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MARYA SCHOENMODE

Zoekende en niet kunnen vinden; 
Alzheimer

Humor is de sleutel tot overleven 
voor de jaren die zich aaneenre-
gen, nadat de familie Jacobs uit 
Nistelrode twaalf jaar geleden 
besloot om (schoon)moeder 
Dini in huis te nemen. Als team 
zorgen Marianne, Twan, Cait-
lyn en Aileen voor Dini, regel-
matig springen petekind Linne 
en (schoon-)moeder Jacobs bij. 
Hoewel Dini een eigen ‘huisje’ 
heeft, aan het huis van de fa-
milie Jacobs-Manders vast, is ze 
een altijd aanwezige huisgenoot. 
Vragend en zich afvragend. 

Zorg
Als Dini wakker wordt, is de 
kamer waar ze al jaren slaapt 
vreemd voor haar. Lezen is het 
aaneenrijgen van woorden, maar 
er geen verhaal van kunnen ma-
ken. Verbaal kan ze vrij goed 
haar dingen vertellen, maar ver-
banden leggen tussen haar zijn 
en de omgeving gaat erg moei-

lijk. Haar werkelijkheid strookt 
niet met de werkelijkheid van de 
ander. Marianne vindt het moei-

lijk om die werkelijkheid van haar 
moeder onderuit te halen, maar 
soms moet het. Boeken geven 
algemene handvatten, maar 
elke dementerende is anders en 
de praktijk vraagt om behoorlijk 
wat creativiteit. Daarom doet het 
team Jacobs heel veel op gevoel 
en is humor de reddingsboei. Als 
Dini lang in haar ‘werkelijkheid’ 
blijft hangen, springt Twan in om 
Dini weer over het ‘dode punt’ 
heen te helpen. Immers, Alzhei-
mer is niet dat je dom of gek 
bent, maar ‘het’ klopt niet meer. 

Ontwikkeling
In 1998 verloor Dini haar man 

en werd ze depressief. Met 
medicatie knapte ze op, maar 
werd nooit meer de oude. Toen 

de mogelijkheid zich voordeed 
om in een huis met aanbouw 
te gaan wonen bij het gezin Ja-
cobs-Manders, greep Dini dat 
met beide handen aan. Het was 
een welkome remedie tegen de 
eenzaamheid. En misschien wist 

ze toen zelf al, dat er meer aan 
de hand was. Haar geheugen 
liet het soms afweten, maar dit 
werd aan haar verdriet toege-
schreven. Toch werden de sig-
nalen steeds duidelijker dat het 
geen gewone vergeetachtigheid 
was. Op verzoek van Dini werd 
geen onderzoek gedaan om een 
diagnose te stellen. Dit was voor 
haar te bedreigend en Marianne 
besloot deze wens te respecte-
ren. Het afgelopen anderhalf 
jaar ging Dini erg hard achteruit 
en inmiddels is Buurtzorg inge-
schakeld voor de ochtendzorg. 
Ook is ze ingeschreven voor het 
kleinschalig wonen bij Laarste-
de. Het wachten is nu op een 
datum voor opname. Gemakke-
lijk zal dat niet zijn. Het gevoel 
dat het gezin hierbij heeft is erg 
dubbel. Het overdragen van de 
zorg betekent dat ze hun vrijheid 
terugkrijgen. Maar tegelijkertijd 
is het afscheid nemen van een 
situatie waarin je heel hecht met 
een dierbaar iemand samenleeft. 
Hoe boos Marianne ook is op de 
ziekte Alzheimer, ze houdt ziels-
veel van haar moeder. Ze is haar 
al jaren ‘kwijt’, maar de hartver-
binding blijft. 
Marianne is dankbaar dat zij de 
mogelijkheid hadden om de zorg 
voor haar moeder op zich te ne-
men en alles wat eromheen zit te 
organiseren, ook al begint hun 
avond pas na 22.30 uur, als moe-
der in bed ligt. Voor veel mensen 
is er die mogelijkheid niet en is 
het regelen van zaken heel moei-
zaam. De strijd met de onmacht, 
het onvoorspelbare en het ver-
driet om de mens die er is, maar 
ook niet is, is dan nog zwaarder. 
Ondertussen geniet Dini voorlo-
pig nog op haar eigen kamer van 
André Rieu, die voor haar een 
werkelijkheid is en de grote held 
van het gezin Jacobs.

NISTELRODE - Zoekend, vragend, soms een beter moment, maar meer en 
meer onrustig en niet wetende, dat is Dini Manders. Alzheimer is de boos-
doener. Soms is dochter Marianne gewoon dochter en soms is ze mama of 
zus. Schoonzoon twan wordt ook weleens verward met haar echtgenoot en 
vaak wil Dini naar huis; in Heesch waar ze met haar echtgenoot woonde of 
naar Schaijk waar ze haar jeugd doorbracht. 

Alzheimer’s – Remember me to open your eyes
Link Facebook: https://www.facebook.com/marianne.
jacobs.758/posts/1037593453003287
Link YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=vKNsGww8EUA

becoming no one 
Link YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=mpnxEpRBy2g

21 september Wereld Alzheimer Dag

V.l.n.r. Marianne, Caitlyn, Dini Manders, Aileen en Twan Jacobs met het album van hun laatste echte vakantie als 
gezin Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Vijf medailles in bernheze
Drie medailles voor rixt
Rixt: “Ik mag met drie medailles naar huis! 
Het spande erom, maar ik heb behaald waar 
ik voor gekomen ben. Zonder Dorien ben ik 
nergens! Deze medailles hebben we samen ge-
haald! Bedankt voor alles Dorien van der Lee 
Topcoach. 2x Brons en 1x Zilver.” Lees meer 
op www.rixtvanderhorst.nl of op 
www.facebook.com/rixt.vanderhorst

Goud en brons voor Kenny van Weeghel
Kenny: “Ik ben ontzettend tevre-
den over deze Paralympische spe-
len.” Wheeler Kenny van Weeghel, 
woonachtig in Heeswijk-Dinther, 
heeft twee medailles behaald op de 
Paralympische spelen in Rio. Goud 
op de 400 meter en brons op de 
100 meter, beide in de klasse T54.

Herfstmarkt Heesch 
pag. 18
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Kunst en Cultuur agenda
Donderdag 22 september tarot-
avond door Astrid Berkers, aan-
vang 20.00 uur, kosten € 5,-.
Op deze avond laat ik je kennis-
maken met de werking van de 
tarotkaarten. De meesten van 
jullie kennen die waarschijnlijk 
uit films of verhalen van zigeu-
ners en hun voorspellingen. Ge-
lukkig heeft het een veel diepere 
werking en kun je er veel inzicht 
door krijgen.
Het zal ‘n avond zijn waarin je 
niet alleen maar luistert, maar 
ook nog iets van jezelf op kunt 

steken.
Reserveren bij Ans van Duynho-
ven, 0413-366628 of 
jasperanne@hetnet.nl.

Yoga
Maandag 26 september: yoga 
les 3, Lea v.d. Bergh, 18.45 uur 
en 20.15 uur: 0413-342656
Dinsdag 27 september: yoga 
les 2, Gerry Rooijakkers, 19.00-
20.00 uur en 20.30-21.30 uur: 
0413-366032.
Maandag 3 september: yoga les 
4, Lea v.d. Bergh, 18.45 uur en 

20.15 uur: 0413-342656.
Dinsdag 4 september: yoga les 
3, Gerry Rooijakkers, 19.00-
20.00 uur en 20.30-21.30 uur: 
0413-366032.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze- 
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

The show 
musT go on 

Nog maar net uit de 
vakantiesfeer of de eerste 
evenementen staan op de 
stoep. Heesch Presenteert zit 
er alweer op. Een evenement 
waarop ondernemend, sociaal, 
muzikaal (en ga zo maar door) 

Heesch zich laat zien. Fijn en mooi om te zien hoe iedereen 
er met enthousiasme induikt en er een mooi evenement van 
probeert te maken. En dat lukt dan ook. Mede dankzij alle 
deelnemers maar ook natuurlijk door alle vrijwilligers die dit 
evenement op de kaart zetten. En zo werken we aan een 
‘Aangenaam Heesch’ en gaan we ervoor het volgend jaar nog 
mooier te maken.

Voor ons leuk om ons met onze foodtruck te presenteren. Want 
ook dat hoort erbij... ons laten zien. Zo jammer vonden wij 
het dat het Osse Foodfestival samen met Heesch Presenteert 
viel. Daar hadden we ons weer graag laten zien. Een prachtig 
evenement ook in het sfeervolle park. Maar je kunt nu eenmaal 
niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Het volgende event komt alweer in zicht. Ons jaarlijkse 
Oogstfeest, dat we organiseren met de molenaars van de 
Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther. Traditiegetrouw elke 
eerste zondag van oktober, dus dit jaar op 2 oktober. Natuurlijk 
hebben we ook weer de fietsroute naar deze prachtige locatie. 
In onze winkels verkrijgbaar. Dit jaar krijgt het evenement 
een ander jasje, maar natuurlijk wel met de gebruikelijke 
ingrediënten, zoals lekker lokaal eten, muziek, ambacht en 
gezellig samenkomen. We hopen u daar natuurlijk te zien. 

Ondertussen staan er alweer legio afspraken met onze 
foodtruck. De Lamers Broodshow zoals er zo leuk op staat. De 
show hoort er bij en hoe mooi is het dat je kunt showen met 
je eigen eerlijke en lekkere producten. Want dat is geen show, 
die zijn eerlijk en met liefde voor het vak gemaakt. Een show 
opvoeren kan iedereen, zelfs zo goed dat je nog zou geloven 
dat het echt waar is. Gelukkig liegen kwaliteit en smaak nooit. 
En als je producten de hoogste kwaliteit hebben die je maar 
wensen kan, is het opvoeren van een show niet moeilijk, maar 
hartstikke leuk om te doen.

En ook een must.
Ons motto: ‘Be good and tell it’ 
En dan zijn evenementen zoals hierboven besproken een 
prachtig podium.

Wij zien u graag in onze winkels of wellicht in Heeswijk-Dinther 
bij de Kilsdonkse Molen.
Bart Lamers
de bakkers Lamers

bakkerij
Column

wij bouwen uw droomhuiswij bouwen uw droomhuis

ZATERDAG 1 OKTOBER
13.00 - 19.00 UUR

NISTELRODENSEDIJK 6, LOOSBROEK 
WWW.INSTIJL.NU www.facebook.com/instijlwoonevent

GRATIS
ENTREE

Goddelijk vermaak tijdens 
filmavond 29 september
NIsTELRODE - Elke laatste donderdag van de maand vertoont CC 
Nesterlé een film in haar theaterzaal. Liefhebbers kunnen genieten 
van een boeiende film die met zorg is uitgekozen. Wil je tijdig ach-
tergrondinformatie over de eerstvolgende film ontvangen, meld je 
dan aan voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl. 

De filmavond begint om 20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn verkrijgbaar 
aan de kassa vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder 
het genot van een drankje in de sfeervolle foyer gezellig na te praten. 
Het belooft een Goddelijke film te worden. Denk je te weten wel-
ke film er draait? stuur jouw antwoord in via beheerder@nesterle.nl 
en maak kans op twee vrijkaartjes.

Donderdag 29 september bij Eetcafé ‘t Pumpke op het menu: een 
gratis filmkaartje! Bij besteding van een hoofdmenu ontvang je 
een gratis kaartje voor de film van die avond.

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

WWW.neSTerle.nl

Nesterlé,zo dichtbij.Kom, geniet& ontmoet!

cc nesterle 
presenteert 
donderdag
filmavond

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN
Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

Meer informatie op: www.sentiment.nl 

29 september t/m 9 oktober

RESTAURANTWEEK
Een fantastisch 

3-gangenmenu voor € 29,50
In maart 2016 nummer 1 van Brabant
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

De heer schrijvers ontvangt de onder-
scheiding voor zijn maatschappelijke ver-
diensten sinds 1975. Als secretaris maakte 
hij jarenlang deel uit van het bestuur van 
de ‘stichting Ruitersport Evenementen’, 
waar hij namens Manege Hertog Jan van 
Brabant in Veghel was afgevaardigd. Hij 
was vijf jaar lid van de raad van elf van 
stichting Carnaval De Wevers en gedu-
rende de laatste vier jaar ook adjudant 
van de prins van het Weversrijk. In deze 
hoedanigheid raakte hij betrokken bij de 
commissie ’22 jaar Carnavalsstichting De 
Wevers’. 

