in het dorp te 
blijven wonen. 

Burenhulp Nisseroi organiseert de nodige steun en hulp voor mensen in het dorp die daar behoefte aan 
hebben. De diensten worden aangeboden naar behoefte en worden in en door het dorp zelf aangeboden; 
met gebruikmaking van lokale professionals en vrijwilligers. Bestaande activiteiten worden gestimuleerd 
en gekoesterd.
Bij alleenstaanden een kop koffie drinken, met iemand gaan wandelen of boodschappen doen, met 
iemand naar de dokter of ziekenhuis gaan, kleine klusjes doen in het huishouden of in de tuin. Misschien 
zijn er mensen die ervaring hebben in de zorg of kunnen helpen bij het invullen van formulieren of mee 
naar het gemeentehuis kunnen gaan? Burenhulp Nisseroi richt zich op mogelijkheden om wensen te 
realiseren om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, de regie te behouden. 

vertrouwen
In een volgend stadium zal ook worden voorzien in de hulpbehoeften van gezinnen en jongeren. 
Burenhulp Nisseroi wil zich richten op het leggen op de verbindingen tussen vraag en aanbod en het 
leggen van de contacten indien gewenst. Vertrouwen is de basis waarop gewerkt wordt. 
Samenwerken en versterken van organisaties is hierbij het doel. 
Info: www.burenhulpnisseroi.nl
info@burenhulpnisseroi.nl

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl 

of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl 

Wordt voor u het huishou-
den steeds lastiger? Wilt u af 
en toe wat extra schoonge-
maakt hebben?
De HHT toelage van de 
gemeente helpt met een 
tegemoetkoming in de 
kosten van € 15,00 per uur. 
U betaalt zelf maar € 7,50 per 
uur. 

Krijgt u geen huishoudelijke 
hulp meer vanuit de WMO,  
moet u veel zelf betalen of 
veel familie inzetten voor uw 
huishouden? 

Met de HHT subsidie is 
huishoudelijke hulp nu 
voor veel mensen bereik-
baar.  

• bent u 75 jaar of ouder?
• of is uw eigen bijdrage te  hoog?
• of gebruikt u  een voorziening vanuit WLZ of ziektekostenverzekering? 
• of bent u mantelzorger?

Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!

Bij wijkverpleging draait het om 
de mens achter de zorgvraag

Wat zijn precies de taken van 
de wijkverpleging? “Mensen 
komen via verschillende wegen 
bij ons terecht met zorgvragen. 
Onze kerntaak is het stellen van 
een verpleegkundige diagnose 
en op basis daarvan het indice-

ren van de benodigde zorg. We 
beginnen met een huisbezoek 
waar het gesprek met de cliënt 
plaatsvindt, bij voorkeur met fa-
milie en mantelzorgers. Met de 
zelfredzaamheidsmeter wordt 
een helder beeld geschetst van 

de problemen die de cliënt er-
vaart en wat daarvan de oorzaak 
kan zijn. Nog belangrijker is het, 
om de mens en de situatie ach-
ter de zorgvraag te zien. Hoe is 
het sociaal netwerk opgebouwd 
rondom de cliënt en wat kun-

nen en willen zij betekenen in de 
zorg voor hun partner, buurman 
of ouder? Wat wil en kan de cli-
ent nog zelf? Zelf keuzes kunnen 
maken is zo belangrijk! Samen 
maken we dan een zorgplan, 
waar tegelijkertijd een goede, 
verpleegkundige onderbouwing 
in staat voor de zorgverzekeraar. 
Dit zorgplan is ook een hulpmid-
del voor de werkwijze van onze 
collega’s. Het zorgplan beweegt 
continu mee met het leven van 
de cliënt om passende zorg te 
kunnen blijven geven”, legt het 
tweetal uit. 

Wakend oog
“Wij hebben verder een signale-
rende functie. Een wakend oog 
voor specifieke problemen in zo-
wel zorg- als welzijnsaspecten. 
Alleen zo kun je op de juiste ma-
nier mensen doorverwijzen naar 
instanties. Daarnaast zijn wij als 
wijkverpleegkundigen een be-
langrijke schakel in het zorgnet-
werk rondom de cliënt. Intensief 
overleg tussen en met huisart-
sen, andere zorgverleners, fami-
lie, contactpersonen en mantel-
zorgers is van groot belang om 
een goed beeld te blijven hou-
den, omdat het zorgtraject vaak 
aan verandering onderhevig is. 

Daarnaast is het onze taak om de 
cliënt te informeren over de ver-
anderingen in de zorg en onze 
collega’s hierin te coachen.”

Uitdaging
“Na alle veranderingen in de 
zorg in de afgelopen periode, 
staat onze functie als wijkver-
pleegkundige nu duidelijk op 
de kaart. Wij weten precies wat 
er van ons wordt verwacht en 
cliënten weten wat wij hen 
kunnen bieden. Het geeft vol-
doening om cliënten te kunnen 

ondersteunen in hun totale zorg-
traject. Elke dag is anders. Het 
blijft een uitdaging om voor ver-
schillende mensen met elk hun 
unieke problemen een passende 
oplossing te vinden. Dat maakt 
het werken in de wijkverpleging 
van Laverhof ontzettend boei-
end”, besluiten de dames.
Wie meer informatie wil, kan 
zondag terecht bij de kraam op 
de Hartemèrt in Schijndel of con-
tact opnemen met het cliëntser-
vicebureau in de buurt. 

CLIËNtSerVICeBureau 
SCHIjNDeL  
Telefoon: 073 - 5443333
E-mail: clientservicebureau.
schijndel@laverhof.nl

CLIËNtSerVICeBureau 
HeeSWIjK 
Telefoon: 0413 - 298113 
E-mail: clientservicebureau.
heeswijk@laverhof.nl

Daisy en Femke beginnen altijd met een huisbezoek Tekst en foto: Hieke Stek 

HeeSWiJK-dinTHer - De wijkverpleegkundigen van Laverhof hebben hart voor de zorg. Met hun vak-
kundige blik en op basis van ervaring stellen zij een heldere verpleegkundige diagnose. “Wij diagnosti-
ceren niet het ziektebeeld, maar wel de gevolgen ervan en dat vertalen we in een zorgplan. Goede zorg, 
wat kan een cliënt en het sociaal netwerk van de cliënt nog zelf doen of leren, staan hierbij centraal”, 
leggen Femke van Breugel (Heeswijk) en Daisy de la Cousine (Schijndel) uit.

ZELF KEUZES MAKEN
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eerste namen Nacht van Heesch bekend

Terwijl velen genoten van een welverdiende 
vakantie, sijpelden de eerste namen naar bui-
ten. De organisatie van de Nacht van Heesch 
heeft bevestigd dat de namen van Texas ra-
dio, Baby Blue en Dirty Daddies op het af-
fiche van de Nacht van Heesch staan.
Dirty Daddies, bekend van o.a. Concert At 
Sea, Zwarte Cross en Heineken Music Hall, 
is uitgegroeid tot dé ultieme festivalact, met 
stevige rocktracks en roerige kampvuurknal-
lers en de zevenkoppige spektakelband kan 
het ook niet nalaten om foute muzikale uit-
stapjes te maken.
Texas radio, met een soulvolle mix van blues, 
rock & roll en psychedelica uit de jaren ’60 
en ’70, zette het afgelopen jaar een overtui-
gende show neer op onder anderen Zwarte 

Cross en Festyland. De zes jongens van Baby 
Blue nemen hun enthousiasme mee naar ie-
der optreden. Vanaf de eerste minuut wordt 
het publiek geboeid door het pakkende re-
pertoire en staat de boel op z’n kop! Onge-
acht het tijdstip. 
De online voorverkoop van de Nacht van 
Heesch start op 1 september en een early-
bird ticket verlaat voor € 15,- de kassa. Tic-
kets zijn online te reserveren via de website 
van De Pas. Hou vooral de website van De 
Pas en de Nacht van Heesch in de gaten, 
want met deze drie topacts is het program-
ma nog niet compleet. Achter de schermen 
wordt de laatste hand gelegd aan de line-up. 
Er wordt nog meer muzikaal spektakel ver-
wacht. De Nacht van Heesch is terug en hoe!

HEESCH - Het is heel even stil geweest rondom de Nacht van Heesch, maar na een jaartje 
van rust is deze muzikale smaakmaker weer terug. cc De Pas is op zaterdag 28 november, 
als vanouds, de plaats waar het muzikale vuurwerk plaats gaat vinden. 

ruim 2500 deelnemers genoten tijdens Fiets3daagse 

Op dinsdag 11 augustus startten 
851 deelnemers. Op woensdag 
genoten 871 fietsers van de mooie 
routes. Op de laatste dag van de 
Fiets3daagse deden 832 mensen 
mee. Alle routes waren speciaal 
voor deze gelegenheid uitgezet. 
De deelnemers toonden zich erg 
tevreden met de afwisselende rou-
tes en over de organisatie door de 

vrijwilligers van TrV-Bernheze. 
Ook waren de cadeaus uit de le-
vensmiddelenloterij uitgestald. De 
hoofdprijs, een fiets, was voor de 
heer Van de Ven uit Heesch. Deze 
fiets wordt traditioneel ter beschik-
king gesteld door de fietsenzaken 
Van Esch Biketotaal Heeswijk-Din-
ther, Fietsplezier Heesch en Jack 
Martens Tweewielers Nistelrode. 

TrV-Bernheze organiseert ook vol-
gend jaar weer een Fiets3daagse. 
Liefhebbers kunnen 9, 10 en 11 
augustus 2016 noteren in de 
agenda. Dit jaar houdt TrV-Bern-
heze op 27 december de Winter-
wandeltocht. Voor meer info over 
TrV-Bernheze en de routes: 
www.TrV-Bernheze.nl.

BErNHEZE - Het mooie fietsweer tijdens de Fiets3daagse Bernheze resulteerde in 2554 enthousiaste deel-
nemers die van het heerlijke fietsweer genoten. Elke dag kon gekozen worden uit een route van ongeveer 40 
of 60 kilometer. Telkens werd gestart in een andere kern van Bernheze en zo waren de routes steeds anders. 

Winnaar Harrie van de Ven uit Heesch Foto’s: Marcel van der Steen

ruim 2500 deelnemers genoten tijdens Fiets3daagse 

tes en over de organisatie door de 

zomernachtfestival Nistelrode: de Line-up 

Een tijd geleden is er een oproep gedaan 
voor enthousiaste  artiesten  die een keer 
bij het Zomernacht  festival willen optreden.  
Hier zijn veel reacties op gekomen maar 
uiteindelijk is gekozen voor ‘Duo Kling’. 
Hun act blijft nog even een verrassing maar 
maak je borst maar nat. Beat the Stones is 
een Volkelse feestband die op ingenieuze 
wijze nummers van de Stones en de Beatles 
mixen met hedendaagse popsongs. Ze heb-
ben al op menig festival gestaan en nu is 

eindelijk Nistelrode aan de beurt. De laatste 
band is rOX Classic. Dit is de nieuwe band 
van de Nisseroise gitarist  robbert Hanen-
berg. Kwaliteit staat dus bovenaan, dat is 
ook gebleken want ondanks hun korte be-
staan zitten ze al in de finale van de Clash of 
the coverbands. De avond wordt aan elkaar 
gedraaid door DJ HIDDEM UP. 
Zomernacht festival Aanstaande zaterdag  
vanaf 18.00 op het raadhuisplein Nistel-
rode

NISTELrODE - Aanstaande zaterdag gaat het weer los. Het Zomernacht festival editie 24 
gaat dan van start. Dit jaar is er een gevarieerd programma waar jong en oud van zullen 
genieten.  

29
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

©
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. 
Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.
Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Gemeenteberichten

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

Milieustraat
de Morgenstond 4
Heeswijk-dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 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

praKtISCHe INFOrMatIe Inzameling snoeihout 
Binnen de bebouwde kom

Op 9 september 2015 haalt de gemeente Bernheze binnen de bebouwde kom snoeihout op. Als u daar 
gebruik van wilt maken, kunt u zich tot 4 september 2015, 12.00 uur aanmelden bij de gemeente, telefoon 
14 0412 of via www.bernheze.org. De kosten zijn € 13,80. 

Bundel het snoeihout in pakketten van 100 x 50 x 50 cm en leg het ’s morgens voor 7.30 uur aan de voor-
kant van de woning. U mag maximaal 3 m3 per keer aanbieden. We halen het snoeihout voor 19.00 uur op.