Mede door zijn grote inspanningen op 
velerlei gebied, is het in 1991 gelukt om 
de verdwenen muziekkiosk in het Zeven 
Eeuwen Park weer in ere te herstellen. Hij 
was dertien jaar secretaris van fanfare st. 
Lambertus. Ter ondersteuning van het re-
dactieteam heeft hij zich daarnaast diver-
se jaren actief ingezet voor het clubblad 
‘Efkes uitbloaze’.
Ook was hij vanaf het eerste uur (1993) 

betrokken bij de oprichting van stichting 
Charity Cup en heeft als secretaris zitting 
gehad in het dagelijks bestuur, waarvan 
hij donderdag ook afscheid nam. Ook 
vervulde hij enkele jaren de functie van 
penningmeester. Het verbreden van de 
blik naar landelijke doelen en de daarvoor 
noodzakelijke organisatorische verande-
ring van koers, zijn voor een groot deel op 
zijn conto te schrijven. Verder stortte hij 
zich jaarlijks op het acquireren van nieuwe 
deelnemende bedrijven aan het golfeve-
nement, waarmee dus nieuwe sponsoren 
voor het fonds werden binnengehaald.

Hans Schrijvers benoemd tot Lid 
in de orde van oranje-Nassau
NIsTELRODE - Tijdens het diner ter afsluiting van de Charity Cup 2016 van afgelopen 
donderdag, heeft burgemeester Marieke Moorman de heer Hans Schrijvers uit Nistel-
rode benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rob de Visser ontving de onderscheiding 
voor zijn verdiensten voor Jeugd- en Jon-
gerencentrum iMeet. Hij is al ruim 30 
jaar bestuurslid, waarvan de laatste jaren 
voorzitter. Een constante factor van het 
jeugd- en jongerencentrum. 

Tijdens de verbouwing was Rob elke dag 
aanwezig om de voortgang te bewaken. 
Rob is ook de tussenpersoon voor een 
aantal verenigingen die gebruikmaken 
van de soos en hij is gesprekspartner van 
de Gemeente Bernheze. 

Rob de Visser benoemd tot Lid
in de orde van oranje-Nassau

HEEsWIJK-DINTHER - Jeugd- en Jongerencentrum iMeet bestaat 40 jaar. Tijdens de 
feestdag van afgelopen zaterdag werd Rob de Visser benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Burgemeester Moorman heeft hem de versierselen behorende bij 
deze koninklijke onderscheiding uitgereikt.

 Foto: Lianne Gabriëls

Ro� i� de kapitein o� het schi� die 
zorgt dat het schi� de juist e koe�  
blijft varen

Musical try-out met zang, 
dans en toneel bij just be

Tijdens deze try-out van 16.00 
tot 17.00 uur op locatie TC Tel-
ro (Zwarte Molenweg 11) in de 
danszaal, maak je kennis met al-
les wat bij een musical komt kij-
ken; zang, dans en toneel. Kom 
je helemaal enthousiast hiervan-

daan? Dan kun je jezelf inschrij-
ven voor de workshop van tien 
musicallessen voor € 75,-. 

Zingen terwijl je danst en dan 
ook nog een verhaal vertellen… 
dat kan door samenspelen en 
werken aan creativiteit, zelfver-
trouwen, lichaamshouding en 

met muzikaliteit, de basis van 
zang en dans en inlevengsver-
mogen, maar vooral met veel 
plezier. 
Deze workshop wordt gegeven 
door: sylvia samson! In haar car-
rière deelde sylvia het podium 

met artiesten als René Froger en 
Ruth Jacott. 

Geef je op bij Joyce Broeren via 
Info@just-be.nu of 
06-55977171. 

Ga ook eens kijken naar 
www.just-be.nu. 

NIsTELRODE – Just Be heeft een jubileum te vieren, want een jaar geleden startte Joyce in haar on-
derneming Just Be Beauty met beweging erbij in Just Be Balance. Een mooi moment om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan in Just Be Musical voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar. Startend met een gratis 
try-out ‘Musical’ op vrijdag 30 september. 

Een mooi moment om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan in 
Just Be Musical voor kinderen 
van 8 tot en met 11 jaar
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• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

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

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

“Een luisterend oor nodig?” 

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

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

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

U MAG HET BEST HOREN

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Heesch 0412-475959  |  Veghel 0413-288338 

Doe mee aan het gezondheids-
onderzoek 2016 van de GGD

Eind september ontvangt een 
groot aantal volwassenen in uw 
gemeente een uitnodiging om 
een vragenlijst in te vullen. De 
vragen gaan onder andere over 
gezondheid, leefstijl, sociale con-
tacten, en zorg- en welzijnsvoor-
zieningen.

Uw mening is belangrijk
De resultaten van het onderzoek 
geven inzicht in de mening van 

de bevolking over gezondheid 
en welzijn. Passen de voorzienin-
gen bijvoorbeeld bij wat mensen 
nodig hebben? Zijn er verande-
ringen vergeleken met eerdere 
onderzoeken? Zijn de problemen 
in de gemeente groter of doen 
we het juist beter dan elders in 
het land? 
De resultaten van het gezond-
heidsonderzoek worden in 2017 
bekendgemaakt.

Vul de vragenlijst in
Niet iedereen ontvangt de vra-
genlijst van de GGD, deelnemers 
worden willekeurig gekozen. 
Ontvangt u de vragenlijst? Doe 
dan mee! Ook als u gezond bent 
is uw deelname van groot be-
lang. We hopen dat u mee wilt 
werken aan het onderzoek.

Kijk voor meer informatie over 
de GGD op www.ggdhvb.nl.

BERNHEZE - Is gezondheid ook zo belangrijk voor u? En wilt u graag uw mening daarover geven? Dat 
kan. Uw gemeente wil graag de juiste activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van 
haar inwoners te beschermen en te bevorderen. Daarom voert de GGD Hart voor Brabant een grootscha-
lig gezondheidsonderzoek uit in opdracht van uw gemeente. Om te weten te komen wat ú belangrijk 
vindt.

Bij chronisch nierfalen is sprake 
van een verstoorde werking van 
de nieren. Dat is gevaarlijk, want 
de nieren zuiveren het lichaam 
van afval- en gifstoffen. Als het 
lichaam dit niet meer kan, vergif-
tigt het lichaam zichzelf. Uitein-
delijk betekent dit meestal een 
nierfunctievervangende therapie.

Wat is predialyse, hemodialyse, 
peritoneaal (of buikvlies-) dialyse 
en niertransplantatie? Welke be-
handelingen zijn er mogelijk en 
hoe maak je nou de juiste keu-
ze? Dit zijn de thema’s die deze 
avond aan bod komen. Tijdens 
de avond zijn er verschillende 
desks met informatie over be-
handelvormen en is de patiën-
tenvereniging aanwezig. 

De Nierpatiënten Vereniging Ne-
derland (NVN) zet zich in voor 
een optimale informatie aan pa-
tiënten met chronisch nierfalen. 
Heel belangrijk vindt de NVN dat 
patiënten zoveel mogelijk zelf de 
regie in handen nemen bij hun 
behandeling. Daarom werkt de 
NVN op dit moment aan keuze-
hulpen die de patiënt ondersteu-
nen in het maken van de juiste 
keuzes.

Aanmelden
Vul het aanmeldformulier in op: 
www.bernhoven.nl. Bellen mag 
ook, naar 0413-40 29 00. Toe-
wijzen van plaatsen geschiedt op 
volgorde van binnenkomst, aan-
vang 19.30 uur.

Dokter op Dinsdag @ 
bernhoven: nierfalen
Voor welke behandeling kan ik kiezen?

UDEN – De najaarseditie van Dokter op Dinsdag @ Bernhoven be-
gint weer op dinsdag 27 september. Thema is: ‘Nierfalen, welke 
behandeling kies ik?’ De nefrologen Joy Lips, Ellen van Ommen, 
Jos van de Kerkhof en Michiel Bleeker gaan in op wat nierfalen is 
en welke behandelingen mogelijk zijn. Zo kan men een juiste keuze 
maken.

informatiebijeenkomst 
over jicht
VEGHEL - De Reumapatiënten-
vereniging Veghel-Uden e.o. 
organiseert een informatie-
bijeenkomst op donderdag 22 
september om 19.30 uur tot 
21.45 uur in het dienstencen-
trum van de Peppelhof, Wilgen-
straat 15.

Mw. Dr. B.J. Radovits, reuma-
toloog in het Bernhovenzieken-
huis, zal deze avond een lezing 
geven met als onderwerp ‘Jicht’.
Jicht (artritis urica) is een eeu-
wenoude aandoening die de 
laatste twee decennia in rap 
tempo is toegenomen onder de 

bevolking. Jicht is een pijnlijke 
ontsteking als gevolg van gekris-
talliseerd urinezuur in een ge-
wricht. Wat is Jicht? Wat zijn de 
symptomen? Welke behandelin-
gen zijn er?
De reumatoloog wil je hier graag 
meer over vertellen tijdens deze 
informatiebijeenkomst en als je 
vragen hebt, zal zij deze probe-
ren te beantwoorden.
Wij hopen dat het een interes-
sante avond mag worden, ie-
dereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom.
De toegang is voor iedereen gra-
tis.

Als je naar de zon draait,
valt de schaduw achter je

Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis

Het geval van Geoff zelf staat 
te boek als een van de zwaarste 
eczeemgevallen. Hij was 3 
maanden oud toen hij werd op-
genomen in het Royal Children’s 
Hospital in Melbourne. Hij leefde 
lang met deze vreselijke aandoe-
ning, totdat zijn zoontje Ryan 
(toen 14 maanden oud) van top 
tot teen onder de eczeem zat. 
Geoff besloot dat hij iets moest 
gaan doen. Hij zei tegen zijn 
vrouw: “shannon, we moeten 
iets doen. We kunnen Ryan niet 
hetzelfde laten meemaken wat ik 
heb meegemaakt.” Hijzelf had 
alles al geprobeerd, maar niets 
bleek te helpen.
Chemische producten (o.a. met 
hormonen) maakten de huid 
dunner, andere opties (o.a. teer-
zalf, lichttherapie) hielpen hem 
niet. “We zochten het dus in een 
andere hoek en begonnen met 
het uitgangspunt: natuurlijke 
ingrediënten”. Alle soorten na-

slagwerken bekeken we voor de 
allerbeste ingrediënten uit de na-
tuur. Na veel vallen en opstaan 
hadden ze tenslotte ons product; 
het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. 
Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd 
succes en helpt mensen over de 
hele wereld.
Geoff heeft het verhaal al vaak 
verteld, onder andere op de 
Australische televisie. Ze willen 
zoveel mogelijk mensen helpen 
met de meest vreselijke huid-
klachten. Ook in Nederland is 
Grahams al bij veel drogisterijen 
en gezondheidswinkels beschik-
baar. Geoff: “Dagelijks horen we 
nieuwe verhalen over eczeem, 
jeuk en droge huid. Het is fan-
tastisch om hen nu Grahams te 
kunnen aanbieden. We begon-
nen ooit om onze zoon te hel-
pen, helemaal niet met het idee 
om het op de markt te brengen. 

Voor ons geeft het enorm veel 
voldoening om van gebruikers 
te horen hoe speciaal Grahams 
voor ze is.’’ Inmiddels wordt 
Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat 
gebruikers enthousiast zijn over 
Grahams, wordt het geadviseerd 
en gaat het snel van mond tot 
mond. Tot slot vertelt Geoff: 
“We krijgen dagelijks zeer emo-
tionele reacties, je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand 
doet als diegene altijd huidklach-
ten heeft gehad en nu aan den 
lijve ondervindt dat er effectieve 
producten voor bestaan.”
Grahams Eczeem Crème is een 
Medisch Hulpmiddel. Lees voor 
gebruik de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:
DIO Drogisterij Heesch
Het Dorp 57, Heesch
0412-457086

DIO Drogisterij Sparkling
Parkstraat 8, Nistelrode
0412-201202

BERNHEZE – Een Australische bouwvakker kon niet aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot zelf een mid-
del te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijke ingrediën-
ten, effectief en vrij van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar later, is het een 
wereldwijd succes in de strijd tegen huidklachten. Bij de gebruikers is 
Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot zelf een 
middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: natuurlijke 
ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar 
later, is het een wereldwijd succes in de strijd tegen huidklachten. 
Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven 
weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste eczeem 
gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd opgenomen in het 
“Royal Children’s Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang met deze 
vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 14 maanden 
oud) van top tot teen onder de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets 
moest gaan doen. Ik zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets 
doen. We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te helpen. 
Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten de huid dunner, 
andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) hielpen hem niet. We 
zochten het dus in een andere hoek en begonnen met het uitgangspunt 
“natuurlijke ingrediënten”. Alle soorten naslagwerken bekeken we voor 
de allerbeste ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan 
hadden we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem Crème, 
is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de hele wereld”.
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel drogisterijen 
en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks horen we nieuwe 
verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. Het is fantastisch om hen 

nu Grahams te kunnen bieden. We begonnen ooit om onze zoon te 
helpen, helemaal niet met het idee om het op de markt te brengen. 
Voor ons geeft het enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe 
speciaal Grahams voor ze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar tevredenheid 
gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn over Grahams wordt 
het geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. Tot slot vertelt 
Geoff: “We krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stof-
fen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de strijd 
tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, 
zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem 
Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt mensen over de 
hele wereld”.

Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische 
TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke 
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel 
drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’

Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar 
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn 
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van 
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks 
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het 
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad 
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033

“Eff ecti ef en natuurlijk middel tegen eczeem”

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden 
van mij hebben kinderen met eczeem en jeuk; zij krabben 
regelmatig aan de plekken waardoor de klachten aanblijven. Op 
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen 
en bij wijze van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
alsals eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product goede 
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar 
tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams verkrijgbaar bij 
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds 
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker 
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem. 
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door; 
vaakvaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is 
als eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij 
met dit product, ik raad het iedereen aan”, vertelt van de Merwe

tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand doet 
als diegene altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat 
zijn zoontje zoveel last had van eczeem en jeuk, waarop hij 
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn 
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij 
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

advertorial

DIO Drogisterij Heesch
Het Dorp 57, Heesch
T: 0412 457 086

DIO Drogisterij Sparkling
Parkstraat 8, Nistelrode 
Tel: 0412 201202

Burenhulp Nisseroi een jaar
NIsTELRODE - Op Nationale Burendag is het een jaar geleden dat Burenhulp Nisseroi aan de slag 
ging. Burenhulp Nisseroi kijkt terug op een bewogen, succesvol jaar. Vele dorpsgenoten hebben 
hun weg kunnen vinden naar Burenhulp Nisseroi.

Succes delen
Onlangs is een dorpsgenoot hard gevallen. Toen zij na een week besefte dat de gevolgen van de val 
langer ging duren dan ze verwachtte heeft ze Burenhulp Nisseroi gebeld.  De centraal adviseur ging 
op bezoek en inventariseerde de hulpvragen: het huishoudelijke werk, zoals slaap-/woonruimte en 
sanitair schoonhouden; de boodschappen en de persoonlijke verzorging.
samen hebben we gekeken naar het eigen netwerk; huishoudelijke hulp was mevrouw eerder 
bekend mee. De persoonlijke verzorging kon via haar zorgverzekeraar ingeschakeld worden en kwam 
nog diezelfde week. De boodschappen deed ze online en werden tot in haar keuken bezorgd. De 
centraal adviseur heeft ook aangeraden familieleden en vriendinnen in te schakelen en mogelijk ook 
een fysiotherapeut aan huis. Zo werd eenzaamheid bespaard en kwam ze met professionele hulp 
weer op de been. Niet zo moeilijk allemaal denkt u waarschijnlijk; maar Burenhulp Nisseroi heeft de 
handvatten aangereikt en de regie bij mevrouw kunnen laten. Na een paar bezoekjes was mevrouw 
weer beter en zelfredzaam.
Heeft u hulpvragen of wilt u meer informatie dan kunt bellen naar 0412 744111 of mailen: 
info@burenhulpnisseroi.nl / www.burenhulpnisseroi.nl.
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De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Zowel op organisatorisch 
als muzikaal vlak werken Jan 
Timmers (voorzitter Fanfare sint 
Lambertus) en Harold van Bree-
maat (voorzitter Night of the Mu-
sic) samen aan een spectaculaire 
show. “De verrassingselementen 
ten opzichte van vorige edities 
zijn anders”, vertelt Harold. “We 
streven ernaar om de avond zo-
wel muzikaal als visueel mooi te 
maken.” “Het idee van Night of 
the Proms wordt in veel vereni-
gingen al gedaan, maar we mer-
ken dat we in Nistelrode vooruit-
strevend zijn op dit gebied”, vult 
Jan aan. “Ik denk dat we er dit-
maal echt weer in geslaagd zijn 
om mooie verrassingseffecten in 
te brengen.”

VARIATIE
De muziek is variërend van pop 
tot klassiek of funk. Jan: “Er zit-
ten oudere maar ook nummers 
van deze tijd bij. En ook klassieke 
nummers. Het is een heel geva-
rieerd programma, met voor ie-
der wat wils. En wat het zo mooi 
maakt is, dat de kwaliteiten van 
de zangers in elk genre aan bod 
komen. We hebben een zanger 
ertussen zitten die een klassie-
ke opleiding heeft gehad en dat 
klinkt fantastisch.”

VEEL JONGE MUZIKANTEN IN 
FANFARE EN SLAGWERKGROEP
Dit jaar viert de fanfare haar 
70-jarig jubileum, wat de editie 
extra speciaal maakt. Ook bij-
zonder: het is de eerste editie 

waarin de bezetting van de fan-
fare zo groot is, dat er geen extra 
muzikanten gevraagd hoefden te 
worden. De gehele fanfare be-
staat dus uit muzikaal talent van 
eigen bodem. 

Harold: “We presenteren het 
evenement met een dorpsinslag 
en tegelijkertijd een professione-
le uitstraling.” “We hebben zeer 
professioneel lokaal talent”, gaat 
Jan door. “We hebben de laatste 
jaren terug kunnen vallen op een 
hele goede muziekopleiding.” 
“De uitdaging is het interessant 
houden van de opleiding voor de 
jeugd”, kaart Harold aan. “Dat 
doe je door middel van goede 
docenten. Dat lukt de laatste ja-
ren erg goed.” 

Naast de fanfare doen er dit jaar 
40 Nisseroise danseressen mee 
van Balletstudio Hanneke van 
der stappen. De show wordt ver-
zorgd door ruim 140 deelnemers.

SNEAKPREVIEW 
Donderdagavond 27 oktober 
wordt de generale repetitie ge-
houden en dan worden ook de 
leerlingen van de bovenbouw 
van de basisscholen uitgenodigd 
om te komen kijken. Harold: “Ik 
heb er goede kijk op dat we met 
deze editie van de Night of the 

Music nog meer jeugd trekken 
van in de twintig en eind tiener-
jaren dan voorgaande edities. Er 
komen veel geluiden onze kant 
op dat dit een evenement is waar 
de mensen bij willen zijn.”

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

breekt
weer aan

De r van Rogge

Roggebrood met noten en rozijnen. Lekker compact, 
heerlijk van smaak. Gecombineerd met 
alleen boter, vleeswaren of kaas ’n echte 
lekkernij. Lizzy neemt het altijd bij ’n
 kaasplankje. Zó, of even geroosterd. 
Absoluut heerlijk!

Roggeknar
2,45

normaal 2,95

tips van de bakkers

geldig t/m 28-9-2016

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

harde broodjes
naar keuze

1,90 1,00
4 stuks

Harold van Breemaat en Jan Timmers Tekst: Bart Geurts

niGHT of THE MusiC 2016:
voorbereidingen in volle gang

NIsTELRODE – Night of the Music, editie 8 staat 28 en 29 oktober op het programma in Sporthal de Overbeek. Een avondvullend pro-
gramma van Fanfare Sint Lambertus, die met lokale muzikale talenten het succes van voorgaande edities weer gaat overtreffen. 

‘We presenteren 
het evenement met 
� n dorpsinslag 
en tegelijkertijd 
� n profe� ionele 
uitst raling’

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Night of the Music 
2016. Je kunt ze bestellen via de website 
tickets.stlambertusnistelrode.nl of kopen bij 
woonsfeermakers Jacobs & Jacobs 

Passion meets Music 2016
Night Musicof the
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWijK-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

PAROCHiENIeUWS

Vele katholieke organisaties, 
parochies en bisdommen ge-
ven gehoor aan de oproep van 
paus Franciscus. Zo ook de pa-
rochie sint Petrus in Uden. Zij 
organiseert, in samenwerking 
met de Vereniging Nederlandse 
Bedevaarten (VNB), een bede-
vaart naar Rome van maandag 
14 november tot zaterdag 19 
november. Wil je vanuit de pa-
rochie De Goede Herder aan 
deze reis deelnemen? Dan kan 
dat. Je bent van harte welkom 
om samen met parochianen van 
deze buurtparochie op pelgrims- 
tocht te gaan. De reis zal geleid 

worden door kapelaan Herman 
schaepman en diaken Pieter 
Raaijmakers.
 
Meer informatie kun je vin-
den op de website van de 
VNB: www.vnb.nl, reisnummer 
RO1630. Achter in de kerk van 
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nu-
land, Vinkel en Vorstenbosch lig-
gen folders van deze reis. Mocht 
je vanuit de parochie De Goede 
Herder willen weten wie met je 
mee zal reizen, neem dan contact 
op met de pastoraal werkster: 
bergsma@petrusemmausparochie.nl 
of (0412) 451215.

Ga vanuit de parochie 
De Goede Herder mee 
op pelgrimstocht
HEEsCH/NIsTELRODE/VORsTENBOsCH – In Rome vindt op 15 
november een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland 
plaats. Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het 
kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Paus Franciscus no-
digt alle gelovigen uit om tijdens dit jaar naar de Eeuwige Stad te 
pelgrimeren: “De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Hei-
lig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan 
aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een 
viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel.”

Het was de wens van Jan om 
in een helikopter boven Hees-
wijk-Dinther te vliegen. Hij had 
nog nooit gevlogen! Zijn wens 
ging op zaterdag 10 september in 
vervulling. Op het zweefvliegveld 
in Nistelrode was men graag be-
reid om aan deze bijzondere wens 
medewerking te verlenen. Niet 
met een helikopter, maar wel met 
een motorvliegtuig. Dat is ook 
bijzonder op een zweefvliegveld! 
Vlieger Gerard Hanstede vloog 
met Jan boven Heeswijk-Dinther, 

richting Eindhoven en via Nijme-
gen weer terug. Opgewacht door 
zijn dochter Helmi, voorzitster 
Marijke en vrijwilligster Mien, 
landden zij na ruim een half uur. 
Jan zwaaiend en met zijn duim 
omhoog! De Zonnebloem af-
deling Heeswijk-Dinther-Loos-
broek-Vorstenbosch bracht een 
welgemeende dank uit en onder-
streepte dit met een aardigheid-
je. Meer informatie over Zweef-
vliegveld Nistelrode
www.acnistelrode.nl.