De uitgeverij van de gemeente-
gids, Akse Media, begint binnen-
kort met het voorbereiden van de 
gemeentegids 2016. 

Alle verenigingen en organisa-
ties die met hun e-mailadres in de 
gemeentegids staan, krijgen een 
e-mail met het verzoek hun ge-

gevens te controleren. De overige 
worden telefonisch of per brief be-
naderd. 
Staat uw vereniging nog niet in 
de gemeentegids, dan kunt u een 
vermelding op de volgende manier 
aanvragen:
- per e-mail redactie@aksemedia.nl, 
 onder vermelding van gemeen-

tegids Bernheze telefonisch: 
(0223) 67 30 10 (redactie Akse 
Media)

- schriftelijk: Akse Media, ter at-
tentie van gemeentegids Bern-
heze, Postbus 6033, 1780 KA 
Den Helder. 

 U kunt uw wijzigingen en/of 
aanmeldingen voor het adres-

sengedeelte tot uiterlijk 22 sep-
tember 2015 doorgeven. 

Adverteren in de gemeentegids
Heeft de advertentieafdeling van 
Akse Media u benaderd met het 
verzoek om te adverteren in de ge-
meentegids 2016 van Bernheze? 
Dan klopt dat. Akse Media zorgt er 

in samenwerking met de gemeen-
te voor dat er elk jaar een actuele 
gemeentegids verschijnt. Bent u 
benaderd door een ander bedrijf 
en heeft u vragen over de samen-
werking met de gemeente, neem 
dan contact op met de afdeling 
Communicatie van de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon van 
€ 75,- (eerste plaats), € 50,- (twee-
de plaats) en € 25,- (derde plaats). 

criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, hou dan rekening 
met de volgende criteria. 
1. Alleen inwoners van de ge-

meente Bernheze kunnen deel-

nemen aan de fotowedstrijd.
2. Per persoon mogen maximaal 

twee foto’s worden ingeleverd.
3. Medewerkers van de gemeente 

Bernheze zijn uitgesloten van 
deelname.

4. De foto’s moeten genomen zijn 
in deze gemeente en/of moeten 
herkenbaar zijn voor de Bernhe-
zer samenleving.

5. De foto’s moeten digitaal aan-
geleverd worden, in JPEG/JPG-

formaat met een minimale reso-
lutie van 300 dpi of minimaal 
1,2 MB. 

6. De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor promo-
tionele doeleinden anders dan de 
gemeentegids. Bij deelname aan 
de fotowedstrijd geeft u toestem-
ming voor het gebruik van uw 
foto’s voor bijvoorbeeld de ge-
meentelijke website, folders, fly-
ers, brochures of nieuwsbrieven.

7. Als u personen fotografeert, is 
het verstandig vooraf toestem-
ming te vragen voor publicatie 
van de foto’s. 

 
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale fo-
to’s vóór 7 september 2015 naar 
a.abrahamse@bernheze.org. 
Zet duidelijk de naam, de adresge-
gevens en telefoonnummer van de 
fotograaf in uw e-mail.

uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd

in januari 2016 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar organiseren 
we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie Bernhezer foto, stuur die dan vóór 7 september 2015 aan ons op. 

Een handicap of chronische ziekte kan veel extra kosten met zich meebrengen. Komt u voor kosten te 
staan die te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

voor welke kosten geldt de bij-
zondere bijstand?
Sommige kosten moet iedereen 
maken. Denk aan woonlasten en 
voeding. Hiervoor kunt u geen bij-
zondere bijstand krijgen. Wel voor 
bijzondere kosten, bijvoorbeeld 
de eigen bijdrage die u moet beta-
len voor ziektekosten, thuiszorg, 
kraamzorg of medische hulpmid-
delen, kosten voor bewindvoering 
of mentorschap, extra waskosten 
van kleding bijvoorbeeld als er 
sprake is van incontinentie, dieet-
kosten op medisch voorschrift of 
extra kosten door kledingslijtage 
bijvoorbeeld door het gebruik van 
een prothese.
 
Er zijn nog veel meer bijzondere 
kosten. We kunnen ze hier niet 
allemaal noemen. Het gaat om 
kosten die u moet maken en die 

niet voor iedereen gelden. Als u 
twijfelt of u voor bepaalde kos-
ten bijzondere bijstand aan kunt 
vragen, neem dan contact op met 
Optimisd.

Wie komt in aanmerking voor 
bijzondere bijstand?
Iedereen met een laag inkomen 
kan in aanmerking komen voor 
bijzondere bijstand. Ook als u be-
taald werk, een pensioen of een 
uitkering wegens arbeidsonge-
schiktheid hebt.
Als u bijzondere bijstand aan-
vraagt, bekijken wij onder andere:
-  of andere partijen (uw zorgver-

zekering, werkgever, UWV, Be-
lastingdienst of uw gemeente) 
al een vergoeding geven.

-  de hoogte van uw inkomen. 
Ook als uw inkomen iets hoger 
is dan een bijstandsuitkering, 

komt u misschien voor bijzon-
dere bijstand in aanmerking.

- de hoogte van uw vermogen. 
Uw vermogen mag niet hoger 
zijn dan € 11.790,- voor een 
echtpaar of eenoudergezin of 
€ 5.895,- voor een alleenstaan-
de (norm 1 januari 2015).

- of u mogelijk kunt deelnemen 
aan de collectieve zorgverzeke-
ring minima van Optimisd.

Meer informatie
Sociale Dienst Optimisd, Frissel-
steinstraat 6 in Veghel. Kom langs 
tussen 9.00 en 12.00 uur of bel 
Optimisd (0413) 75 03 90 tijdens 
het telefonisch spreekuur van 
9.00 tot 11.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.optimisd.nl. Via het digitale 
loket op de website kunt u de 
aanvraagformulieren invullen.

Bijzondere bijstand 
Aanvragen bij Sociale Dienst Optimisd

De formulierenbrigade is er voor 
alle inwoners van Bernheze, 
Schijndel, Sint Michielsgestel en 
Veghel. Het maakt niet uit of u 
een uitkering heeft of een salaris. 

Wanneer kunt u bij de Formulie-
renbrigade terecht?
Maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 12.00 uur en woensdag 
van 13.00 tot 16.00 uur (zonder 
afspraak). Neem uw DigiD-inlog-
code mee. 

Afspraak maken
Wilt u liever een afspraak maken? 
Bel dan met Optimisd, (0413) 
75 03 90, op werkdagen tussen 
9.00 en 11.00 uur of stuur een 
e-mail naar info@optimisd.nl. 

Optimisd is te vinden op het vol-
gende adres: Werkplein Frissel-
stein, Frisselsteinstraat 6, 5461 
AD Veghel.

Moeilijke formulieren?
De Formulierenbrigade van Optimisd helpt

De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren 
voor allerlei zaken. Bel gerust, want de hulp is gratis. U kunt hulp 
vragen bij bijvoorbeeld de volgende formulieren: zorg- en huurtoe-
slag, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen, kinderopvang, uitkeringen of schuld-
hulpverlening. De formulierenbrigade werkt samen met Aanzet So-
ciaal raadsliedenwerk.

Staat uw vereniging/organisatie in de gemeentegids?
Kloppen uw gegevens nog?
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Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
 - Gastenhuis 2, 

Bouwen carport
Datum ontvangst: 03-08-2015

 - Meerstraat 32, 
Verbouwen woonhuis
Datum ontvangst: 22-08-2015 

Heesch
 - Hadewychstraat 63, 

Bouwen veranda
Datum ontvangst: 06-08-2015 

 - Meerweg 16, 
Wijziging eerder verleende 
vergunning
Datum ontvangst: 07-08-2015 

Nistelrode
 - Schaijksedreef 7, 

Plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 19-08-2015

 - Donzel (sectie I 63)
Plaatsen afscheiding met weg 

en kunstwerk
Datum ontvangst: 21-08-2015 

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Kanaaldijk-Noord ong.

Bouwen wegviaduct
Verzenddatum: 04-08-2015

 - Lange Kruisdelstraat 1, 
Plaatsen unit voor tijdelijke 
bewoning
Verzenddatum: 06-08-2015

Heesch
 - Dr. Saal van Zwanenberglaan 

48, 
Uitvoeren dakrenovatie
Verzenddatum: 07-08-2015

 - Dr. Saal van Zwanenberglaan 
50, 
Uitvoeren dakrenovatie
Verzenddatum: 07-08-2015

Loosbroek
 - Dorpsstraat 9c, 

Bouwen woning
Verzenddatum: 06-08-2015

Heesch
 - Vosbergstraat ong.

Opslaan zand voor één jaar
Verzenddatum: 06-08-2015

 - Berktstraat 9, 
Intrekking omgevingsvergun-
ning activiteit milieu
Verzenddatum: 06-08-2015

 - Mgr. Van den Hurklaan 10b, 
Oprichten woning met bijge-
bouw
Verzenddatum: 05-08-2015

 - Venhofstraat 3,  
Veranderen varkenshouderij 
(milieu)
Verzenddatum: 06-08-2015

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

De volgende omgevingsvergun-
ning is geweigerd. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.

Heesch
 - Zoggelsestraat 31, Heesch

Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 07-08-2015

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

Besluiten
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn ver-
lengd met zes weken. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
 - Loosbroek

Nistelrodensedijk 1a,
Voor activiteit bouw en milieu-
neutrale melding
Verzenddatum: 03-08-2015

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze

aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
 - rukven 6, 

Veranderen inrichting activiteit 
milieu
Verzenddatum: 19-08-2015

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na af-
loop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
 - Binnenweg 2, 

Bouwen varkensstal en veran-
deren varkenshouderij
Verzenddatum: 06-08-2015

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

Algemene Plaatselijke 
verordening (APv)

Melding maken uitweg
 - D.Gloudemans, John F. Kenne-

dystraat 93, 5384 GB Heesch 
heeft in overeenstemming met 
artikel 2:12, lid 1 onder a, van 
de APV Bernheze 2014 een mel-
ding gedaan voor het verbreden 
van een uitweg aan de John F. 
Kennedystraat. De melding is op 
3 augustus 2015 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 03-08-2015

 - B. van Orsouw, Buitenpas 
12, 5384 rL Heesch heeft in 
overeenstemming met arti-
kel 2:12, lid 1 onder a, van de 
APV Bernheze 2014 een mel-
ding gedaan van het maken 
van een dubbele uitweg naar 
de Mgr. Van den Hurklaan, 

perceel kadastraal bekend als 
HEE0-A 2677. De melding is 
op 18-08-2015 geaccepteerd. 
Verzenddatum: 19-08-2015.

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

Evenementenvergunningen 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor de volgen-
de evenementen/activiteiten een 
vergunning/ontheffi ng verleend 
aan:
 - Stichting Bernhezer Kunstkring 

voor het organiseren van het 
literair festival Het VerhAal op 
29 augustus 2015 van 16.00 
tot 22.00 uur en op 30 augus-
tus 2015 van 9.00 tot 20.00 uur 
op diverse locaties in het AaDal: 
Kasteel Heeswijk, Landgoed 
Zwanenburg en Kilsdonkse Mo-

len, 5473 ZH Heeswijk-Dinther. 
De beschikkingen zijn verzon-
den op 13 augustus 2015.

 - Stichting Bernhezeloop voor het 
organiseren van de XrC Bern-
hezeloop 2015 op een deel van 
grondgebied Bernheze en op 
een terrein aan raadhuisstraat, 
5473 GJ Heeswijk-Dinther. Er is 
een tijdelijke verkeersmaatregel 
ingesteld in Heilige Stokstraat, 
raadhuisstraat en Edm. van 
Dintherstraat in Heeswijk-
Dinther. De beschikkingen zijn 
verzonden op 13 augustus 
2015.

 - Stichting Heesch Presenteert 
voor het organiseren van Heesch 
Presenteert op 13 september 
2015 van 11.00 tot 19.00 uur in 
het centrum van Heesch, 5384 
BZ Heesch. Er is een tijdelijke 

verkeersmaatregel ingesteld 
voor De Misse, een gedeelte 
van Schoonstraat, Hoogstraat 
en ’t Dorp in Heesch.