Zonnebloem vervult wens
Van 85-jarige Jan van Schijndel

HEEsWIJK-DINTHER - Onlangs kregen alle gasten van de Zonnebloem 
afdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch, de mogelijkheid 
om een wens kenbaar te maken. Het bestuur en de vrijwilligers beke-
ken de wensen en probeerden er een invulling aan te geven.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

Vele mensen werken hard aan 
deze fusie. Het nieuwe logo is 
een van de resultaten van dit 
harde werken: het ‘teken van 
Augustinus’. Een logo brengt tot 
uiting hoe een organisatie gezien 
wil worden. In een klein en pak-
kend beeld wordt (een deel van) 
de visie weergegeven. Zo ook 
met het logo van onze nieuwe 
Augustinusparochie.
Van de vormen springt het hart 
meteen in het oog. Het hart is 
een van de kenmerken dat altijd 
in afbeeldingen van Augustinus 
is te herkennen. Een duidelijke 
verwijzing naar deze man die 
met passie, met vuur in zijn ge-
loof stond. Een man die door zijn 
achtergrond als redenaar (in zijn 
tijd een apart beroep) zijn geloof 
in inspirerende woorden kon 
weergeven. 
Behalve het hart, is een staan-
de, open driehoek te zien. Deze 
verwijst naar de eerste letter van 
de naam van Augustinus. Tege-
lijkertijd mag deze driehoek ook 
gezien worden als een boek dat 
open is neergezet. Zo verwijst 
deze vorm naar de geletterdheid 
en het rationele denkvermogen 

van Augustinus. In een vorm 
worden het hart en de rede sa-
men weergegeven. Zij kunnen 
niet zonder elkaar.
Ook de nieuwe parochie valt on-
der de pastorale zorg van de Ab-
dij van Berne (de Norbertijnen). 
De kleuren blauw, rood en geel 
zijn de kleuren uit het wapen van 
de Abdij van Berne. Zo geven zij 
de verbintenis tussen abdij en 
parochie weer.
De namen van de locaties on-
der dit beeld spreken voor zich: 
deze vier huidige parochies gaan 
straks samen verder. Gedreven 
door het vuur en de rede van 
Augustinus en ook Norbertus. 
Een gedrevenheid die ten goe-
de komt aan de mensen in deze 
nieuwe geloofsgemeenschap. 
Een gedrevenheid die uitgebeeld 
is in het logo en die aansteke-
lijk mag gaan werken! Een logo 
naar ons hart en een hart dat we 
onder onze riem mogen steken!

Teken van Augustinus
HEEsWIJK-DINTHER/LOOsBROEK - De nieuwe Augustinusparo-
chie krijgt steeds meer vorm. Deze parochie ontstaat uit de fusie 
van de parochies rond de abdij: Berlicum, Middelrode, Heeswijk, 
Dinther en Loosbroek.

Het is goed zo,
eindelijk rust…

Te midden van familie en vrienden is overleden,
mijn man, ons pap en trotse opa

Jo de Wit
q 18 april 1942         Heesch         † 17 september 2016

echtgenoot van

Riek Hendriks

Riek de Wit-Hendriks

Pierre en Jantine
Luuk, Max, Mara

Nancy

Anne c

Hadewychstraat 54
5384 GK  Heesch

De herinneringsbijeenkomst heeft plaatsgevonden
op woensdag 21 september.

BernhezefamilieBerichten
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 28 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

FRIESLANDERS (aardappels) 5 kilo € 2.95
BLOEMKOOL per stuk € 0.98
KIWI GREEN/GOLD 5 + 2 GRATIS

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Zeeuwse bolus
3 stuks voor

1,50

Volop nieuwe oogst appels en peren

Varkensfilet-
lapjes Gekruid 
of naturel
100 gr. € 1,05

Eigen gemaakte 
boterhamworst

100 gr. € 1,00

Kip Cordon Bleu

4 + 1 gratis

Biefreepjes

100 gr. € 2,40

Toendra

1,00
2e voor

4 gesorteerde 
krokante bol

voor

1,00
Made in Nisseroi

Meergranenbrood met o.a. 
pompoenpitten

oud-ijzeractie koninklijke fanfare 

Ook dit jaar komt de fanfare 
weer langs de deur. Op 8 okto-
ber rijden meerdere aanhangers 
door Heeswijk-Dinther om oud 
ijzer op te halen. De week van 
tevoren ontvang je een brief in 
de brievenbus met een raam-
biljet. Als je oud ijzer hebt dat 
je kwijt wilt, hang dan vrijdag-
avond 7 oktober dit raambiljet 
goed zichtbaar voor het raam. In 
de loop van de zaterdag belt de 
fanfare dan bij je aan en wordt 
het ijzer opgehaald. Leg het oud 
ijzer niet los langs de openbare 
weg. Wat wordt door de fanfare 

opgehaald?
• oude metalen: denk dan aan 

fietsen, radiatoren, kozijnen, 
constructiestaal, (landbouw-)
werktuigen, aanhangers, 
grasmaaiers;

• huishoudelijke apparaten: 
wasmachines, wasdrogers, 
pc’s, beeldschermen; alles met 
een stekker behalve koelkas-
ten en vriezers;

• loodaccu’s en elektrakabels;
• bruingoed, zoals audio- en 

videoapparatuur. 
Met de opbrengst van het oud 
ijzer houdt de fanfare haar mu-

ziekinstrumenten in goede con-
ditie en worden met regelmaat 
nieuwe instrumenten aange-
schaft. Op deze manier wordt 
het geluid, de klank van de 
fanfare, zuiver en op de juis-
te toonhoogte gehouden. Be-
langrijk is te melden dat de ko-
ninklijke fanfare het hele jaar 
door bereikbaar is om oud ijzer
op te halen. Via de website www.
koninklijkefanfare.nl kun je vra-
gen het ijzer op te komen halen.

HEEsWIJK-DINTHER - De Koninklijke Fanfare St. Willibrord is een 
actieve vereniging. Onder het motto ‘Oud ijzer voor nieuw koper’ is 
er jaarlijks een oud ijzeractie.

Hans van Lankveld draagt voorzitterschap 
IPG bernheze over aan wilson bosch

ipg: belangengroep voor 
mensen met een beperking
Tien jaar geleden ontstond vanuit 
de gemeente de behoefte voor 
het platform, dat opkomt voor 
mensen met een beperking. Hans 
kijkt met veel trots terug op wat 
IPG allemaal gerealiseerd heeft in 
die jaren: “We zijn enorm trots 
op onze krachtige bestuursleden. 
We hebben een succesvol scho-
lenproject voor de groepen 7 en 
8 van basisscholen in Bernheze, 
en we hebben een knelpunten-
rapport opgesteld om de toegan-
kelijkheid in de openbare ruimten 
te verbeteren. Daarnaast hebben 
we gezorgd voor o.a. het ver-
laagde stemloket en werken we 
doorlopend aan veel andere pro-
jecten. Twee leden van IPG zijn 
afgevaardigd in de Raad sociaal 
Domein, wat voorheen de WMO 
adviesraad was. We zijn trots dat 
we vanaf 2010 het inclusief be-
leid hebben vast kunnen leggen 
in het bestuursakkoord van de 
gemeente. speciale dank gaat uit 
naar secretaresse Desiree Rom-
me, die er al vanaf het begin bij 
is en zeer actief is binnen onze 
belangengroep. Daarnaast zijn 
we er erg tevreden over dat we 
met de ambtenaren en de politiek 
vanaf het begin altijd over de in-
houd hebben kunnen praten.”

nieuwe voorzitter
Wilson Bosch, die ruim negen jaar 
lid is van IPG Bernheze, is de na-
tuurlijke opvolger van Hans. Wil-
son beschrijft: “IPG wordt steeds 
meer een begrip in Bernheze en 
we gaan de lijn van de afgelopen 
tien jaar voortzetten. We zullen 
ons daarin aanpassen aan de tijd, 
door bijvoorbeeld actief te zijn 
op sociale media. Vanwege het 
10-jarig jubileum hebben we een 
nieuw logo laten ontwikkelen, 
en ook een nieuwe website. We 
willen met IPG vooral nog meer 
aandacht schenken aan project-
matige zaken. 

Recent spreken we over het vei-
ligheidssymposium, dat gaat over 
veiligheid en hulpverlening voor 
mensen met een beperking in en 
rondom het huis. Verder wordt 
er gewerkt aan de ontwikkeling 
van een heuse ‘app’ die hulp kan 
bieden aan mensen met een be-
perking en we zijn druk doende 
met het vinden van de best toe-
gankelijke horecazaak die in de 
week van de toegankelijkheid 
wordt onthuld. Meer toestroom 
en informatie van de achterban 
zou IPG Bernheze volgens Wilson 
nog meer vooruit kunnen hel-
pen: “We zouden het fijn vinden 
wanneer met name jongeren zich 

beter laten horen en ons laten 
weten waar ze last van hebben 
en tegen welke situaties ze aan-
lopen. Het zou mooi zijn als we 
steeds meer groeperingen kun-
nen helpen. Het gaat er ons voor-
al om bewustwording te creëren 
binnen de omgeving, dat geeft 
veel voldoening.”

Versterking
Wil jij het team van IPG Bernheze 
gaan versterken? IPG zoekt altijd 
geschikte mensen met de juiste 
kennis en inzet, voor zowel een 
algemene rol (bestuur) als on-
dersteuner (secretariaat/notulist/
medewerker kleine en kortlopen-
de projecten). Meld je daarvoor 
via de website 
www.ipg-bernheze.nl of stuur 
een e-mail naar 
info@ipg-bernheze.nl.

BERNHEZE – Wilson Bosch is de nieuwe voorzitter van IPG Bernheze. Hij neemt daarmee het stokje 
over van Hans van Lankveld, die de belangengroep vanaf de oprichting in 2006 onder zijn hoede had.

Wilson en Hans Tekst: Ramon Kézér Foto: Lianne Gabriëls

IPG is een 
belangengroep voor 

mensen met een 
beperking. De groep 

wil het aanspreekpunt 
zijn, en staat voor 

accepteren, functioneren 
en participeren. IPG werkt 
voor het collectief, maar 
neemt ook individuele 

signalen van persoonlijke 
situaties mee als voorbeeld 

of bij meerdere als 
leidraad.
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KBO Bernheze
Kbo HEEsCH
Samen spelen en in beweging blijven

feestelijke jeu 
de boules-
middag Kbo 
Vorstenbosch

VORsTENBOsCH - Tijdens de 
laatste KBO jeu de boules-mid-
dag van dit seizoen afgelopen 
donderdag werden de deelne-
mers, in het kader van ons jubi-
leumjaar, verrast met een gratis 
kopje koffie met cake. 

Ook de deelnemerskosten hoef-
den deze keer niet betaald te 
worden. Daarnaast had het be-
stuur gezorgd voor een tussen-
doortje. Verder werd er onder de 
deelnemers een extra jubileum-
prijs verloot. Deze is gewonnen 

door Marij van den Tillaar. 
De toernooiwinnaar dit keer was 
Nellie van de spank, voor Rona 
van de Camp en Jan Rijkers. 

Wij feliciteren ook de winnaars 
van de eerdere middagen, Bart 
van Kessel (26 mei), Gerrit Ver-
hoeven (23 juni) en danken de 
Gildebroeders voor hun gastvrij-
heid en medewerking.

Darten bij 
Kbo Heesch

HEEsCH - Ook dat kan! Het 
groepje dat darts speelt, bestaat 
uit ongeveer elf personen, zowel 
vrouwen als mannen én er wordt 
stevig gespeeld. De punten wor-
den bijgehouden en zo kun je 
zien of je je eigen score wel of 
niet verbeterd hebt én hoe je het 
ten opzichte van de groep doet. 
Geen halszaak, maar wél leuk om 
te weten!

Elke donderdagmorgen wordt er 
gespeeld in CC De Pas in zaal D’n 
Herd van 10.00-12.00 uur. 

De kartrekker is Emile Bonte. Bij 
hem kun je terecht voor meer in-
formatie, telefoon 06-20301140 
of mail emile44@gmail.com.

ontspannings-
avonden met 
‘De Kachel Aon’

NIsTELRODE - KBO Nistelrode 
organiseert dit jaar weer twee 
ontspanningsavonden, op dins-
dag 4 en woensdag 5 oktober 
in CC Nesterlé. Je kunt genieten 
van een optreden van Brabants 
warmste vermaak: ‘De Kachel 
Aon’ uit Helvoirt. 