 - Stichting de Kilsdonkse Mo-
len voor het organiseren van 
Oogstfeest ‘Van Akker tot Bak-
ker’ op 4 oktober 2015 van 
10.00 tot 18.00 uur op locatie 
Kilsdonkseweg 4-6, 5473 KK 
Heeswijk-Dinther. Er is een tij-
delijke verkeersmaatregel inge-
steld op Kilsdonkseweg van Bo-
terweg tot aan Laverdonk. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 19 augustus 2015.

 - EHBO St Lucas voor het orga-
niseren van rommel-, kleding-, 
speelgoed- en curiosamarkt op 
8 november 2015 van 10.00 
tot 15.30 uur in gemeen-
schaphuis De Stuik, 5476 KK 

Vorstenbosch. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 19 au-
gustus 2015.

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 ge-
daan voor: 
 - Stichting De Kilsdonkse Molen 

voor het organiseren van een 
aantal parachutesprongen t.g.v. 
71-jarige bevrijding op 20 sep-
tember 2015 rondom Kilsdonk-
se molen, 5473 KK Heeswijk-
Dinther.

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

OFFICIËLe BeKeNDMaKINgeN

voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de per-
soonsgegevens van de volgende 
persoon niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.

 - P.J.M. van riel 
geboren 02-05-1961 

Dit voorgenomen besluit kan grote 
persoonlijke en/of financiële gevol-
gen hebben voor betrokkene. Bent 
u op de hoogte van het huidige 
adres van genoemde persoon, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de per-
soonsgegevens van de volgende 
personen niet meer bij te houden, 
omdat uit onderzoek geen uitsluit-
sel is verkregen over de verblijf-
plaats.

 - X. Lin 
geboren 10-04-1987

 - M.K. Mik 
geboren 17-08-1984

Besluitdatum:13-08-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toe-
passing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of financiële gevolgen hebben 
voor de betrokkenen. Bent u op 
de hoogte van het huidige adres 
van genoemde personen, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

prOCeDureS
Openingstijden zie colofon

inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes weken 
tijdens openingstijden op afspraak inzien in 
het gemeentehuis in Heesch en raadplegen 
op www.bernheze.org of www.ruimtelijke-
plannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na publica-
tiedatum met een schriftelijke inspraakre-
actie aan het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze reageren op de 

stukken. Neem voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie contact op met 
de betreffende afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 
Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na verzenddatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
zwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Bernheze. Het 
bezwaar heeft geen schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes we-
ken na publicatiedatum van dit besluit be-
roep indienen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500 

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het 
beroep heeft geen schorsende werking. Er 
zijn griffierechten verschuldigd.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkhe-
den.

voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de 
datum, de naam en het adres van degene 
die reageert, een omschrijving van het on-
derwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw hand-
tekening.
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InformatIe
 voor de

KERNEN

’Dertig minuten parkeertijd in acht nemen’
www.centrumheesch.nl

Uiteindelijk is het duidelijk dat de 
discussie in hoofdzaak zal gaan 
over een keuze uit drie opties. 
-  Zelfstandig blijven. 
-  Opsplitsen van de gemeente 

(waarbij de geografische oriën-
tatie leidend zal zijn).

- Fuseren als gehele gemeente 
met Uden-Landerd, zogenaam-
de Maashorst-gemeenten.

Waar in eerste instantie onze buur-
gemeenten zich op de vlakte heb-
ben gehouden en duidelijk aanga-
ven dat de keuze ligt bij Bernheze 

zelf, is het toch duidelijk dat met 
de finish in zicht de buurgemeen-
ten Oss en Uden toch graag hun 
voorkeur willen laten blijken in een 
poging ons te overtuigen welke 
keuze gemaakt dient te worden. 
Zo gaf wethouder Wagemakers 
van de gemeente Oss eerder al 
duidelijk te kennen, dat hij een 
deel van de gemeente Bernheze 
(Heesch) toch wel erg aantrekke-
lijk vindt om te kunnen inlijven. 
Daarnaast ontvingen wij onlangs 
uit naam van de gemeenteraad 

van Uden een uitnodiging om met 
elkaar te gaan ‘speeddaten’. Het 
is duidelijk dat de buren absoluut 
geïnteresseerd in ons zijn en pro-
beren, daar waar nodig, ons hun 
kant op te dirigeren. 
Maar laten we niet de fout maken 
door ons te laten leiden wat de 
buren van ons vinden. Uiteinde-
lijk gaat het er om dat wij de juiste 
keuze maken in het belang van de 
kernen in Bernheze en voor u als 
inwoner van Bernheze!!
gerjovankessel@kpnmail.nl

Lokaal: avances door de buren

BErNHEZE - Op 1 oktober zullen wij als gemeenteraad van Bernheze een besluit 
nemen over de bestuurskracht van Bernheze voor de toekomst. in eerste instan-
tie ingegeven door onder andere de vraag of wij ook in de toekomst voldoende 
kwaliteit kunnen garanderen op het gebied van dienstverlening voor u als inwo-
ner van Bernheze en daarnaast ook of we door de diverse decentralisaties onze 
taken voldoende zelf kunnen blijven uitvoeren. 

Gerjo van Kessel 

Daarom is ook een aantal jaar ge-
leden Suwinet in het leven geroe-
pen, een internetsysteem waarop 
de persoonsgegevens van iedere 
inwoner van Nederland met één 
druk op de knop zijn terug te vin-
den. In principe alleen toegankelijk 
voor bevoegde ambtenaren, die 
hierdoor snel kunnen zien of u in 
aanmerking komt voor bijvoor-
beeld een uitkering. Het klinkt erg 
goed, maar heeft een keerzijde. 
Sinds de instelling van Suwinet 
blijkt de beveiliging namelijk on-

voldoende. Slechts 4% van alle 
gemeenten in Nederland voldoet 
aan alle veiligheidsnormen. 13% 
voldoet aan geen enkele norm en 
33% slechts aan één. Cijfers om 
van te schrikken. Niet alleen blijkt 
er geregeld sprake van gluren bij 
de buren, maar ook de belasting-
dienst en commerciële bedrijven 
zoals incassobureaus, hebben bij 
een aantal gemeenten inzage in 
het systeem. 
Dat zo steeds meer verschillende 
partijen inzage blijken te krijgen 

in dit systeem, vindt D66 een ge-
vaarlijke ontwikkeling. Het is in 
strijd met de wet bescherming per-
soonsgegevens en roept om ac-
tie. Bij navraag blijkt de gemeente 
Bernheze zich goed bewust te zijn 
van de risico’s en wordt het perso-
neel regelmatig getraind. Neemt 
niet weg dat D66 ook hier alert 
blijft op gebruik en misbruik van 
gegevens die privé zijn én dienen 
te blijven.

D66A.boellaard@gmail.com.

D66: De bescherming van uw 
persoonsgegevens

BErNHEZE - is het belangrijk dat fraude met uitkeringen snel kan worden opge-
spoord? is het prettig dat u als inwoner van uw gemeente slechts één keer uw 
persoonsgegevens moet doorgeven en u niet voor ieder wissewasje al uw pape-
rassen opnieuw moet overhandigen? Op deze vragen zullen de meeste mensen 
waarschijnlijk volmondig jA antwoorden.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

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

Als je ergens vertelt dat je uit Bern-
heze komt, kijken mensen je vaak 
vragend aan. Geen idee waar het 
ligt. Mijn trots heeft dan ook niets 
te maken met de grootte van onze 
gemeente, maar met de kwaliteit 
die we leveren. Onze sociale dienst 
is daar een voorbeeld van. Deze 
hebben we samen met Boekel, 
Veghel, Schijndel en St. Michiels-
gestel. Hoewel het afgelopen jaar 
allerlei regelingen vanuit Den Haag 
weer eens grondig op z’n kop zijn 

gezet, heeft Optimisd alles prima 
op een rij. Inwoners weten de weg 
naar Optimisd ook steeds beter te 
vinden. Mensen met een (te) laag 
inkomen doen vaker een beroep 
op de ondersteuning van Opti-
misd. Afgelopen week werd mijn 
trots toch wel gekrenkt. In de krant 
lees ik dat de nieuwe gemeente 
Meijerijstad de raad wil adviseren 
om niet verder te gaan met Opti-
misd. En St. Michielsgestel schijnt 
te twijfelen. Daar zit ik dan. Wat 

moet de gemeente Bernheze nu 
doen? We kunnen nu eenmaal niet 
verder zonder sociale dienst. Een 
goede uitvoering van het sociaal 
beleid vinden we heel belangrijk!
Herindelen gaat dus niet alleen om 
wat wij in Bernheze willen, maar 
ook om wat onze buren doen. 
Wij kunnen iets goeds neerzetten, 
maar als de buren het afbreken, 
wat moet je dan? 
Wat vindt u? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: 
gekrenkte trots

BErNHEZE - Het moet eens gezegd: ik ben trots op onze gemeentelijke sociale 
dienst Optimisd! We hebben het hier goed voor elkaar. veel mensen vinden dat 
Bernheze het goed doet. En dan ineens…

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

Parkeren
De blauwe parkeerzone wordt bin-
nenkort geactiveerd en dat houdt 
in dat de 30 minuten parkeertijd in 
acht zal worden genomen. Deze 
30 minutenzone is geldig in de 
vakken langs het nieuwe plein en 
aan de kant van Ceelen tot en met 
de rabobank. Ongetwijfeld hebt u 
ondertussen de ruime parkeerge-
legenheid in het centrum ontdekt 
op de Misse en achter de Eijnderic. 
Een minuut lopen vanaf de winkels 
en een parkeerschijf is niet nodig. 

Klaar voor presentatie
Als Heesch zich op 13 september 
weer in vol ornaat presenteert tij-
dens Heesch Presenteert, kunt u 
gebruik maken van de nieuwe ter-
rasjes, flaneren over het nieuwe 
plein en - wie weet - de gereno-
veerde fontein in werking zien. In 
elk geval zal de sfeer goed zijn en 
zullen weer talrijke ondernemers 
uit Heesch en omstreken zich pre-
senteren, begeleid door muziek 
en versnaperingen. Gezellig uit in 
Heesch. Tot dan!

even wennen
BernHeze – De stilte en de rust van de vakantie gaan bijna ongemerkt 
over in zoemende bedrijvigheid. Meer verkeer op straat en ook elders is 
de knop van ‘stand-by’ omgezet naar ‘aan’. in het centrum van Heesch 
is het lekker druk op terrasjes, dankzij het mooie weer. Er wordt hard 
gewerkt om de verbouwing van het pand ’t Dorp 60B rond te krijgen 
voor de opening van de damesmodezaak begin september. Ook aan 
de fontein is hard gewerkt. Nog gehuld in zijn oranje veiligheidsjasje, 
nadert de fontein toch echt zijn voltooiing. 

Laarhof 54 te Nistelrode
Te koop / Te huur Woonhuis

Inlichtingen: 06-38154150

Voorzien van airco, 
vloerverwarming en 
warmteterugwinunit.

Begane grond: slaapkamer, keuken, woonkamer, luxe 
badkamer, berging, hal en toilet.

Verdieping: slaapkamer, garderobekast, toiletruimte 
met wastafelmeubel en cv ketel.

Gordijnen, tafels, stoelen, kast, tv, koelkast, vriezer, 
wasmachine en diverse andere spullen aanwezig.
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Inloopspreekuur 
FNV Maasland 
afdeling 
Bernheze
Vanaf heden is er weer 
elke maandag inloopspreekuur.
Van 19.00 t/m 20.00 uur. 
‘t Dorp 142 in Heesch.

mooIBernHeZertJeS

aaNgeBODeN

peDICure HeeSWIjK-DINtHer
Jacqueline verhagen, oranjestraat 
11, Heeswijk-dinther. ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

peDICure NISteLrODe
dorien visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
ook bij diabetes/reuma.

graag uW DIgItaLe 
CaMera LereN KeNNeN? 
Kom naar de cursus! in 6 lessen 
leg ik u uit waar de knoppen voor 
zijn, en wanneer u deze gebruikt.
Start woensdagochtend 16 
september 2015, Broekhoek in 
Heesch. info: www.ds-fotografie.
com denise van der Stappen 
06-48400635.

8-aVONDeN WOrKSHOp
gLaS IN LOOD
Bij Stijlvol glas in lood
Heeswijk-dinther. Creatief en 
gezellig! Start 3 september.
Schrijf je snel in! informatie en 
inschrijven: info@stijlvolglasinlood.nl.
Tel. 0413-228377.