‘De Kachel Aon’ ontstond in 
2002 en trad op tijdens de Hel-
voirtse Tonpraotaovenden in 
2003. Daarna ging het drietal 
verder en maakte inmiddels twee 
cd’s. ‘De Kachel Aon’ stoeit in 
het Brabants dialect met de zin 
en onzin van het leven. Dat gaat 
in de vorm van komische liedjes, 
dialogen en sketches. Alles met 
het doel om een lach op jouw 
gezicht te toveren. 
Leden betalen bij binnenkomst 

€ 2,-, introducés € 10,-. Ont-
vangst vanaf 19.30 uur met 
koffie/thee en iets lekkers. Om 
20.00 uur begint het optreden 
van ‘De Kachel Aon’. In de pau-
ze word je getrakteerd op een 
consumptie met snack. De avond 
duurt tot ongeveer 22.30 uur. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 
september. Om een evenwichti-
ge spreiding te krijgen over beide 
avonden, bij aanmelding aange-
ven op welke avond je wilt ko-
men. 
De aanmelding kun je inleveren 
bij het secretariaat Hoogstraat 14 
of in de brievenbus van CC Nes-
terlé. Of stuur een e-mail naar 
kbo.nistelrode@home.nl met je 
naam, adres, aantal personen en 
de datum, dat je wilt komen.

Nog geen KBO-lid?
Als je nu lid wordt van KBO Nis-
telrode, betaal je slechts € 10,- 
contributie voor de rest van 2016 
en is de entree € 2,-. schrijf je 
snel in: Tel. 0412-403639 of 
kbo.nistelrode@home.nl.

Koersballen bij 
Kbo Heesch

HEEsCH - Een groepje KBO-le-
den komt elke dinsdagmiddag 

in CC De Pas bijeen om samen 
koersbal te spelen.

Op een groene mat wordt ge-
speeld met ieder vier ballen en 
een wit balletje. Het witte balletje 
wordt gegooid en daarna moet 
je proberen de asymmetrische 
koersballen zo dicht mogelijk bij 
het witte balletje te krijgen. Het 
is echt een spelletje voor jong 
en oud, waarbij af en toe har-
telijk wordt gelachen. Daarbij is 
het een gezellige club die ruim-
te geeft wanneer je wat minder 
goed ter been bent en niet meer 
zo vlug.
Als je niet speelt, zit je gezellig 
aan de lange tafel en kun je het 
spel volgen en met de anderen 
een praatje maken onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. 
Ben je aan de beurt, dan loop je 
naar de mat, je gooit, je bukt en 
je bent dus goed in beweging en 
ook dat is heel belangrijk.
Het wordt iedere dinsdagmiddag 
gespeeld van 13.30 tot 16.30 uur 
in D’n Herd in CC De Pas.
Lijkt het je iets om mee te doen 
of wil je eens komen kijken?

Meer informatie: 
www.kbo-heesch.nl, 
bellen met Emile Bonte: 
telefoon 06-20301140 of mailen 
emile44@gmail.com.

Meneer Van spellen is bijna ne-
gentig. Hij woonde in schijndel 
totdat hij twee jaar geleden in huis 
viel. “Op mezelf wonen lukte tot 
dan toe nog wel, al was het met 
hangen en wurgen. Ik voelde mijn 
handen zogezegd langzaam te 
kort worden. De schade van de 
val viel gelukkig reuze mee, maar 

ik voelde me thuis niet langer vei-
lig. Met het oog op de toekomst, 
besloot ik niet af te wachten, 
maar het heft in eigen hand te ne-
men. Ik wilde graag naar een plek 
waar ik veilig en verzorgd, maar 
toch zelfstandig kon wonen.” In 
De Bongerd in Heeswijk-Dinther 
vond hij wat hij zocht. 

ZORG OP MAAT
Wie kiest voor verzorgd wonen, 
huurt een appartement en maakt 
daarbij in overleg gebruik van de 
zorg- en dienstverlening van La-
verhof, zegt Ellen Ruis van het 
Cliëntservicebureau. “Mensen 
die zich aanmelden voor verzorgd 
wonen kunnen het thuis niet meer 

bijbenen, omdat huis en tuin te 
groot zijn geworden of omdat zij 
zich thuis niet meer echt veilig 
voelen. Bij de intake kijken we 
naar de wensen en behoeften. Zij 
komen op een wachtlijst en zodra 
er plaats is, kunnen zij een appar-
tement huren en naargelang be-
hoefte gebruikmaken van zorg op 
maat.”

“Laverhof biedt bewoners ook 
een breed pakket aan mogelijk-
heden”, vult teammanager zorg 
Jacqueline van Eijk aan. “Men 
kan kiezen voor dagelijks warme 
maaltijden, persoonlijke verzor-
ging, hulp bij het huishouden en 
personenalarmering. We bieden 
fysiotherapie, ergotherapie, logo-
pedie en dieetadvisering. 
Men kan meedoen aan het ver-
enigingsleven binnen Laverhof 
en met een abonnement op een 
pluspakket kan men deels gratis of 
tegen gereduceerde prijs gebruik-
maken van allerlei faciliteiten, 
zoals de kapper, de winkel, ons 
restaurant, bibliotheek en diverse 
activiteiten.”

Meneer Van spellen woont nu 
twee jaar op De Bongerd. “Ik zit 
hier prima. Ik woon natuurlijk veel 
kleiner, maar als je verhuist, moet 
je toch van een aantal zaken af-
stand doen. En ik loop met een 
rollator, dus al die ruimte heb ik 
niet meer nodig. Ik krijg hulp met 
wassen en aankleden en gebruik 
de warme maaltijd in de ontmoe-

tingsruimte. Verder woon ik zelf-
standig. Ik heb mijn bezigheden 
voor de cliëntenraad en ik heb 
mijn boeken bij de hand. En ik ge-
niet van het mooie uitzicht op de 
tuin. Er komen vaak groepen kin-
deren langs op weg naar de gym-
zaal. Ik voel me hier veilig.” 

MEER WETEN?
Verzorgd wonen bij Laverhof 
kan in het Mgr. Bekkershuis in 
schijndel en De Bongerd in Hees-
wijk-Dinther. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
het cliëntservicebureau bij u in de 
buurt, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 
uur. Ook kunt u een afspraak ma-
ken voor een persoonlijk gesprek.

Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13 
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl

HEEsWIJK-DINTHER/sCHIJNDEL - Het bejaardenhuis zoals iedereen het kende, bestaat niet meer. Het 
klassieke verzorgingshuis is door veranderde wet- en regelgeving in de zorg verleden tijd. Het uitgangs-
punt is nu dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met thuiszorg lukt dat vaak lange 
tijd. Maar er blijft behoefte aan verzorgd wonen. Laverhof biedt die mogelijkheid. Meneer Van Spellen 
heeft twee jaar geleden voor deze woonvorm gekozen.

Verzorgd wonen bij laverhof

Meneer Van Spellen, Ellen Ruis en Jacqueline van Eijk Tekst: Jan van Alphen
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Hospice De Goudsbloem
Reigerdonk 37 Veghel
0413 - 38 84 65
hospice.degoudsbloem@brabantzorg.eu

Klantenservice BrabantZorg:
088 - 998 55 55

Steeds vaker geven 
mensen aan, thuis te 
willen sterven. Hospice 
de Goudsbloem biedt 
een waardig (tijdelijk) 
alternatief voor de 
thuissituatie.

Mocht u voor uzelf of 
voor iemand die u 
dierbaar is meer 
informatie willen, of 
wilt u meer weten over 
vrijwilligerswerk, neem 
dan contact op. 

Als de zorg voor 
uw naaste (even) 
niet meer lukt…

Hospice De Goudsbloem
gezellige avond 
tijdens de week van 
de alfabetisering

Tijdens de lan-
delijke week 
van de alfabe-
tisering (5-11 
s e p t e m b e r ) 
zijn er door 
heel Neder-
land diverse 

activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen 
voor het feit dat 2,5 miljoen mensen in Nederland 
moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en 
digitale vaardigheden. In de gemeente Bernheze 
zijn ongeveer 2.850 burgers laaggeletterd en hier-
van hebben zo’n 70 inwoners de moed gehad om 
mee te gaan doen met een van de taalactiviteiten 
(project ‘Leren? Gewoon doen!’, taalcafé, leeskrin-
gen) die georganiseerd worden. Om hier op een 
feestelijke manier bij stil te staan, is er op dinsdag 6 
september een gezellige avond georganiseerd voor 
alle deelnemers van de verschillende taalactivitei-
ten. Tijdens deze avond heeft een van de deelne-
mers van het project ‘Leren? Gewoon doen!’ een 
verhaal voorgelezen dat zij afgelopen jaar zelf ge-
schreven heeft. Voor komend jaar hopen wij dat 
nog meer burgers de stap durven te zetten naar 
een van de taalactiviteiten. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met Ank Meertens van 
ONs welzijn, tel. 06-14342803 of via 
ank.meertens@ons-welzijn.nl. 

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525 
www.ons-welzijn.nl 

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl

Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

opdat wij niet vergeten. omgekomen door oorlogsgeweld
‘Wij geven de herinnering door’

Op initiatief van de kerkhofcom-
missie, die bestaat uit Ria van 
der Wijst, Henk Bronts en Wilma 
Nuijen, is ter nagedachtenis aan 
plaatselijke oorlogsslachtoffers 
een speciaal gedenkteken ge-
maakt dat op dinsdag 27 sep-
tember onthuld gaat worden. 
Het gaat in deze om de destijds 
pas 15-jarige Pietje Lunenburg die 

door Duits geweervuur het leven 
liet, Wim Langenhuizen die op 
22-jarige leeftijd in Nederlands-
Indië sneuvelde en de 38-jarige 
Bert Raymakers, die samen met 
zijn 8-jarige dochter Johanna en 
5-jarige zoon Christ stierven ten 
gevolge van een bombardement. 
“Met uitzondering van Wim Lan-
genhuizen lagen deze slachtoffers 

in Loosbroek begraven. Hun graf-
monumenten waren echter aan 
vervanging toe. Dat bracht ons 
op het idee om, in overleg met 
nabestaanden, een gezamenlijk 
gedenkteken te realiseren. Om 
de herinnering aan de Loosbroek-
se oorlogsslachtoffers levend te 
houden en door te geven aan vol-
gende generaties. Zodat zij niet 

vergeten worden en de geschie-
denis bewaard blijft. Wij geven de 
herinnering door”, vertellen Henk 
Bronts en Ria van der Wijst. 

Het gedenkteken zal opgeno-
men worden in ‘Een ommetje 
door Loosbroek’ wat staat voor 
een wandeling voor volwasse-
nen, voor kinderen en een speur-
tocht. Met hulp van vrijwilligers is 
de kerkhofcommissie tijden druk 
doende geweest met het reali-
seren van alles. Over een mooie 
plek hoefde niet lang nagedacht 
te worden. “Het gedenkteken 
wordt geplaatst op het kerkhof. 
Dat is onlangs opnieuw ingericht, 
heeft een ander aanzien en staat 
in verbinding met de kerk en de 
parochietuin waar ook de Maria-
kapel staat”, aldus Van der Wijst 
en Bronts. Het ontwerp werd 
door henzelf bedacht. Onder de 

noemer; ‘Opdat wij niet vergeten. 
Omgekomen door oorlogsge-
weld’, is er voor alle slachtoffers 
een eigen vlak met hun naam of 
namen en een symbool gelinkt 
aan hun bestaan. De onthulling 
van het gedenkteken in bijzijn 

van nabestaanden, is verpakt in 
een bijzonder programma met 
muziek, gedichten, herinneringen 
en uiteraard de onthulling en ze-
gening van het gedenkteken door 
pastoor Joost Jansen. Het pro-
gramma begint om 18.00 uur met 
een ontvangst in de parochiekerk. 
Iedereen is langs deze weg uitge-
nodigd hierbij aanwezig te zijn.

LOOsBROEK – In het bijzijn van nabestaanden, wordt op dinsdag 27 september een gedenkteken ont-
huld op de begraafplaats in Loosbroek voor alle uit Loosbroek afkomstige oorlogsslachtoffers. Een en 
ander is verpakt in een bijzonder programma dat om 18.00 uur begint in de parochiekerk. Iedereen is 
van harte uitgenodigd.

Henk Bronts en Ria van der Wijst op de begraafplaats in Loosbroek Tekst en foto: Wendy van Lijssel

een BĲ zonder 
Programma dat om 

18.00 uur Begint
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Across
3. Wie heeft het voetbal altijd gemist?
5. Welk koor is op zoek naar zangers en
zangeressen?
8. Hoeveel medailles van de paralympische spelen
zijn er gewonnen door inwoners van Bernheze?
10. Wat heeft tankstation AVIA aankomend
weekend?
11. Waar gaan de slagwerkgroepen van Harmonie
St. Servaes optreden?
12. Welke blaaskapel heeft het jubileum afgesloten

Down
1. Waar staat BBE voor?
2. Voor welk goed doel is de herfstmarkt?
4. Welke brandweer in Bernheze heeft een nieuwe
brandweerauto?
6. Waar zijn de winkels open op zondag 25
september?
7. Welk muziekevenement in Nistelrode is in volle
gang?
9. Wie verwondert?

HoriZonTAAl
3. Wie heeft het voetbal altijd gemist?
5. Welk koor is op zoek naar zangers en zangeressen?
8. Hoeveel medailles van de paralympische spelen zijn er gewonnen 

door inwoners van Bernheze?
10. Wat heeft tankstation AViA aankomend weekend?
11. Waar gaan de slagwerkgroepen van Harmonie St. Servaes 

optreden?
12. Welke blaaskapel heeft het jubileum afgesloten op de wijnfeesten?

VErTiKAAl
1. Waar staat BBE voor?
2. Voor welk goed doel is de herfstmarkt?
4. Welke brandweer in Bernheze heeft een nieuwe brandweerauto?
6. Waar zijn de winkels open op zondag 25 september?
7. Welk muziekevenement in Nistelrode is in volle gang?
9. Wie verwondert?

DoE 

MEE En

Win!

Oplossing:

Winnaar vorige kruiswoordpuzzel
Mara Smulders, zij wint een 
BBQpakket populair voor 4 personen

Puzzel

7

KADobon VAn € 25,-
Deze prijs wordt aangeboden door: 

Stuur het goede antwoord voor 30 september naar: 
info@demooibernhezekrant.nl.

Passion meets Music 2016
Night Musicof the

Cultuureducatie Bernheze
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Toneel in nistelrode is een vast gegeven 
Toen, nu en straks! 

Mariëlle Dams van Efkes Jonger 
en Gerard van der sluijs, namens 
het bestuur van Efkes Anders 
onderschrijven de titel van dit 
artikel: ‘Toneel in Nistelrode is 
een vast gegeven. Toen, nu en 
straks!’ Daarom hebben de bei-
de verenigingen in het afgelopen 
seizoen elkaar opgezocht om te 
bezien of ze elkaar (nog) krach-
tiger kunnen maken. Zónder 
daarmee het eigen karakter van 
de afzonderlijke verenigingen te 
verliezen. Dat is een belangrijk 

uitgangspunt.
Wat gaan we doen:
- meer samenwerken waar het 

gaat om het gebruik van kle-
ding, attributen, decor. Maar 
ook meer samenwerken op 
het terrein van PR; 

- in gesprek blijven over moge-
lijkheden voor leden van Efkes 
Jonger om door te stromen 
naar Efkes Anders. Mariëlle 
Dams gaat in dit kader moge-
lijk aan de slag met een pro-
ductiegroep voor geïnteres-

seerden tussen 15 en 18 jaar; 
- het is de bedoeling dat in dit 

dubbele jubileumjaar enkele 
(ex-)leden van Efkes Jonger 
een (figuranten)rol in het stuk 
van Efkes Anders spelen; 

- ook bezoekt Mariëlle Dams 
met een deel van haar spelers-
groep dit seizoen een repetitie 
van Efkes Anders, om te proe-
ven van het vervullen van een 
figurantenrol. 

Wat we in ieder geval zeker ko-
mend seizoen weer doen: samen 
lekker toneel spelen. Voor het 
publiek natuurlijk, maar - eerlijk 
is eerlijk - óók voor onszelf! Want 
het is gewoon een geweldig ge-
zellige hobby! 

In 2017 bestaat Efkes Anders 30 
jaar! Binnenkort lees je in De-
MooiBernhezeKrant meer over 
dit jubileum. Voor nu is het be-
langrijk dat je de volgende data 
alvast noteert voor de uitvoe-
ringen: zaterdag 7 en zondag 8 
april. Wordt vervolgd! 
Mariëlle Dams en Gerard van der 
Sluijs 

Oh, als iemand - jong of oud, 
man of vrouw, meisje of jongen 
- denkt: ‘Dat lijkt me wel wat!’, 
neem dan gerust contact op met 
Mariëlle: 
marielleschminken@hotmail.com 
/ 06-12663476 of Gerard: 
gwmvandersluijs@gmail.com / 
06-20549903!NIsTELRODE - Kijk! Deze foto’s, die zijn van toen Efkes Anders toch 

wel ‘efkes wa jonger’ was. Op deze foto staan enkele spelers in het 
eerste stuk: ‘De ooievaar vergist zich!’, met Anita van Vlijmen, Lies-
beth van Es en Bart v.d. Rijt. 

Toen Efkes Jonger nog maar net begonnen was. 
Op deze foto de spelersgroep van 1997

De spelersgroep van Efkes Jonger NU, die misschien ooit Efkes Anders 
wordt… Deze foto is van de uitvoering van 2016 Foto: Yvonne Rosenhart

Het is er nog niet in Bernheze; 
een hondenuitlaatservice. “Ik 
kan mij voorstellen dat er toch 
behoefte aan is. U woont alleen 
en heeft een hond. stel u moet 
naar het ziekenhuis of u bent re-
validerend van een operatie. Dan 
moet de hond toch uitgelaten 
worden. Het is niet altijd pret-
tig om mensen in uw omgeving 
daarmee te belasten. Ik kom u 
graag helpen. Ook als een baan 
veel tijd in beslag neemt, kan ik 
een of twee hondenuitlaatmo-
menten van u overnemen. Ik vind 
het wel belangrijk om vooraf een 
intakegesprek te houden in com-
binatie met een proefwandeling, 
waarin we uw wensen bespreken 
en hierover duidelijke afspraken 
maken en zodat we kunnen kij-
ken of het klikt tussen mij en uw 
hond. Dat is namelijk niet altijd 
vanzelfsprekend”, zegt suzan-
ne Boxman – van den Broek uit 
Heeswijk-Dinther.

Huisdierenverzorging aan huis
Dat doet ze ook. Voor eenvoudi-
ge medische handelingen. “Een 

teek verwijderen bijvoorbeeld of 
de nagels knippen. Veel mensen 
vinden dat eng om te doen. Het 
is zo gepiept. Ik kom bij u thuis, 
zodat we het stressvolle moment 
van ‘naar de dierenarts’ voor een 
huisdier vermijden. Ook wond-
verzorging, oren schoonmaken, 
medicijnen of injecties geven. 
Het is voor mij routinewerk. Ik 
ben zeventien jaar beheerster ge-
weest in een dierenopvangcen-
trum, waar dit - naast het aanstu-
ren van stagiaires en vrijwilligers 
- mijn dagelijkse werk was. Mijn 
baas was dierengedragsdeskun-
dige en ook daar heb ik veel van 
geleerd. Toen onze derde kindje 
werd geboren, ben ik gestopt 
met werken. Het zelfstandig on-
dernemen had altijd al in mijn 
hoofd gezeten, maar nu was de 
tijd rijp. Dit werk kan ik goed met 
drie kinderen thuis combineren.”

omdat dieren het verdienen!
De meeste dieren zijn onvoor-
waardelijk trouw aan hun baasje. 
Het zijn echte vrienden! En die 
verdienen het om goed verzorgd 
te worden, aandacht te krijgen 
en een portie beweging. U wilt 
een dagje of weekend weg? Op 
vakantie en u brengt liever niet 
uw (huis)dier naar een pension? 
Dan neemt suzanne ook graag 
deze verzorgende taak een poos-
je over. Zo is alles met betrekking 
tot uw (huis)dier bespreekbaar.

 wie laat de hond uit?
HEEsWIJK-DINTHER - Huisdieren groeien mee met nieuwe situaties. U 
kocht een hond voor de kinderen, maar die zijn inmiddels het huis uit 
en u heeft een baan gevonden… Wie laat dan de hond uit? Huisdieren 
vragen tijd, aandacht en liefde. Met het laatste zit het vaak wel snor, 
maar tijd en aandacht kunnen een probleem zijn. Of misschien laat de 
gezondheid het (tijdelijk) niet toe om uw hond uit te laten? Op vakan-
tie, maar u wilt uw huisdier niet naar een dierenpension brengen? Het 
hoeft geen probleem meer te zijn met Hondenuitlaatservice-Suzanne! 
Daarnaast kunt u Suzanne bellen voor het verzorgen van uw huisdie-
ren, zodat u niet voor elk wissewasje naar de dierenarts hoeft. 

Suzanne boxman
Bovenmeester 41, 5473 HH Heeswijk-Dinther - 06-31228497 
info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl
www.hondenuitlaatservice-suzanne.nlSuzanne begint de eerste hondenuitlaatservice in Bernheze 

 Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls
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Van alles is er te koop wat inte-
ressant is voor kinderen tot on-
geveer twaalf jaar. Onder andere 
kinderkleding en babyspullen in 
allerlei soorten en maten. Be-
kend speelgoed zoals duplo- en 
legoblokken, barbiepoppen en 
gezelschaps- en computerspelle-
tjes. De gebruikte spullen of par-
tijgoederen worden te koop aan-
geboden door particulieren. De 
organisatie organiseert al meer 
dan 12,5 jaar in de regio kinder-
beurzen. 

De beurzen lopen nog steeds 
erg goed. Als je alle kinderspul-
len nieuw moet kopen, wordt 
dat vaak veel te duur. Bovendien 
kun je vaak net zo goed volstaan 
met gebruikte kleren en spullen. 
Dat zie je onder andere bij de 
kinderboxen en kinderstoeltjes, 
auto- en fietsstoeltjes. Deze ar-
tikelen zijn meestal meteen ver-
kocht op de beurs. De deelne-
mers gaan tevreden naar huis als 
zij hun spullen verkocht hebben. 

De nieuwe eigenaars zijn weder-
om tevreden met hun aankoop. 
Daarom is het nog steeds zo leuk 
om de beurzen te organiseren. 
De openingstijden van de beurs 
zijn van 10.30-13.30 uur en de 
entree is € 2,-. 

Volgende beurzen dit najaar zijn 
30 oktober Fitland Mill en 13 no-
vember Rusheuvel Oss. 

Voor meer informatie kijk op 
www.babykinderbeurs.nl of volg 
ons op Facebook.

baby- & Kinderbeurs
rusheuvel
9 oktober en 13 november

Oss - Bij de Rusheuvel in Oss wordt zondag 9 oktober een grote 
baby- en kinderbeurs gehouden. De organisatie van de babykin-
derbeurs verwacht wederom een grote drukte bij de Rusheuvel. De 
beurs, die tweemaal per jaar daar wordt gehouden, is inmiddels een 
begrip voor Oss geworden. Er staan ruim 100 deelnemers. Je kunt 
er makkelijk parkeren. 

Prentenboekentip van de bibliotheek: 
Jan Politieman / Ruth Wielockx

Jan Politieman heeft vandaag een belangrijke op-
dracht. De hoofdcommissaris heeft hem gevraagd 
een brief te posten. Op de enveloppe staat in dik-
ke zwarte letters TOPGEHEIM.

Jan gaat meteen op pad, maar onderweg ver-
dwijnt zijn pet plotseling van zijn hoofd. “Houd 
de dief!” roept Jan Politieman nog. samen met 
zijn speurhond snuffel zet hij de achtervolging in. 
Zal Jan zijn politiepet terugvinden? En wie is de 
dief?

Het verhaal begint met een kleurrijke illustratie 
van het politiebureau en de omgeving. Er is van 
alles te zien en dat geldt voor dit hele prenten-
boek. Je moet vooral erg goed naar de vrolijke 
tekeningen kijken! Een grappig en spannend 
prentenboek over een dappere politieman en zijn 
slimme hond, voor speurneuzen vanaf vier jaar!

Doe-lezing voor kinderen: 
Geheimzinnige geschriften

Op een luchtige manier maken 
we een reis door de geschiede-
nis van het schrift en het boek. 
We onderzoeken het ‘schrift’ 
van de oermens. Ook kijken we 
naar de ontwikkeling van het 
spijkerschrift, de hiërogliefen, de 
verspreiding van het alfabet, het 
monnikenwerk en de uitvinding 
van de boekdrukkunst. Na de le-

zing is het tijd voor de workshop 
‘Geheimschrift op kleitablet-
ten’! Wil je weten hoe jouw opa 
en oma en hun ouders vroeger 
schreven? Probeer het zelf met 
een lei en griffel, kroontjespen 
en inkt!