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

WILt u IeMaND VerraSSeN 
Met eeN eCHt OrIgINeeL 
KaDO!
geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-dinther.

geVraagD

LaNDBOuWMaCHINeS: 
hooimachine, hark, maaier, ploeg, 
weisleep, mesttank, bloter, frees, 
kipper, tractor, vee-/paardentrailer, 
etc. Tel. 06-19076959.

te KOOp

NIeuWe DeSSO-
tapIjttegeLS in allerlei 
kleuren/soorten. grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. vanaf 
€ 0,25 p. tegel. duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
dinsdag en zondag gesloten. 

125 M2 KaNtOOrruIMte 
eN 300 M2 BeDrIjFS-
C.Q. OpSLagruIMte 
(deze laatste evt. ook te huur) op 
1160 m2 grond
Heesch. Tel: 0412- 452582.

HeeSaKKerS LICHtVISIe 
HeeFt VOOr IeDereeN 
De juISte LaMp IN HuIS
We hebben een uitgebreide 

collectie in led, industrieel, 
klassiek en modern.
lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

IN ONze KaDOSHOp VINDt u 
aLtIjD eeN paSSeND KaDO 
VOOr eLKe geLegeNHeID
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther.

IN ONze eLeKtrOSHOp 
VINDt u aLLe MOgeLIjKe 
LICHtBrONNeN
zowel led als SPAAr-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther.

tWee BOOMertjeS 
3 jaar oud samen € 225,-
Paspoort aanwezig, 
kindvriendelijk. info: 06-22387287

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Easy

2 8 7

9 5 3 1

8 4 2

1 5 4

8 9 3

6 3 4

3 8 5

1 6 7 4

4 6 7

Puzzle #236455

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@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:

dirk van den Tillart
uit vorstenbosch

Winnaar:
edwin van Kessel
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Vraagprijs: € 479.000,= k.k.

Op mooie en rustige woonlocatie 
gelegen, vrijstaande woning met in-
pandige garage en hoofdslaapkamer 
en badkamer op de begane grond. 
De woning is gebouwd in 1996 met 
gebruikmaking van duurzame mate-
rialen en heeft een inhoud van circa 
659m³ (inclusief garage). Perceels-
oppervlakte 1.089m². 

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

Zwarte Molenweg 10 NISTElRoDE
TE Koop

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Tekst?

eCONOMIe IN De LIFt Zie oplossing pagina 31
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best of electronics!

SAMSUNG
FULL-HD TV
LT 32 E 310 EW

SAMSUNG
FULL-HD
SMART TV
UE 48 J 5600

LENOVO
NOTEBOOK
B 50 - 30

TEFAL
STOOMSTRIJKIJZER
FV3775

ZANUSSI
TAFELMODEL 
KOELKAST
ZRG 16605 WA

339,-

279,-
899,-

699,-

229,-

29,95

ZINDEREND
ZOMERVOORDEEL

BIJ EURONICS!

72
81 Energiekosten

per jaar: 9,-

INTENSITEIT

GEMAK

MILIEUBEWUST

INTENSITEIT

GEMAK

MILIEUBEWUST

INTENSITEIT

GEMAK

SAMSUNG

SMART TV
UE 48 J 5600UE 48 J 5600

899,-

107,5
12

2 Energiekosten
per jaar: 21,-

15,6’’ 4GB 500

Gratis upgrade 
naar Windows 10!

Energiekosten
per jaar: 27,-

153239,-

199,-
INTENSITEIT

GEMAK

MEE-NEMER!

Full HD!

best of electronics!

SAMSUNG
FULL-HD TV
LT 32 E 310 EW

SAMSUNG
FULL-HD
SMART TV
UE 48 J 5600

LENOVO
NOTEBOOK
B 50 - 30

TEFAL
STOOMSTRIJKIJZER
FV3775

ZANUSSI
TAFELMODEL 
KOELKAST
ZRG 16605 WA

339,-

279,-
899,-

699,-

229,-

29,95

ZINDEREND
ZOMERVOORDEEL

BIJ EURONICS!

7281 Energiekosten
per jaar: 9,-

INTENSITEIT

GEMAK

MILIEUBEWUST

INTENSITEIT

GEMAK

MILIEUBEWUST

INTENSITEIT

GEMAK

SAMSUNG

SMART TV
UE 48 J 5600UE 48 J 5600

899,-

107,5122 Energiekosten
per jaar: 21,-

15,6’’ 4GB 500

Gratis upgrade 
naar Windows 10!

Energiekosten
per jaar: 27,-

153239,-

199,-
INTENSITEIT

GEMAK

MEE-NEMER!

Full HD!

best of electronics!
Euronics Schijndel Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427   
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KeNNIS en
 ONDer SteuNINg 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

kantoor in Heesch (Cereslaan 4, 
naast de rabobank). Iedereen kan 
hier vrijblijvend binnenlopen om 
vervolgens in gesprek te gaan met 
een van de aanwezige specialisten, 
waarbij ze worden voorzien van 
een basisadvies. 
Hierna kunnen we gezamenlijk be-
palen of een verder adviestraject 
volgt. Om te garanderen dat de 
specialist die u wilt spreken voor 

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

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

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 

tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in Heesch. Een 

team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, lonen, dan wel 

accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

ONze DIeNSteN O.a.:

•	 Accountancy

•	 Belastingadvies

•	 Financiële administratie

•	 Salarisadministratie

•	 Personeelsadvisering

•	 Financiële planning

•	 Bedrijfseconomische 

ondersteuning

•	 Startersbegeleiding

•	 Fusie & overname

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

De echte Mortadella Bologna

Finocchiona venkelsalami

Verschillende Birra 
o.a. Moretti, Peroni en 
Nastro Azzuro

Diverse gegrilde groentes 
en antipasti

EN 
niet te vergeten onze 
ambachtelijke pizza’s, 
schepijs en nog veel meer

Dus op naar 
’t Dorp 70 in Heesch

NAGENIETEN VAN DE HEERLIJKE 
ITALIAANSE VAKANTIE?

Dat kan natuurlijk bij Gastronomia Italiana

Hallo, ik ben Anke. Net vier jaar oud en beeld-
schoon. Ik behoor tot de top drie van langzit-

ters. Helemaal niet leuk dus. 

Ik ben een beetje verlegen nog, maar 
vergeleken bij het begin van mijn asiel-
verblijf mag dat eigenlijk nauwelijks 
nog een naam hebben. 

Ik wil de mensen in mijn omgeving ge-
woon graag eerst iets beter leren ken-

nen voor ik me volledig overgeef. Niet 
zo raar toch, voor een knappe meid? Ik 

kan toch niet zomaar met de eerste de 
beste gaan lopen smoezen? Ik ben ontzet-

tend nieuwsgierig, heel speels en geniet heel 
erg van het gezelschap van een andere kat. Ik zoek een 
rustig thuis bij mensen met een beetje geduld en liefst al een sociaal huis-
genootje. Komt u mij alstublieft snel halen? Ik sta ook op www.dierenasiels.com 
en www.facebook.com/hokazo! 

Dierenopvangcentrum HoKaZo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden - 0413-260546
admin@hokazo.nl - www.hokazo.nl

W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

www. h e e s c h ko i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI
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Dit project is opgezet door pionier 
Gideon Markin, die zelf straatkind 
was. Hij weet als geen ander hoe 
hij kinderen en hun ouders kan 
motiveren hun lot in eigen hand 
te nemen. Gideon Markin leefde 
vroeger op straat. Zijn levensver-
haal is een inspirerend voorbeeld 
van hoe je kansen creëert, voor 
jezelf én anderen. Hij zegt: “Mijn 
droom is om jongeren te motive-
ren hun lot in eigen hand te ne-
men. We hebben al veel bereikt, 
maar zolang er straatkinderen zijn, 
blijft ons werk noodzakelijk.” 
“Met steun van anderen kon ik 
een ruimte huren waar de kinderen 
onderdak vonden. Daar begon ik 
ze les te geven. De reacties waren 

zo positief dat ik ermee doorging 
en steeds meer activiteiten voor 
straatkinderen ging organiseren.” 
Inmiddels zorgt Gideon’s organi-
satie UPCO (Urban Poor Children 
Organisation) voor opvang, onder-
wijs en begeleiding van honderden 
straatkinderen in de sloppenwij-
ken van Accra, de hoofdstad van 
Ghana. 
Gideon vraagt een auto om water 
te vervoeren naar de straatkinde-
ren die geen toegang hebben tot 
schoon drinkwater en om materia-
len naar de verschillende projecten 
te brengen. 

Bekijk het filmpje van Gideon op 
www.miva.nl/collecte.

Collecte voor straat-
kinderen in ghana 
HEESWIJK-DINTHEr/LOOSBrOEK - De jaarlijkse tweede collecte voor 
MivA in de kerken van Heeswijk, Dinther en Loosbroek is op zaterdag 
29 en zondag 30 augustus. Dit jaar gaat het om een bijzonder straat-
kinderenproject in Ghana. 

Fietsvakantie met een doel

Een gesprek met buurman Carlos 
Waldow in Falkensee, die bij de 
EBM werkt, maakte duidelijk dat 
leuke vakanties van zonen met 
hun vader, niet voor iedereen van-
zelfsprekend zijn. In diverse lan-
den, zoals in Cuba, slijten kinderen 
tussen 6 tot 17 jaar hun dagen op 
straat, in armoede en criminali-
teit. De ouders hebben drank- en 
drugsproblemen of erger en de 
toekomst van de kinderen dreigt 
daarmee eenzelfde lot te onder-
gaan. Het EBM heeft missieposten 

in o.a. Cuba en de mensen die daar 
werken hebben – naast hun werk – 
een project opgestart om kinderen 
van 6 tot 17 jaar te laten sporten 
en ze daarnaast, met hun ouders 
te begeleiden richting een plek in 
de maatschappij. 

Naar Heesch
Vader Eugène en Jesse trainden 
voor de tocht van 650 km van 
Falkensee naar Heesch. Er werden 
flyers gemaakt en sponsoren be-
naderd, waaronder de fietsenleve-

rancier, de collega’s van Eugène, 
de sportvereniging, vrienden en 
familie in Duitsland en Nederland. 
Op 31 juli startten vader en zoon 
en op 6 augustus werden ze fees-
telijk onthaald aan de Pasgraaf 12 
in Heesch.  

Resultaat
Ondertussen is ruim 1500 euro bij 
elkaar gebracht, het doel van 2000 
euro is niet ver meer. Het werk van 
de EBM heeft goede resultaten, 
dankzij de professionele onder-
steuning van de mensen ter plekke 
die met de kinderen intensief spor-
ten en ze begeleiden. Sommige 
teams spelen voetbal in de ama-
teurcompetitie en dat geeft zelf-
vertrouwen. De ouders komen ook 
regelmatig bij de bijeenkomsten 
en leren daar hoe met de proble-
men van kinderen en pubers om 
te gaan. Het succes dat daarmee 
geboekt wordt heeft geleid tot het 
kopiëren van dit project in andere 
landen. 

Meer weten over de projecten van 
EBM: www.ebm-masa.org.

FALKENSEE (DUITSLAND)/HEESCH – in Falkensee bij Berlijn woont de uit Heesch afkomstige Eugène van 
der Putten met vrouw Konstanze en zonen jesse en Robin. De wens van jesse van veertien weer een avon-
tuurlijke vakantie te beleven, mondde uit in een fietstocht met een doel; het ondersteunen van een sportpro-
ject in cuba van de European Baptist Mission (EBM).

Eugène en zoon Jesse werden feestelijk onthaald bij de (groot)ouders in 
Heesch Tekst: Martha Daams

‘Kinderen laten 
sporten en 
begeleiden naar 
ee n plek in de 
maatscha� ij’

Zo’n veertig meter van het school-
gebouwtje staat een stenen op-
trekje (zie foto). Twee hokjes, 
zonder deur en enkel een gat in 
de vloer. Geen water. Kinderen en 
leerkrachten gaan daar in weer en 
wind naar ‘het toilet’.
Stichting Pep-projecten Bernheze 
ondersteunt dit schooltje al ja-
ren. Niet enkel door er goederen 
te brengen, maar zeker ook door 
de handen uit de mouwen te ste-
ken. Ongeveer vijftien vrijwilligers 
gaan eind augustus weer voor één 
week naar roemenië. Naast het 
afleveren van twee vrachtwagens 
met spullen voor ziekenhuizen, 
bejaardenhuizen, schooltjes, boe-
renorganisaties en het rode Kruis 
in de provincie Vrancea, wordt er 
jaarlijks een project uitgevoerd. Dit 
jaar gaan de vrijwilligers ervoor 
zorgen dat het eerder vermelde 
schooltje een toiletgroep in het 
schoolgebouwtje krijgt. Ook voor 
een riolering (naar een aan te leg-
gen sceptictank) wordt gezorgd. 