Deelname aan deze middag is 
gratis. Je kunt je opgeven via de 

link op de website 
www.nobb.nl/bernheze of door 
te bellen met de bibliotheek. 
Wees er snel bij, want er is maar 
een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. 
Doe-lezing voor kinderen uit 
groep 5 t/m 8, 5 oktober van 
14.00 tot 15.30 uur, bibliotheek 
Nistelrode.

BERNHEZE - Tijdens de kinderboekenweek organiseert Bibliotheek Bernheze, in samenwerking met 
Sandra van Dam van Curiosityworld, op 5 oktober in bibliotheek Nistelrode een doe-middag over ge-
heimzinnige geschriften voor alle nieuwsgierige kinderen van Bernheze uit groep 5 t/m 8.

Cube verwondert
BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATIE BERNHEZE. Cube vormt de verbindende 
factor tussen cultureel aanbod enerzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar 
bezoekt graag culturele activiteiten voor kinderen. Dit keer: Open Monumenten Klassendag 
met een bezoek aan de Molen ‘Windlust’ in Nistelrode, georganiseerd door de Heemkunde-
kring Nistelrode en aangestuurd vanuit Cube. 

Cultuureducatie Bernheze

Hoog, dat is het. En ook best een 
beetje eng. Maar daarom des te 
spannender. De kinderen van 
groep 7 van Bs De Beekgraaf 
klauteren voorzichtig de smalle 
treetjes op en schuifelen achter 
elkaar de romp van de molen bin-
nen. “We zijn nu op de maalzol-
der”, vertelt molenaar Ad van den 
Akker. “Kijk maar eens naar deze 

twee grote maalstenen. Daartus-
sen wordt het graan gemalen, 
waarbij alleen de bovenste steen 
ronddraait. Eén zo’n steen weegt 
wel 800 kilo!” Dat dat veel is, be-
grijpen de kinderen onmiddellijk. 
De stenen worden aangedreven 
door het tandwiel dat verbonden 
is met de wieken. Alles draait bij 
deze standerdmolen om de wind. 

Geen wind, dan ook geen bewe-
ging in de wieken en dus geen 
meel en geen brood. In vroegere 
tijden wist men een briesje dan 
ook wel te waarderen. Molen 
‘Windlust’ is een van de oudste 
molens van Nederland, weet Ad 
te vertellen. Nog met een houten 
as, waarvan er nog maar enkele 
zijn. Het maakt indruk. Want al 
die techniek, dat is me nogal wat. 
Vandaar waarschijnlijk ook de 
vraag van een van de kinderen: 
“Hoe duur is deze molen?” Tja, 
een vraag die niet een-twee-drie 
te beantwoorden is. “Best duur”, 
besluit de molenaar tactisch. Be-
ginnen met sparen dan maar, lijkt 
me. De kinderen dalen weer af en 
mogen beneden zelf handmatig 

graan malen met een boeren-
molen en een handmolen, onder 
toeziend oog van molenaar Jo van 
den Heuvel. En dan naar buiten. 
In de tent is door de organiseren-

de heemkundekring ‘Nistelvorst’ 
een prachtige fototentoonstelling 
opgesteld. Ook hier gaan de kin-
deren aan de slag. Ria van den 
Akker legt de opdracht uit: be-
antwoord de vragen aan de hand 
van de teksten bij de foto’s. Met 
wat hulp hier en daar lukt dat pri-
ma. spelenderwijs leren de kinde-

ren zo alles over de molen, de ge-
schiedenis en de werking ervan. 
En het mooiste van de dag? Het 
zelf malen. Maar ook die trap op 
naar boven. Bijkomstig voordeel: 

de boterham of pannenkoek 
wordt vanaf vandaag nóg meer 
gewaardeerd. Want dat meel… 
daar moet je heus wel wat voor 
doen.

De Cube verwonderaar

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

  Foto’s: Marcel van der Steen

In vroegere tijden wist men 
een briesje wel te waarderen

kLeding en 
SPULLeN iN 

soorten en maten
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VERKRIJGBAAR IN WEEK 38 BIJ:
Sterrin
Plein 1969-1b
Heeswijk-Dinther
www.sterrin.nl

FIND THE ONE BRA FOR YOU AT TRIUMPH.COM

€ 10,- korting
bij aankoop van
een Triaction bh

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG  21 SEPTEMBER 2016

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

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

Meester Kikker 
13:30

Huisdiergeheimen 3D 13:30

Huisdiergeheimen 2D 15:30

Kubo en het magische zwaard 3D 16:00

Suicide Squad 3D 
19:45

War Dogs 
19:45

Mechanic: Resurrection 20:00

DONDERDAG  22 SEPTEMBER 2016

War Dogs 
19:45

Nerve 

19:45

Bridget Jones’s Baby 
20:00

Mechanic: Resurrection 20:00

VRIJDAG  23 SEPTEMBER 2016

De GVR 2D (NL) 
16:00

Huisdiergeheimen 2D 16:00

Bridget Jones’s Baby 
16:00 19:00 21:30

Nerve 

16:00 19:00 21:30

Jason Bourne 
18:45

Bad Moms 
19:00

Mechanic: Resurrection 21:45

War Dogs 
21:45

ZATERDAG  24 SEPTEMBER 2016

Finding Dory (NL) 2D 
13:00 15:30

Bridget Jones’s Baby 
13:00 15:45 19:00 21:30

Meester Kikker 
13:15

Huisdiergeheimen 3D 13:15

Kubo en het magische zwaard 3D 15:30

Huisdiergeheimen 2D 15:45

Jason Bourne 
18:45

Mechanic: Resurrection 19:00

Nerve 

19:00 21:30

Bad Moms 
21:45

War Dogs 
21:45

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2016

Finding Dory (NL) 2D 
13:00 15:30

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

Meester Kikker 
13:15

Huisdiergeheimen 3D 13:15

De GVR 2D NL 
15:30

Huisdiergeheimen 2D 15:45

Bad Moms 
19:30

Mechanic: Resurrection 19:30

Nerve 

19:45

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2016

Mechanic: Resurrection 19:45

Nerve 

19:45

Jason Bourne 
20:00

Bridget Jones’s Baby 
20:00

DINSDAG 28 SEPTEMBER 2016

Mechanic: Resurrection 19:45

Nerve 

19:45

Bad Moms 
20:00

Bridget Jones’s Baby 
20:00

WOENSDAG  29 SEPTEMBER 2016

Finding Dory (NL) 2D 
13:30

Storks 3D (NL) 
13:30 15:45

Meester Kikker 
13:45

Huisdiergeheimen 3D 13:45

Bridget Jones’s Baby 
15:45 20:00

Huisdiergeheimen 2D 16:00

Kubo en het magische zwaard 3D 16:00

Mechanic: Resurrection 19:45

Nerve 

19:45

War Dogs 
20:00

Volg ons op Facebook en 

blijf op de hoogte van al 

onze acties, premières  

en specials!

Het recht kom je op elke straathoek tegen

Advocaat Rob Haakmeester uit 
Heesch zit graag dichtbij zijn cli-
enten. “Omdat het in dit werk 
altijd om vertrouwen en bena-
derbaarheid gaat, kies ik voor 
een persoonlijke en no-nonsense 
aanpak.” Grote en kleine onder-
nemers én particulieren vinden in 
Rob de juiste advocaat: een pro-
fessional die werk maakt van hun 
recht. Veel zaken die Rob behan-

delt, spelen zich af in het familie-
recht. Denk aan echtscheidingen, 
alimentatiekwesties en de om-
gang met kinderen. Ook erfrecht, 
letselschade en aansprakelijk-
heidsrecht zijn belangrijke aan-
dachtsgebieden. “Bij al deze on-
derwerpen spelen emoties vaak 
een grote rol. Samen met mijn cli-
ent, zoek ik naar de balans tussen 
de emoties, de feiten en de juri-
dische kanten van een zaak. Dat 
geeft vaak de kracht die nodig is 
voor een efficiënte oplossing van 
hun probleem”, vertelt Rob.

In gesprek gaan helpt
Lang niet alle kwesties komen 
voor de rechter. “Met onder-
handelingen en bemiddelingen 
– gewoon met de andere partij 

in gesprek gaan - kun je vaak al 
veel bereiken”, legt Rob uit. Zijn 
jarenlange ervaring met mensen 
in allerlei organisaties, komt hier-
bij uitstekend van pas. Daardoor 
heeft Rob al veel successen be-
reikt in zaken tegen verzekeraars, 
de overheid en bij confllicten tus-
sen werkgever en werknemers. 
“Als het niet lukt om het samen 
te regelen, wordt de zaak aan de 

rechter voorgelegd. Dan maak ik 
me sterk om het standpunt van 
mijn cliënt zo goed mogelijk naar 
voren te brengen. Hoe dan ook, 
er komt altijd een oplossing. Zo-
dat mensen de kwestie kunnen 
afsluiten.” Cliënten vinden in 
Rob Haakmeester dus een ad-
vocaat, die werk maakt van hun 
recht. “Mijn advies is om niet te 
lang door te modderen, maar tij-
dig een advocaat in te schakelen. 
Zo komt er sneller duidelijkheid.” 

Ouderen
Rob ziet dat mensen soms uit-
geput raken door hun proble-
men. Met name ouderen zijn 
kwetsbaar, terwijl er van hen veel 
wordt verwacht. “Zij moeten lan-
ger thuis blijven wonen en zelf-

standig hun hulp regelen. Je ziet 
dat ze vaak tegen complexe pro-
blemen aanlopen, waar ze niet 
meer overheen kunnen kijken. 
Ook aan die groep mensen wil ik, 
op een laagdrempelige manier, 
rechtshulp bieden.”

Zelf betalen?
Wie een advocaat inschakelt voor 
een advies of procedure, kan wel-
licht in aanmerking komen voor 
gesubsidieerde rechtshulp. On-
der een bepaalde inkomensgrens 
wordt dan een advocaat ‘toege-
voegd’ en hoeft er alleen een ei-
gen bijdrage te worden betaald. 
“Het blijft moeilijk om recht of 
onrecht in geld uit te drukken, 
maar als je geen stappen zet om je 
recht te halen, dan blijft het wrin-
gen. Het is beter om daar een ein-
de aan te maken door je probleem 
toch samen met een advocaat tot 
een oplossing te brengen.”

U kunt met allerlei juridische vra-
gen bij Rob Haakmeester terecht, 
maar zijn bijzondere aandachts-
gebieden zijn: familierecht, erf-
recht, aansprakelijkheidsrecht, 
letselschade en bestuursrecht. 

www.rhadvocaat.nl
rhaakmeester@rhadvocaat.nl
06-11727028

HEESCH - “Recht gaat over mensen die samenleven. Op elke straat-
hoek kun je ineens geconfronteerd worden met een situatie die juridi-
sche problemen geeft. En daar moet dan een oplossing voor komen.” 

Tekst en foto: Hieke Stek

advocaat die werk maakt van uw recht
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aan heT werK

Werk met voldoende 
beweging?

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

Wat staat er tegenover:

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

  Heeswijk-Dinther

Word bezorger!

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

€ 100,-
         
bonus!

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

 

 

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH - 06-23669373
info@in� usso.nl - www.in� usso.nl

Op weg naar….
• Een andere baan?
• Een boost in je loopbaan?
• Een check van je 
 CV & LinkedIn-pro� el?
• Een betere combinatie tussen 

werk en privé?
• Een nieuwe richting in je 

loopbaan?

Jacqueline Gerrits  ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching 
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ  HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl 

www.influsso.nl 
 

 

Op weg naar…. 
 Een andere baan? 
 Een boost in je loopbaan? 
 Een check van je CV & LinkedIn-profiel? 
 Een betere combinatie tussen werk en privé?  
 Een nieuwe richting in je loopbaan? 

Influsso helpt je op weg door  loopbaanbegeleiding, coaching of 
workshops. 
 
Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan 

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 

In� usso helpt je op weg door 
loopbaanbegeleiding, coaching 
of workshops.