Water zal worden afgetapt via een 
waterbron op zo’n vijftig meter af-
stand van het schooltje.

De vrijwilligers die meegaan, be-
talen reis- en verblijfskosten uit ei-
gen zak. Een mooie bijkomstigheid 
is dat oud-wethouder Ad Donkers 
dit jaar ook als vrijwilliger meegaat. 
Ad Donkers doneerde het bedrag, 
dat hij tijdens zijn afscheidsreceptie 
als wethouder door giften van gas-
ten binnenkreeg, aan de Stichting 
PEP. Voor meer info: 
www.stichtingpepbernheze.nl. Het 
telefoonnummer van het secretari-
aat is 0412-452208.

Vrijwilligers pep steken 
handen uit de mouwen in 
roemenië

BernHeze - ‘Geen handen wassen na bezoek aan het toilet….’ Dit is 
een ongeschreven regel voor kinderen van een basisschool te Haret in 
Roemenië. Het schooltje heeft geen stromend water en geen riolering.

Openingstijden 
 

Dinsdag 12.00  - 17.00 
Vrijdag 11.00 - 17.00 

Zaterdag 11.00 - 17.00 

Oude Baan 1a 
5386 KS GEFFEN 

 
www.huidenenvachten.nl 

Facebook.com/
huidenenvachten 

          VOF De Groot - Huiden & Vachten 
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties! 

Ook in de vakanties geopend! 

Grenzeloos BerNHeze
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2 STUKS

4 STUKS

PER STUK

CA. 500 G

PER STUK

500 G 1 KG

0.69
  WEEKEND

2.49
WEEKEND

0.79
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.29
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

Ca. 2.49
  WEEKEND

0.99
  

1.49
  

1.49
  

0.65
  

4.99/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Mini-aardbeien-
vlaaitjes*

Spitskool

Gemarineerde 
spareribs*

Peper spekburgers*

Luxe slaschotel*

NectarinesPruimen

VOOR HUISMERKEN
Bron: Consumentengids juli/aug 2015

28 T/M 30 AUGUSTUS28 T/M 30 AUGUSTUS28 T/M 30 AUGUSTUS
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

IN ONS ASSORTIMENT

FOTOSERVICE
Bestel online via ALDIFOTO.NL

Verse gevulde 
pasta*

Buffelmozzarella*

Biologische 
kruidenthee

Biscy of cooky 
chocolade

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  * Uit de koeling.

Team Bloemsierkunst Ari-Jenne 
feliciteert Aad en Jenny 

met hun 50-jarig huwelijk.

ruim vijftig jaar geleden hebben Toon en 
Jo elkaar leren kennen via een vriendin van 
Joke. Toon is geboren en getogen in Hees-
wijk, Jo in Oud-Gastel. Maar afstand speel-
de geen rol: Oost- en West-Brabant bleken 
verenigbaar.
Na twee jaar verkering gaf Jo haar baan als 
verpleegkundige op en na hun huwelijk in 
1965 in Oud-Gastel gingen ze in Heeswijk 
wonen. Toon ging bij de Boerenbond wer-
ken en Jo nam de zorg voor hun twee zo-
nen op zich.

Vervelen deden ze zich nooit. Jaren en ja-
ren sprongen ze bij met het oppassen op 
de vijf kleinkinderen. Daarnaast werd veel 
tijd besteed aan het verzorgen van de ei-
gen groente- en bloementuin. Velen heb-
ben mogen mee-eten van de overdaad aan 
groenten die zij kweekten. Hun motto was 
‘de beste groenten geven we weg, de rest 
eten wij op’.

Nu zij in een wat rustiger vaarwater ge-
komen zijn, zitten ze nog steeds niet stil. 
Jo mag graag puzzelen, lezen, kienen, de 
bloementuin verzorgen en kaarten. Toon is 
druk in de weer met zijn groentetuin, zijn 
kippen, het van alles en nog wat in elkaar 
knutselen en het assisteren op de boerderij 
bij Jan. Als team zijn ze goed op elkaar in-
gespeeld. Toon zorgt dat de groenten goed 
groeien, Jo houdt toezicht en verwerkt de 
groenten.
Al bijna twintig jaar is het voor de kinde-
ren en kleinkinderen een goede gewoonte 
om op zondagochtend de Balledonk aan te 
doen. Naast het gezellig samenzijn wordt er 
door Toon en Jo gezorgd voor stokbrood, 
salades en een biertje of glaasje wijn. Een 
gewaardeerde traditie die zoveel mogelijk 
in ere gehouden wordt. Kenmerkend voor 
dit gouden paar is dat ze onbaatzuchtig al-
tijd voor anderen klaarstaan, wat menigeen 
zal kunnen beamen.

toon en jo vijftig jaar getrouwd

HEESWIJK-DINTHEr - Toon en jo Broeren - Roozen uit Heeswijk-Dinther waren op don-
derdag 6 augustus vijftig jaar getrouwd. inmiddels hebben ze samen met zo’n honderd 
familieleden, vrienden en kennissen dit gouden jubileum uitbundig gevierd.
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A U T O
r u B r I e K

& Motor

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Het adres voor al uw autozaken!

ACTIE:
de laatste week

gratis zomercheck

Crommenacker Automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
0412-617100 - info@crommenacker.nl

www.crommenacker.nl

Crommenacker AutomobielenCrommenacker Automobielen

Het adres voor al uw autozaken!

gratis zomercheck

Crommenacker AutomobielenCrommenacker Automobielen

Crommenacker
Automobielen app.

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22 www.vos-oss.nl

n VERKOOP

n WERKPLAATS

n VERHUUR

n FINANCIERING

n WINTERSTALLING

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

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 Berlingo 1.4 multispace 2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra h station 1.6 16v airco 2007

Opel Astra station 1,6 16v airco navi
   120.000 km 2009
Opel Corsa 1,3 cdti 5drs navi connect 
   edition 89.000 km 2011
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Captur 0.9 TCe airco 
   22.000 km  2013
Renault Modus 33.000 km 2011
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco 
   schuifdak iets aparts 2013
Toyota Corolla verso 1.8 16v 2004
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Kleine beurt: vanaf €105,-*

*Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

Garage van der Pas 

van der Pas 
Garage 

Broekkant 1 - 5476 KS  Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

APK All-in
€19,95*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Ervaar het verschil!

Beleef de zomer op een scooter!

Een scooter die maximaal 25 km 
per uur gaat, is uitgerust met een 
blauwe kentekenplaat. Je mag 
deze scooter zonder helm bestu-
ren én je mag er mee op het fiets-
pad rijden.

Op een scooter die maximaal 45 
km gaat en een geel kenteken 
heeft, moet je wel een helm dra-
gen en je mag er niet mee op het 
fietspad rijden.

Boetes voor de overschrijding van 
de maximum snelheid liegen er 
niet om!
Hieronder een overzichtje.

Bij een 45 km scooter is de boete:
t/m 10 km/u: € 60,-
11 t/m 15 km/u: € 120,-
meer dan 15 km/u: € 250,-

Bij een 25 km scooter is de boete:
t/m 10 km/u: € 60,-

11 t/m 15 km/u: € 120,-
Meer dan 15 km/u: € 250,-
Bron: www.scooternews.nl 

BernHeze – Als het lekker weer is, is het heerlijk om een ritje te maken op een coole scooter. Maar weet 
wel goed wat je allemaal mag, maar vooral wat ook niet is toegestaan tijdens het rijden op een scooter. 
En zijn er nog verschillen tussen diverse scooters? Hieronder lees je het.

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford Ka 51 kw  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nieuw model 1.3 en 1.6  .......2011
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta 1.6 D  ....................................2011
Ford Focus 1.6i 74 kw automaat  ............2007
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ...........................2006-2007
Ford Focus 1.6 77 kw  .............................2012
Ford Focus C-Max 1.8 92 kw  .................2010
Ford Mondeo 2.0 .....................................2010
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Opel Meriva 1.4 ....................................... 2004
Peugeot 107  ..................................2011-2012
Renault Clio 1.2  ......................................2009
Toyota Aygo 1.0  ......................................2012
VW Polo 1.2  ............................................2010
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  ............................2009-2011
Ford Focus 1.6D  .....................................2007
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kw  ..................................2005

Wat BeteKeNeN De StrepeN Op De Weg?
Strepen op de weg kunnen een rijbaan in rijstroken verdelen of aangeven wat de maximumsnelheid is. 
De strepen die de maximumsnelheid aangeven, heten ook wel essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK).

Soorten strepen op de weg
De strepen geven aan wat de maximumsnelheid is die u op die weg mag rijden:
•	 dubbele	witte	middenstrepen	met	groene	kleur	ertussen:	100	kilometer	per	uur;
•	 dubbele	witte	middenstrepen	zonder	groene	kleur:	80	kilometer	per	uur;
•	 geen	middenstreep:	80	kilometer	per	uur,	behalve	als	er	langs	de	weg	een	bord	staat	met	60	kilometer	per	

uur.
De strepen veranderen niets aan de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden op wegen buiten de 
bebouwde kom.
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Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

AANHANGWAGENS

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai Atos  stuurbekrachtiging 62.000 km 2008

Renault Clio TCE   expression  navi  airco 36.000 km 2013

Toyota Corolla verso 1.6 ecc 161.000 km 2003

Volkswagen Caddy 1.6 tdi airco grijs 71.000 km 2011

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

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

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen BP Servicestation 

van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

VIER JAAR 
GARANTIE!

Bij Cranen Autoschade nemen wij  
ons werk serieus. Uit liefde voor het 

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

Wat IS De KeurINgSLeeFtIjD VOOr OuDereN Met eeN rIjBeWIjS?
U moet zich vanaf uw 75e jaar medisch laten keuren om uw autorijbewijs of motorrijbewijs te kunnen vernieuwen. 

VaNaF 75 jaar eLKe 5 jaar rIjBeWIjSKeurINg
U moet zich als automobilist of motorrijder vanaf 75 jaar elke 5 jaar medisch laten keuren door het CBr. Uw rijbewijs is dan vanaf uw 

65e korter geldig dan de gebruikelijke 10 jaar. Let op: Uw rijbewijs is maximaal 5 jaar geldig als u een handicap of beperking heeft. 

Gaat u dit vernieuwen? Dan moet u zich altijd medisch laten keuren. 

geeN rIjBeWIjSKeurINg NODIg VOOr BrOMFIetSrIjBeWIjS
Bent u 75 jaar of ouder en wilt u alleen uw bromfietsrijbewijs vernieuwen? Dan hoeft u zich niet medisch te laten keuren. 
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 24 augustus t/m zondag 30 augustus 2015. Week 35

Amstel 
pils of blond  
2 blikken à 500 ml 
naar keuze  

Coop 
schouderkarbonade  
250 gram  
actieprijs per kilo 4.00

1.52
1.60

2 BLIKKEN

1.28 1.52
6060

 BLIKKEN

28 1.00

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

1.49
1.49
1.08 1.49

4949

0808 1.00Mona 
pudding 
of duo pudding
beker 450 gram of multipack 180-300 gram

1.62
1.62

250 GRAM

1.62
6262

250 GRAM

1.00
1.49

1.49 1.49
4949

1.00
Coop 
bloemkool
per stuk

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij ij i geen alcohol

RENNEN VOOR RONDE PRIJZENRENNEN VOOR RONDE PRIJZEN

Met de verkoop van Fairtrade-
producten investeert de Wereld-
winkel in een leefbare wereld voor 
iedereen. Elk product uit het as-
sortiment is met zorg en volgens 
Fairtrade-criteria geproduceerd en 
ingekocht. Ondernemers in ont-
wikkelingslanden krijgen op deze 
manier de kans een beter bestaan 
op te bouwen. Deze ondernemers 
ontvangen dus een eerlijk loon. 
Ook tijdens de uitverkoop.
Bernheze heeft drie Wereldwin-

kels. Het betreft hier drie zelfstan-
dige winkels met een eigen be-
stuur. Ook het assortiment varieert 
per winkel. Op het gebied van Pr 
werken zij al enige tijd samen. Dat 
heeft al geleid tot diverse acties. 
Nu geven ze samen éénmalig 20 
procent korting. 
In de zomer hanteerden de We-
reldwinkels afwijkende openings-
tijden. Vanaf 31 augustus zijn de 
reguliere openingstijden weer van 
toepassing. 

Korting bij de Wereld-
winkels in Bernheze
Zomer uitverkoop op 28 en 29 augustus

V.l.n.r.: Rina Zegers (Nistelrode) Anke van Leeuwen (Heeswijk-Dinther) en Mia 
v.d. Hurk (Heesch)

BErNHEZE - De drie Wereldwinkels in Bernheze hebben voor het eerst 
gezamenlijk uitverkoop. Bezoekers ontvangen op vrijdag 28 en zaterdag 
29 augustus bij de winkels in Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther 
20 procent korting op het gehele assortiment non-food, uitgezonderd 
boeken en al afgeprijsde artikelen. 

Een akoestische-, elektrische- en een 
basgitaar staan klaar, zodat iedereen 
die gitaar wil leren spelen dat eens 
kan proberen. Ook mensen die al gi-
taar of basgitaar spelen en meer vari-
atie in hun spel willen krijgen of meer 
van de theorie willen weten, zijn wel-
kom. Wie een proefles wil zonder dat 
andere mensen meekijken, kan een 
half uur reserveren vanaf 15.00 uur of 
op een andere dag.
Centraal in elke les staat de muziek-
smaak van de cursist. Tieners van nu 
willen bijvoorbeeld, Parijs (Kenny B), 
Wake me up (Avicii) of Get Lucky 
(Daft Punk) spelen, terwijl iemand die 
tiener was in de jaren ‘60 of ‘70 bij-
voorbeeld met muziek van The Beat-
les, The Rolling Stones of Led Zeppelin 
komt. Ook is het leuk om muziek te 
spelen die niet voor gitaar bedoeld is, 
bijvoorbeeld Rather Be (Clean Bandit) 
of muziek uit je favoriete film. Veel 
cursisten hebben muziek uit Pirates of 
the Caribbean gespeeld.

“Ik geef nu zo’n dertien jaar gitaarles 
in Heesch aan jong en oud, beginners 
en gevorderden en zoek met veel ple-
zier muziek, in alle mogelijke stijlen, 
voor de cursisten uit”, vertelt Paul 

Wigchert. “Dus pop, (hard)rock, jazz, 
blues, klassiek, het is allemaal moge-

lijk en zo wordt het oefenen en spelen 
voor iedereen het leukst.”

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545

Gratis proeflessen gitaar spelen 
BERNHEZE - Tijdens de open dag van de Eijnderic in Heesch op zaterdag 5 september van 11.00 tot 15.00 
uur, is docent Paul Wigchert aanwezig om bezoekers te informeren over de gitaarlessen en een gratis proef-
les aan te bieden.

Voor diegenen die willen beginnen met gitaarles, is het aanbod van een 
introductiecursus: de eerste vier lessen met 50% korting (bijvoorbeeld 
vier lessen van een half uur voor € 32,-).
Voor meer informatie of het maken van een afspraak: 06 44084573, 
paul.wigchert@hetnet.nl of Facebook: Gitaarles Heesch Paul Wigchert.

De leerling aangemoedigd door Paul



Woensdag 26 augustus 2015 27
  

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 18 juli t/m 30 aug 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

rockin’Wood: een ouderwets gezellig festival in de bossen

LIttLe DeVIL aLLStarS 
De dames en heren van de Til-
burgse rock-, metal- en party-co-
verband Little Devil Allstars ken-
nen elkaar van de rockacademie 
en brengen ieder publiek dan ook 
gegarandeerd aan het headban-
gen en meeschreeuwen met de 
grootste rock- en metalklassiekers 
aller tijden. 

Een tijdloos repertoire van Bon 
Jovi, AC/DC, Iron Maiden, Mötley 

Crüe, als ook de populaire feest-
rock- en metalnummers van The 
Offspring, Korn, en Limp Bizkit. 

raMMBaMM 
Verwacht een show waarbij hef-
tige rocknummers en oude legen-
den de boventoon voeren. Enorm 
gedreven, spetterend, spannend, 
kwalitatief zeer hoog en vooral 
lekker. Een superband met de che-
mie en magie die voelbaar van het 
podium af knalt.

uNDONe DISHeS
It’s not Hard rock. It’s Dirty rock 
from the Heart...

Een Brabantse kick-ass rockcover-
band. Een tocht van herkenning, 
soms eigenzinnig, soms onvoor-
spelbaar maar altijd weer een heel 
vet rockfeest. Pearl Jam, U2, Trig-
gerfinger, Kim Wilde, Billy Idol, Foo 
Fighters en QOTSA zullen zeker 
voorbij komen.

Vrijkaarten lezersactie
Mail het antwoord op onderstaande vraag naar 
info@demooibernhezekrant.nl en win 2 gratis kaartjes. 
Mailen uiterlijk tot zondag 30 augustus.

voor de hoeveelste keer wordt Rockin’Wood gehouden? 

HEESWIJK-DINTHER - Vier rockbands zijn zaterdag 5 september te zien in de 
Kersouwe in Heeswijk tijdens het festival Rockin’Woord. Het programma biedt 
voor ieder wat wils. 

rockin’Wood in Natuurtheater De Kersouwe begint om 
19.30 uur, entreekaarten kosten in de voorverkoop € 10,-. 
Meer info op www.kersouwe.nl en www.rockinWood.nl 

tHe MaraBOOS
Fresh, sharp, young & good loo-
king!
The Maraboos is een cover/gara-
gerockband uit Vorstenbosch en 
omstreken. Ze spelen naast ei-

gen nummers covers van o.a. The 
Black Keys, Franz Ferdinand, Arctic 
Monkeys, Go Back to the Zoo en 
The Kooks. Eerder stonden ze al in 
de De Pul en op Momfest.

Little Devil Allstars

Undone Dishes
The Maraboos

RaMMBaMM 
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Van den Broek Kleinfruit

Openingstijden
Elke vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 
Elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Te Koop

Bramen, frambozen 
en bessen

ook voor uw zelfgemaakte 
jam of saus

Kleine Bosweg 5
5473 ND Dinther

Vanaf heden 7 dagen per week fruit te koop
via de fruitautomaat

1 5 0 0 M 2 G O R D I J N E N , Z O N W E R I N G , TA P I J T, H A R D E  V L O E R E N
I J S S E L S T R A AT  4  O S S  VA N H A A R E N W O N I N G I N R I C H T I N G . N L

aan huis

GRATIS 
WOONADVIES

Bridgeseizoen 
weer van start
HEESCH - Na een warme zomer 
opent de Heesche Bridge club ’81 
op dinsdag 1 september het nieu-
we bridgeseizoen met de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Na 
afloop wordt er nog een partijtje 
bridge gespeeld.

Op maandag 7 en dinsdag 8 sep-
tember starten de eerste compe-
titieronden. Naast de wekelijkse 
speelavonden staan ook een paar 
extra, speciale bridgedrives op het 
programma. 
Bridge is een denksport die niet al-
leen wereldwijd, maar ook in Ne-
derland behoorlijk in opkomst is en 
steeds meer spelers kent. 
Bridge spelen kan thuis, maar wie 
ook eens met andere tegenstan-
ders wil spelen om zo tot beter spel 
te komen, kan terecht bij de Hee-
sche Bridge Club. De wedstrijden 
worden gespeeld op maandag- 
en dinsdagavond in CC De Pas in 
Heesch. 
Aanmelden kan bij Cis de Brouwer 
0412-452105 of via 
heeschebridgeclub@gmail.com. 
Ook mensen die willen leren brid-
gen kunnen er terecht voor nadere 
informatie. 

Solexrace haalt € 35.906,- op voor KiKa
HEESWIJK-DINTHEr -De jaarlijkse 24-uurs solexrace had ook dit jaar weer favorieten en uitblinkers. Maar vooral kende het terugkerende evenement vele enthousiaste deelnemers 
en trouwe volgers en begeleiders, die vanaf het podium werden aangezwengeld door muziek en spektakel. Team van de Burgt uit Uden werd zondag uitgeroepen tot winnaar van de 
negende editie. De organisatie kan trots terugkijken op een geslaagd evenement. Foto’s: Michel Roefsnegende editie. De organisatie kan trots terugkijken op een geslaagd evenement.
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ruime zege prinses Irene tegen MVC
NISTELrODE - Prinses irene speel-
de zaterdagavond haar eerste be-
kerwedstrijd. Tegen vierdeklasser 
Mvc (De Mortel) werd een 0-5 
overwinning geboekt. 

Bij rust stond het 0-2, door doel-
punten van Teun van Schadewijk 
en Tim van der Heijden (foto). In 
de tweede helft scoorde Tim van 
de Brand een onvervalste hattrick.
Prinses Irene was de hele wedstrijd 
heer en meester, ondanks de af-
wezigheid van spelers als Gijs van 
Erp, Job van de Elzen, Martijn van 

Vught en Jeroen Bekkers, deze 
laatste kampt al maandenlang met 
een liesblessure en viel nog even 
in. 

Enig smetje op de wedstrijd was de 
rode kaart die Hein Langens in de 
80e minuut kreeg. MVC‘er Niels 
rijkers kwam steenhard ingescho-
ven, maar dat recept kent Langens 
zelf ook. Scheidsrechter Peeters liet 
gewoon doorspelen, waarna Lan-
gens de middenvelder van MVC 
omtrok.
Prinses Irene speelt dinsdagavond 

de tweede bekerwedstrijd thuis te-
gen Venhorst, waar ook in de com-
petitie tegen gestreden gaat wor-
den. De wedstrijd is in Nistelrode 
en begint om 20.00 uur.

glenn Verhoeven maakt debuut in a-selectie HVCH
‘Voor mij is het meer een leerjaar’

Glenn Verhoeven speelde tien jaar 
in de jeugdopleiding van de Hee-
sche voetbalclub. Op zijn zestiende 
maakte het talent een stap naar 
UDI. “We zaten aan het einde van 
een seizoen dat niet zo goed ver-
lopen was voor ons team, de B1”, 
vertelt de rasechte Heeschenaar. 
“De KNVB vond dat ik divisiespel 
moest gaan voetballen en niet in 
klasses. Na drie trainingen was het 
bekend dat ik naar UDI zou gaan. 
Ze wilden me graag hebben en ik 
had er zelf een goed gevoel bij.” 

Revalidatie
Het goede gevoel bleef. “Ik werd 

goed ontvangen en heb me met-
een in de basis gewerkt van de A1. 
Het ging kei goed, want ik werd 
zelfs aanvoerder.” Tot het tweede 
jaar. De middenvelder scheurde 
zijn kruisband af en moest geope-
reerd worden. Een lange, moeilijke 
revalidatie volgde. “Het scheelt 
dat het soepel is gegaan. Mentaal 
was het vooral lastig. Het is niet 
niks als je negen maanden niet kan 
voetballen.” Verhoeven geeft aan 
er sterker uitgekomen te zijn. 

Terugkeer 
Een contract bij het eerste van UDI 
kreeg hij niet. “Op zich geen pro-
bleem, maar ik wilde graag in het 
eerste gaan voetballen, omdat ik 
een hoger niveau had dan de ge-
middelde voetballer daar.” HVCH 
trok vroeg aan de bel. “We heb-
ben drie of vier gesprekken gehad. 
Ik was er zo uit.”

“Het is heel fijn om terug te zijn”, 
meldt Verhoeven trots. “Er is niet 
veel veranderd. Ik ken bijna ieder-

een. Ik ben hier weggegaan als be-
kende Heeschenaar en ik kom hier 
terug als bekende Heeschenaar.”
De 19-jarige speler denkt dat het 
elftal van de nieuwe trainer, Harry 
Blokhuis, goed in elkaar zit. “Het is 
een mooie mix tussen ervaring en 
jeugd. We proberen bij de eerste 
vijf in de competitie mee te draai-
en.” Het eerste van HVCH speelt 
komend jaar in de eerste klasse C. 
Een persoonlijk doel is om een ba-
sisplaats te veroveren. “Voor mij is 
het meer een leerjaar. Het is toch 
even wennen het eerste jaar bij de 
senioren. De jaren daarna zien we 
wel verder.” De eerste competitie-
wedstrijd is zondag 6 september 
om 14.30 uur, uit tegen Moerse 
Boys. Glenn Tekst: Roy van den Busken Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – HvcH verloor deze zomer een aantal ervaren spelers, waar-
onder Tom Hekerman. De Heesche voetbalclub haalde hiervoor nieuwe 
spelers in huis. Een van hen is Glenn verhoeven (19). “ik probeer een 
basisplaats te veroveren.”

voetbal

Bernheze sportief

De selectie van Altior speelt ver-
schillende oefenwedstrijden om 
zich klaar te stomen om in de 
topklasse een goed resultaat te 
behalen. Voor de jeugdteams zijn 
er op zaterdag 29 augustus oefen-
wedstrijden aan de Droevendaal, 
ter voorbereiding op het nieuwe 

seizoen. Zondag 30 augustus is er 
een driekamp bij Be Quick in Nu-
land. Altior 2 speelt om 11.00 en 
12.30 uur en Altior 1 om 12.30 en 
14.00 uur. De competitie begint 
zaterdag 5 september.
Zie het complete wedstrijdpro-
gamma op www.altior-korfbal.nl.

Korfbalseizoen altior weer van start
HEESWIJK-DINTHEr - Nu de vakantie voor de meesten weer voorbij is, 
zijn de korfbalsters van Altior uit Heeswijk-Dinther begonnen met de 
trainingen voor het nieuwe seizoen. De afgelopen weken is de selectie 
volop bezig geweest met de voorbereiding en vanaf 25 augustus zijn 
ook de allerkleinsten en alle overige teams van start gegaan.

gezocht: jonge danseressen en dansers 
NISTELrODE - Dansvereniging 
Dancing Kids uit Nistelrode is op 
zoek naar jonge danseressen en 
dansers in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar. Hierbij een oproep!

Wie heeft er zin om na de zomer-
vakantie met ons mee te komen 
dansen? We hebben een super 
leuk thema voor onze nieuwe ka-
rakterdans waarbij we nog meer 
dansers en danseressen kunnen 
gebruiken! Het thema houden we 
nog even geheim! We trainen al-
tijd op maandag en donderdag.

Lijkt het je leuk om in mooie dans-
kleren op een podium te staan en 
vind je dansen leuk? Je hoeft alleen 
maar ritmisch te zijn, verder hoef 
je nog niks over of van dansen te 
weten of kunnen. Kom dan na de 
zomervakantie kijken of je graag 
bij DV Dancing Kids wil komen 
dansen.
De eerste training is op maan-
dag 31 augustus van 17.30 tot 
18.15 uur. Kom een kwartiertje 
eerder dan kun je je eerst omkle-
den. Gymschoenen en makkelijke 

kleding zorgen dat je zo mee kan 
doen.
We trainen op het sportpark van 
Prinses Irene in onze eigen dans-
accommodatie boven de kleedka-
mers van Prinses Irene. Wil je ook 
nog graag in mooie glitterjurkjes 
en op laarsjes aan onze gardedans 
mee komen doen? Dan mag je al 
om 16.30 uur komen. We trainen 
namelijk altijd eerst voor de garde 

dans en daarna voor de spannende 
nieuwe karakterdans!
Natuurlijk kun je voor meer infor-
matie bellen met 0412-612001 of 
kijk op onze website 
www.dvdancingkids.nl.

Aanmelden voor de proeflessen 
meteen na de zomervakantie is 
niet nodig, we zien je graag ver-
schijnen!

Het is een mooie 
mix tussen 
ervaring en jeugd

NISTELrODE - De Prinses Irene 
vrouwen wonnen de eerste beker-
wedstrijd al met al vrij makkelijk 
met 8-3 van Amstenrade, een ver-
eniging uit de Zuid Limburgse ge-
meente Schinnen. Jody van Kessel 
maakte er drie, renske v.d. Brand 
(foto) die haar debuut maakte voor 
Prinses Irene in een officiële wed-
strijd, deed dat twee keer. Femke 
van Bremen, Sanne v.d. Boom en 
Nikkie van Wijk scoorden ook. 
Doelvrouw Eileen rengers stopte 
bij een 2-1 stand een penalty.

Bekerwinst vrouwen 
voetbal

Openingstijden
Woensdag  9.00-17.00 uur
Donderdag  9.00-17.00 uur
Vrijdag  9.00-17.00 uur
Zaterdag  10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

50% korting op zomerkleding

Openingstijden
maandag 12.00-17.00 uur
woensdag 12.00-17.00 uur
donderdag 12.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Voortaan ook op woensdag open

Openingstijden:
Woensdag 12.00-17.00 uur
Donderdag 12.00-17.00 uur
Vrijdag 12.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-15.00 uur

Kringloop Heesch, Kromstraat 5, 5384 LT Heesch
Tel. 06-47964331 - www.kringloop-heesch.nl
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Bernheze sportief

Voor de jongste leerlingen (vanaf 4 
jaar) is er Algemene Dansvorming. 
Op een leuke manier maken de 
allerkleinsten kennis met verschil-
lende soorten muziek en dans. Op 
speelse wijze wordt er gewerkt aan 
houding en wordt het ritmegevoel 
ontwikkeld.

Voor leerlingen in de leeftijd van 
7 t/m 9 jaar starten we weer met 
een nieuwe klas STrEETDANCE 
HIP HOP!
In Nistelrode wordt deze les maan-
dagmiddag om 16.00 uur gegeven 
en in Heesch op vrijdagmiddag om 
15.45 uur.
Op zondag 20 september kunt u 
van een kleine honderd leerlingen 
genieten op Fantastival in Oss.
Nieuwe leerlingen zijn natuurlijk 
weer van harte welkom. 

Voor informatie, een gratis proefles 
of aanmelden kunt u mailen naar
Info@balletstudiovanderstappen.
nl of bellen naar 06-15650770. 
Onze website 
www.balletstudiovanderstappen.nl 
geeft een kijkje in onze studio’s en 
informatie over de lessen en lestij-
den.
Tot DAN(S).

Locaties:
Heesch, Nistelrode
De Pas, Clubhuis Telro         
De Misse 4, Zwarte Molenweg 11

Balletstudio van der Stappen 
heeft er zin in

HEESCH/NISTELrODE - Het nieuwe dansseizoen staat weer voor de 
deur... welkom alle bekende en nieuwe leerlingen! vanaf maandag 31 
augustus geven onze enthousiaste, ervaren docenten weer les in klas-
siek ballet, moderne dans, free style en hip hop. 

Nieuwe groep peuter-/kleutergym

Maar ook spelletjes, het samen-
werken en het bewegen op muziek 
komen aan bod. Dit alles in een 
omgeving die ze al snel vertrouwd 
is en waarin ze zich veilig kunnen 
voelen.

De eerste les start op vrijdag 4 sep-
tember van 16.00 tot 17.00 uur 
in sportzaal Bernrode, Zijlstraat 1, 
Heeswijk-Dinther. Iedereen is wel-
kom een kijkje te komen nemen. 
Voor meer informatie: Marita van 

de Ven, tel. 0413-229750 of email 
sine-cura@hotmail.com.

gym

HEESWIJK-DINTHEr - Turnvereniging Sine cura uit Heeswijk-Dinther 
start vrijdag 4 september met een nieuwe groep peuter-/kleutergym. 
Onder leiding van bevoegde en deskundige begeleiding kunnen de kin-
deren vanaf 3,5 jaar op een speelse manier kennismaken met alle basis-
vormen van bewegen: klimmen en klauteren, lopen, springen, gooien 
(mikken) en vangen en balanceren.

eerste bekerwedstrijd eindigt 
in gelijkspel voor WHV

WHV-trainer Leon van Wanrooy 
moest het in de eerste bekerwed-
strijd van zijn team doen zonder 
de geblesseerde Tim Buunen en de 
gebroeders Johan en Twan van der 
Doelen. De bezoekers namen van-
af het begin van de wedstrijd het 
initiatief en drukten de gastheren 
ver terug op eigen helft. Het eer-
ste gevaarlijke schot kwam van de 
voet van Marco Lunenburg, maar 
zijn doelpoging werd gepareerd 
door de doelman. Vlak hierna on-
derschepte Thijs Lunenburg een 
vijf meter trap van laatste man Jo-
chem Donkers en gaf de bal aan 
Yorick van de rakt, die vervolgens 
koelbloedig voor de 0-1 zorgde. 
De Loosbroekenaren drukten door 
en vlak daarna gaf laatste man 
Martijn Driessen (zie foto) een 

mooie diagonale bal naar de rech-
terflank. Thijs Lunenburg contro-
leerde en gaf een strakke voorzet 
voor het doel die door Yorick van 
de rakt snoeihard werd binnen ge-
kopt: 2-0. Hierna leek het erop dat 
WHV te gemakzuchtig werd en dit 
resulteerde in de aansluitingstref-
fer. Aanvaller Bart Wetzer werd de 
diepte ingestuurd en legde de bal 
in de korte hoek, waardoor keeper 
Jaap de Wit kansloos was.

Na rust was het van beide kanten 
onverzorgd spel en dat resulteerde 
in veel lange ballen. De uitploeg 
kreeg nog de beste kansen waar-
onder een kopbal van Harold Lu-
nenburg, schot van Teun van Mil 
en een afstandsschot van Martijn 
Driessen. In de slotfase schoof de 

laatste man van Maaskantse Boys 
door naar voren. De inmiddels 
38-jarige aanvoerder Jochem Don-
kers kopte in de slotfase vanuit een 
hoekschop binnen en zorgde daar-
mee voor de puntendeling.

LOOSBrOEK - in de eerste bekerwedstrijd van het seizoen zag WHv uit 
Loosbroek in de slotfase een zege op Maaskantse Boys in rook opgaan 
en moest de ploeg genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2.

voetbal

Foto: Jan Gabriëls

Zwemles voor het zwem A-B-C 
voor kinderen vanaf 4 jaar.

Start 31 augustus, 2x per week 

Andere mogelijkheden:

Kind+ (voor kinderen die extra aandacht nodig hebben,
tijden in overleg mogelijk)

      

Watertemperatuur 30º. Glijbaan en stoomcabine aanwezig.

Voor inlichtingen 0413-291800 of raadpleeg onze website: 

www.aquarest.nl
Jan van de Vorle • AquaRest • Meerstraat 30b • Heeswijk-Dinther

Zwemmen doe je 
bij AquaRest

Aanstaande moeders woensdag 11.00 uur
Baby peuterzwemmen woensdag 10.00 uur
Kids Club woensdag 15.30 uur
Ouderenzwemmen woensdag en vrijdagochtend
Zwemles voor ouderen maandag 11.00 uur
Lunchzwemmen maandag en vrijdag 12.00 uur
Kinderfeestjes woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Recreatief zwemmen

grote opkomst jeu-de-boules-
toernooi Vorstenbosch 

Het 24e jeu-de-boulestoernooi 
werd zaterdag gehouden. Er had-
den zich 86 teams ingeschreven, 
die verdeeld werden over 21 pou-
les. Elk team speelde drie wedstrij-
den in de voorronden. De beste 64 
teams gingen door naar het knock-
out systeem. 
Na de poule-wedstrijden werd de 
verdeling in grote finale en verlie-
zersfinale bekendgemaakt en voor 
zes teams betekende dit het einde 

van het toernooi.
Vanaf dit moment werd in het 
knock-out systeem de deelname 
per speelronde gehalveerd, aan-
gezien alleen de winnaars doorgin-
gen naar de volgende ronde.
De kwartfinalisten van de verlie-
zersronde mochten ook hun geluk 
beproeven op het grind.
Bij de verliezersronde won het 
team van Tonny van de Pas, Anny 
Verstraten en rona van de Camp 

en het team van Gijs Dortmans, 
Gijs Geenen en Johan van Malsen 
werd tweede.
Bij de finalewedstrijden van de 
winnaarsronde werd het team van 
Harry van Dommelen, rini van 
de Ven en Hans Timmers tweede, 
en het team van Joe Purdy, Onno 
Vloet en Cindy Vloet derde. De 
winnaars van het toernooi werden 
Theo van der Heijden, Jan van Dijk 
en Adrie van Alebeek.
Bij de jeugd was de uitslag als volgt: 
eerste plaats Stef van Heertum en 
Jur Vogels, tweede werden Willem 
van Lankveld en Len Geenen.

jeu de boules

Foto’s: Jo v.d. Berg

VOrSTENBOSCH - Theo van der Heijden, jan van Dijk en Adrie van 
Alebeek zijn de winnaars van het jeu-de-boulestoernooi om het kampi-
oenschap van vorstenbosch geworden.

Het nieuwe 
dansseizoen 
staat voor de deur
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Bernheze sportief

rik speelde een uitstekend toer-
nooi, waarbij hij vijf wedstrijden 
op rij wist te winnen, maar in de 
finale uiteindelijk net te kort kwam 
tegen de uiteindelijke winnaar Lo-
dewijk Weststrate uit Voorschoten. 
Met diezelfde Weststrate wist rik 
de titel Nederlands kampioen in 
de dubbel te behalen. In de finale 
won het duo van Jim Hendrikx en 
Jay Swinkels.

rik Muller 
finalist op NK tennis

tennis

HEESCH - Rik Muller uit Heesch is het tweede weekend van augustus in 
Rotterdam tweede geworden bij de Nederlandse jeugdkampioenschap-
pen tennis t/m 14 jaar. Het toernooi vond plaats in Dordrecht en Rot-
terdam. De beste 64 spelers van Nederland tot en met 14 jaar namen 
er aan deel. 

EEN UITSTEKEND 
TOERNOOI

zwemmen begint bij Conscius Sports in Nistelrode

Conscius Sports heeft als doelstel-
ling dat uw kind de zwemopleiding 
leuk vindt en er later met plezier 
aan terugdenkt. Naast de diploma 
zwemlessen zijn er ook onder-
staande mogelijkheden:

Watergewenning
Conscius Sports biedt de leerzame 
cursus ‘Watergewenning’, deze is 
aan te raden voor je begint met 
diploma A. Het is fijn dat je ge-
wend bent aan het water en al 

wat technieken kent voor je begint 
met diploma A. In deze les gaan 
we beginnen met het leren van de 
rugslag, in het diepe springen en 
kijken onder water. Als je dit goed 
kunt, dan kun je meteen door naar 
de zwemlessen voor je diploma A.
Op woensdagmiddag van 14.30 
tot 15.00 uur is er nog plek vrij.

Kosten: € 5,25 per les van 30 mi-
nuten is € 21,- per vier weken.

Baby- en peuter zwemmen
Deze cursus is voor kindjes vanaf 
drie maanden tot 4 jaar. Het doel 
is samenzijn met papa of mama en 
elkaar leren vertrouwen. Naarmate 
je ouder wordt, zal de opzet veran-
deren; hierdoor wen je aan het wa-

ter. Papa en mama krijgen het ver-
trouwen dat jij jezelf in het water 
kan redden. Je wordt ingedeeld op 
leeftijd; de lessen zijn op dinsdag-, 
donderdag- en zaterdagochtend. 
Er is kinderopvang à € 1,50 per les, 
voor broertje(s) en zusje(s). 

Kosten: € 21,- per maand inclusief 
papa of mama; lessen duren 30 
minuten.

Survival zwemmen 
Voor stoere jongens en meisjes: 
kun jij goed zwemmen maar wil je 
nog beter worden? In deze stoere 
cursus leer je d.m.v. voorwerpen 
en situaties bepaalde technieken 
beheersen om jezelf en anderen 
te redden. Hoe goed is jouw im-
provisatievermogen? Iedereen 
die zijn/haar B-diploma heeft kan 
zich aanmelden. De groep bestaat 
uit maximaal acht deelnemers; de 
cursus start bij voldoende inschrij-
vingen. 
Lessen zijn op dinsdag van 18.00 

tot 18.45 uur; de eerste les is op 8 
september; onder voorbehoud bij 
voldoende inschrijvingen. De cursus 
duurt vijf lessen, kosten zijn € 30,-. 

cONSciUS SPORTS 
De Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode
0412 - 617 333
www.consciussports.nl

niSTelrode – Zwemlessen bij conscius Sports in Nistelrode staan in 
het teken van het kind. Kindvriendelijkheid staat voorop met de sleutel-
woorden inleving, persoonlijke benadering en het geven van vertrou-
wen. Prestaties zijn in eerste instantie van ondergeschikt belang; die 
volgen vanzelf. 

DE BEEKGRAAF 58   NISTELRODE   0412 617 333

Twee weken 
gratis sporten 

en geen 
inschrijfgeld

Health Center Nistelrode wordt

Conscius Sports

geldig t/m 15 April

KINDVRIENDELIJKHEID 
STAAT VOOROP

De OpLOSSINg

H.B.V. bedankt FysioCentrum Heesch

De afgelopen drie jaar prijkte het 
logo van de fysiotherapeut aan 
de Verdilaan op de blauwe club-
shirts van de Heesche badminton-
club, die vanaf nu, tijdelijk, zonder 
hoofdsponsor verdergaat. 

De club wil namens al haar leden 
FysioCentrum Heesch bedanken 
voor de prettige samenwerking 
en ondersteuning in de afgelopen 
jaren en kijkt ondertussen vooruit 
naar het komende seizoen. “We 
hopen naast nieuwe leden, ook 
een aantal nieuwe partners te kun-
nen vinden, bijvoorbeeld om de - 
vanaf nu - lege achterkant van ons 
shirt te vullen. Dat moet er voor 
zorgen dat we ook de komende 
jaren de gezellige vereniging kun-
nen blijven die we de afgelopen ja-
ren geweest zijn”, aldus voorzitter 

Lambert Lambooy. Eerder wist de 
club Houthandel Verstegen en To-
mans Schilderwerken al als partner 

aan zich te binden. 
Voor meer info: www.hbv-heesch.nl
of mail naar info@hbv-heesch.nl. 

HEESCH - Met het begin van het nieuwe seizoen komt er een einde aan de samenwerking tussen Fysiocen-
trum Heesch en de Heesche Badminton vereniging. 

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG
(*Op basis van de DK brandstof adviesprijs.
Deze korting vervangt de huidige korting)
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 Graafsebaan 44 Heesch  |  Telefoon 0412 - 45 92 95  |  www.tegelhalheesch.nl

169,00BADMEUBEL

FLORIDA
109,00

FONTEINSET
229,00

PRESIDENT

TOILETSET

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Uw kind
stap voor stap leren
omgaan met geld
De 1.2.3 Rekening is er speciaal voor opgroeiende
kinderen. Eerst leren ze zelf sparen. Dan zelf
betalen. Kom langs bij uw Zelfstandig Adviseur
van RegioBank voor een persoonlijk advies voor
uw kind.

v

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites

www.mooiheesch.nl www.mooinisseroi.nl www.mooihdl.nl www.vorstenbosch-info.nl

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
Vakantie-fotowedstrijd   MET FRUIT IN DE HOOFDROL
Om met de fotowedstrijd mee te doen heb je nog vijf dagen om jouw foto’s toe te sturen. Mail de foto’s naar info@demooibernhezekrant.
nl met vermelding: fotowedstrijd, naam en telefoonnummer en wie weet win jij de kadobonnen van de versdriehoek uit Nistelrode. 
De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in jPG formaat, resolutie 300 DPi en tenminste 1MB groot.

27 AUGUSTUS 

Ziekentriduüm 2015
locatie: Terra victa odiliapeel

Mini Heesch met mini markt 
locatie: Bomenpark Heesch

KVW HDL
locatie: Heeswijk-dinther 
& loosbroek

KVW Vorstenbosch 
locatie: Blokhut de roets 
vorstenbosch

28 AUGUSTUS 

Mini Heesch
locatie: Bomenpark Heesch

KVW HDL
locatie: Heeswijk-dinther 
& loosbroek

KVW Vorstenbosch 
locatie: Blokhut de roets 
vorstenbosch

De klokkenluider 
van de Notre Dame
locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 5

Zomeruitverkoop
locatie: Wereldwinkels Bernheze
Pagina 26

29 AUGUSTUS 

Racoon in Concert
locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-dinther

XRC Bernhezeloop
locatie: Heeswijk-dinther

Stilte wandeling
locatie: Start d’n eekhoorn 
Heeswijk-dinther

Pleinfestijn
locatie: dorpsplein loosbroek

Zomernachtfestival
locatie: raadhuisplein nistelrode
Pagina 14

Collecte Ghana
locatie: Kerken
Heeswijk-dinther en loosbroek
Pagina 22

Zomeruitverkoop
locatie: Wereldwinkels Bernheze
Pagina 26

30 AUGUSTUS 

Historisch Oogstfeest
locatie: Huis deelen 
Heesch/vinkel

VV Vogelvreugd: Kaarten
locatie: CC Servaes 
Heeswijk-dinther

Literair festival Het VerhAal
locatie: langs de Aa 
Heeswijk-dinther
Pagina 1 en 10

Op z’n Lôsbroeks
locatie: dorpsplein loosbroek
Pagina 3

Kienen
locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-dinther

De klokkenluider 
van de Notre Dame
locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 5

Collecte Ghana
locatie: Kerken
Heeswijk-dinther en loosbroek
Pagina 22

31 AUGUSTUS 

Informatiebijeenkomst 
Rabobank Clubkas 
Campagne
locatie: CC de Pas Heesch

Vrij bridgen bij De Klotbeek
locatie: CC Servaes 
Heeswijk-dinther

1 SEPTEMBER 

Start voorverkoop 
Nacht van Heesch 2015
locatie: CC de Pas Heesch
Pagina 14

Wereldgebedsdag
locatie: Petrus-emmauskerk 
Heesch
Pagina 6

VV Vogelvreugd: Kienen
locatie: CC Servaes 
Heeswijk-dinther

2 SEPTEMBER 

Buurtavond
locatie: Heemkamer nistelrode
Pagina 6

Informatieavond 
Snel leren=leuk leren door 
Klasse-RT
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 11

Informatieavond: 
Bewegend leren concentre-
ren door Klasse-RT
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 11

5a Helma van de Rakt: 
Frisse Neus wandeling
locatie: Parkeerplaats Kriekeput 
Herpen

5a Helma van de Rakt: 
Bosavontuur
locatie: Parkeerplaats einde 
St. Annastraat Schaijk

Gratis inloopspreekuur 
Van Soest en Partners
locatie: Cereslaan 4 Heesch
Pagina 21

3 SEPTEMBER 

Herinner je wie jij bent....
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Gratis inloop spreekuur 
kinderfysio
locatie: Kinderdagverblijf 
Piekobello Heesch

Boodschappenbus naar 
Berlicum
locatie: vertrek vanaf Cunera/
de Bongerd Heeswijk-dinther

Informatieavond 
talencursussen
locatie: de eijnderic Heesch 

Oud papier
locatie: dorp vorstenbosch

Meditatieuur
locatie: Kloosterkapel 
vorstenbosch
Pagina 2

Inloopochtend 
borstkankerpatiënten
locatie: ziekenhuis Bernhoven 
uden
Pagina 4

4 SEPTEMBER 

Bernheze Open golftoernooi
locatie: The duke nistelrode

Reiki 3 bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Start: Mystical Fantasy Fair
locatie: rukven 3
Heeswijk dinther

Open dag bij De Eijnderic
locatie:  gymnasium Bernrode 
Heeswijk-dinther 

De klokkenluider 
van de Notre Dame
locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 5

5 SEPTEMBER 

Kids modeshow
locatie: van Tilburg Mode 
& Sport nistelrode

Rockin’Wood
locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 27

Expositie Atelier 47
locatie: Hoofdstraat 100 
Heeswijk-dinther

Rommelmarkt
locatie: Parkeerterrein 
lunenburg loosbroek

KBO Nistelrode 50+ 
informatiebeurs
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 8 

Open dag bij De Eijnderic
locatie:  ’t dorp Heesch 

6 SEPTEMBER 

Oogstfeest
locatie: natuurcentrum 
de Maashorst nistelrode

Open dag Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Open zondag 
Badkamermarkt.nl
locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
locatie: CC Servaes 
Heeswijk-dinther

De klokkenluider 
van de Notre Dame
locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 5

Expositie Atelier 47
locatie: Hoofdstraat 100 
Heeswijk-dinther

39e Toer Mee
locatie: CC Bernrode 
Heeswijk-dinther

Kienen
locatie: Café zaal elsie 
Heeswijk-dinther

Open dag bij De Eijnderic 
locatie:  de Kanz nistelrode  

Taaftere 
locatie: Kloosterkapel 
vorstenbosch
Pagina 2

7 SEPTEMBER 

Inloopspreekuur Lokaal 
FNV/Maasland Bernheze
locatie: ‘t dorp 142 Heesch
Pagina 18

Yogalessen
locatie: Kloosterkapel 
vorstenbosch
Pagina 2