Naar muziek luisteren en anderen horen 
zingen geeft je vaak al een goed gevoel. 
Dat jij ook muziek kunt maken met al-
leen je stembanden doet je daarom echt 
goed. Je eigen stem is nog steeds een 
heel mooi ‘muziekinstrument’, een van 
de oudste instrumenten die er zijn. Als 
je vrijuit zingt ben je namelijk helemaal 
jezelf. 

spreekt bovenstaande je aan en loop je 
al langer rond met het idee ‘ik zou wel 
in een koor mee willen zingen, maar ik 
weet niet of ik dat wel kan’ of heb je 
vroeger als kind of jong volwassene al 

eens in een koor gezongen en kriebelt 
het om dat weer eens op te pakken?
Dan ben je van harte welkom om vrij-
blijvend een paar van onze koorrepeti-
ties bij te wonen (elke woensdagavond 
van 20.30-22.30 uur in CC servaes, 
naast de kerk in Heeswijk-Dinther en 
kun je het zelf ervaren.
Voor meer informatie kun je een mailtje 
sturen naar ivdschoot@home.nl of be-
kijk eens onze Facebookpagina. Wil je 
graag lid worden? Neem dan contact 
met ons op, het lijkt ons heel leuk je te 
ontmoeten tijdens een van onze weke-
lijkse repetities.

Zingen bij Koor Amicanto 
iets voor jou?

HEEsWIJK-DINTHER - Je kent dat wel, zingen als uitlaatklep als je je lekker voelt, 
bijvoorbeeld in bad of onder de douche, of lekker meebrullen met de autoradio. 
Zingen is een bijzonder mooie vorm van gelukkig zijn. Alle zorgen vliegen weg uit 
je longen. Maar ook met zorgen en verdriet helpt zingen je verder.

Meer dan alleen sterk in het leveren van PVC

Middelste Groes 27 - 5384 VV Heesch - 0412-474830 - www.penningspvc.nl

Wij zijn op zoek naar een

FULLTIME BALIE- VERKOOPMEDEWERKER
40 uur per week

Deskundigheid, inzet en collegialiteit
Wij verwachten dat je een deskundig advies kan geven met de juiste produktkennis

in elektrotechniek, wat betreft materiaalkeuze, verwerkingsrichtlijnen, 
installatie en toepassingsgebieden.

Reageren per mail naar: info@penningspvc.nl

ONZE KENNIS UW VOORDEEL
Pennings Pvc BV is leverancier van pvc- en installatiematerialen voor installateurs, 

hoveniers, wegenbouw en de agrarische sector. Als jong dynamisch bedrijf staan ze altijd 
voor de klanten klaar, om deze zo goed mogelijk te voorzien van betrouwbare producten 
met een goede service. Door de ruime keus aan voorraad-artikelen kunnen ze direct aan 
uw wensen voldoen. Onverhoopt niet in voorraad? Vaak binnen 24 uur alsnog geleverd.



Woensdag 21 september 2016 15
  

LEKKER
CREATIEF
BEZIG

HET CURSUSSEIZOEN IS WEER GESTART, 
WANNEER ZIEN WE JOU DIT NAJAAR?

MOOIS IN DE MAAK BIJ DE 
CURSUS BEELDHOUWEN:
HAKKEN IN STEEN!

GESPOT

Ine Muller over de cursus ‘Haal meer 
uit je iPad’ (start 4 oktober weer):

“DE IPAD LIGT ALTIJD BIJ 
ME OP SCHOOT.”

KIES CULINAIR
De culinaire cursussen bij de Eijnderic
zijn wereldberoemd in Bernheze
en ver daar buiten. Uitstekende
keukenvoorzieningen en een gevarieerd 
aanbod, zowel voor beginnelingen als 
bekwame hobby-koks.

Iets voor jou? We starten in oktober met:
-  Bourgondisch eten zonder vlees en vis
-   Turkse specialiteiten
-   Combinatie workshop;  

stamppotten en Hollandse pot
-  Healthy snacken
-  Wijnkunde: de basis

Lees he t verhaal van 

Ine en docent Wim 

op www.e ijnder ic .nl 

BINNENKORT VAN START! 
MELD JE AAN!

Creatief bloemschikken | 9 lessen
Heesch | di 20 sept. | 20.00-22.00u | € 88,-
Sjaal beschilderen (wol of zijde) | 1 les
Heesch | wo 12 okt. | 09.30-12.00u | € 20,- excl. materiaalkosten
Schrijven voor je plezier | 5 lessen
Heesch | di 11 okt. | 19.30-21.30u | € 58,50
Workshop schaal beschilderen | 1 les 
Nistelrode | za 22 okt. | 09.30-12.30u | € 39,50
Workshop houten huisjes met fotoprint | 1 les
Nistelrode | za 22 okt. | 13.30-16.30u | € 33,50
Macramé plantenhanger | 2 lessen
Heeschwijk | do13 okt. | 20.00-22.00u | € 29,00 
Samba Percussie  | 7 lessen
Extern | wo 5 okt. | 20.00-22.00u | € 96,00
Keramiek 
Heesch | wo 21 sept. | 09.15-11.45u | 20 lessen | € 292,00
Heesch | do 22 sept. | 09.15-11.15u | 20 lessen | € 236,00
Glasfusing | 5 lessen
Nistelrode | ma 26 sept. | 19.30-21.30u | € 111,50
Schilderen in olieverf | 20 lessen
Heesch | ma 26 sept. | 19.30-22.00u | € 236,50 
Korte cursus tekenen en schilderen | 10 lessen
Nistelrode | di 4 okt. | 09.00-11.30u | € 143,00
Tai Chi
Gevorderden | Heesch | wo 14 sept. | 10.30-11.30u | 10 lessen | € 53,50
Beginners | Heesch | ma 3 okt. | 09.00-10.00u | 8 lessen | € 43,00
Kleur-, kleding- en stijladvies | 3 lessen
Heeswijk | di 4 okt. | 20.00-22.00u | € 33,50 
Yoga  
Heesch | Diverse mogelijkheden
Handanalyse | 7 lessen
Heesch | di 4 okt. | 13.30-15.30u |  € 74,00  
Body Language | 2 lessen
Heesch | wo 5 okt. | 20.00-22.00u | € 26,00 
Zentangel tekenen | 3 lessen
Nistelrode | do 6 okt. | 19.30-21.45u | € 43,00 
Meditatie
Heesch | di 11 okt. | 19.30-20.30u | 10 lessen | € 62,50 
Peuterdans | 10 lessen
Heesch | ma 3 okt. | 10.30-11.30u | € 45,00 
Stress... erkennen, herkennen en er mee omgaan | 2 lessen
Heeswijk | ma 3 okt. | 19.30-21.30u | € 24,00 
Introductiecursus astrologie | 6 lessen
Nistelrode | di 4 okt. | 19.30-21.30u | € 130,50
(W)EET je fit! | 3 lessen
Heesch | za 8 okt. | 11.00-13.00u | € 38,00 
Hoofdmassage | 2 lessen
Nistelrode | di 11 okt. | 19.30-21.30u | € 31,00 
Hand- en nagelverzorging | 1 les
Nistelrode | ma 17 okt. | 9.30-11.45u | € 26,00 

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

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

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

Engels voor de jeugd | 20 lessen | vanaf groep 7
Heesch | ma 3 okt. | 16.00-17.00u | € 118,50 
Razendsnel typen | vanaf groep 6
Heesch | di 4 okt. | 16.00-17.00u | 20 lessen | € 138,50 
Heesch | di 4 okt. | 17.00-18.00u | 20 lessen | € 138,50
Heesch | wo 5 okt. | 17.00-18.00u | 20 lessen | € 138,50
Heesch | do 6 okt. | 18.00-19.00u | 20 lessen | € 138,50
Heesch | do 6 okt. | 19.00-20.00u | 20 lessen | € 138,50
Meditatie voor kinderen 
Heesch | wo 12 okt. | 13.45-14.45u | 8 lessen | 9 t/m 12 jaar | € 43,50 
Heesch | wo 12 okt. | 15.00-16.00u | 8 lessen | 5 t/m 8 jaar |  € 43,50
Koken voor de jeugd 
Heesch | wo 28 sept. | 13.30-15.30u | 5 lessen | 6 t/m 8 jaar |  € 65,50  
Heesch | wo 5 okt. | 15.45-17.45u | 5 lessen | 9 t/m 12 jaar |  € 65,50
Tekenen op de computer | 3 lessen | vanaf 7 jaar
Heesch | wo 5 okt. | 13.30-15.00u | € 25,00 

SPECIAAL VOOR DE JEUGD!

v ia www.e ijnder ic .nlof 0412 45 45 45

KAN IK NOG MEEDOEN ALS EEN CURSUS 
AL BEGONNEN IS?  
Als er plaats is kun je in veel gevallen nog 
instromen. Neem contact met ons op om te 
informeren naar de mogelijkheden.

IK WIL GRAAG EEN PROEFLES VOLGEN;  
KAN DAT?
Bij onze langlopende cursussen kan dat bijna 
altijd. Bel even met onze administratie om te 
kijken wat mogelijk is.

EEN TAAL LEREN OF 
BIJSPIJKEREN?
Onze taaldocenten nemen je in hun lessen mee 
door een gevarieerde lesstof in Spaans, Engels, 
Frans, Duits, Italiaans of Pools! Spreek- en 
leesvaardigheid voorop, met de juiste tips om  
ook de grammatica onder de knie te krijgen.

Meld je aan v ia www.e ijnder ic .nl !

of 0412 454545
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Full Moon Party

VORSTENBOSCH – In de Hondstraat werd afgelopen vrijdag een Full Moon Party gehouden voor kinderen van groep 8 van basisschool Op Weg en de klassen 1 en 2 van het 
voorgezet onderwijs. Leeftijd dus tussen de 10 en 14 jaar. Er waren ruim 60 kinderen en het was een leuke, gezellige avond in het teken van Full Moon. 
In de grote achtertuin bij Erna van den Elsen at the beach on the Dogstreet 6 was overal aan gedacht. Bijna volle maan, water, zand, vuur, magic cocktails en er werd ook nog 
een workshop Moonwalk gehouden. Vrijdag 16 september proberen we de jeugd van Vorstenbosch (groep 8, klas 1 en 2) opnieuw te verbinden. Een groot succes, wat zeker een 
vervolg gaat krijgen om de ‘in between’-jeugd van Vorstenbosch enkele keren per jaar bij elkaar te laten komen voor verbinding met een leuke activiteit.

De data van september tot en 
met december van Boek & Bab-
bel zijn:
Heesch: 14.45-15.30 uur    
Heeswijk-Dinther: 10.30-11.30 
uur  
Nistelrode: 14.45-15.30 uur
donderdag 22 september 
vrijdag 23 september   
maandag 26 september
donderdag 3 november   
vrijdag 4 november   

maandag 7 november
donderdag 15 december   
vrijdag 16 december   
maandag 19 december

Bibliothecaris Désirée 
start met Boek & Babbel 
HEESCH – Ben je benieuwd naar de nieuwe aanwinsten van de bi-
bliotheken Bernheze van afgelopen maanden, kom dan naar een van 
de drie bijeenkomsten in Heesch, Nistelrode of Heeswijk-Dinther. 
In een ongedwongen sfeer wordt van een gedeelte van de nieuw 
binnengekomen romans en informatieve boeken een tipje van de 
sluier opgelicht. Aanmelden voor Boek & Babbel is niet nodig. Je 
kunt gewoon aan de leestafel aanschuiven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agnes B. bij Kasteel Heeswijk

Schulpen is geen onbekende in 
de Heeswijkse theaterwereld. 
Jarenlang was hij productieleider 
en speler bij Natuurtheater De 
Kersouwe. In de eerste productie 
van theatergroep BLUV, De Oor-
sprong, speelde hij de hoofdrol. 
In Agnes B. vertolkt hij naast het 
productieleiderschap, ook de rol-
len van een grootvader, een but-
ler en een rechercheur.
‘De voortvarende Agnes verovert 
haar Romeo en toont zich daar-
bij een combinatie tussen Jeanne 
d’Arc en Robin Hood. Mijn rol in 
het geheel is die van een opa als 
sidekick en een rechercheur zon-
der hart’, legt Schulpen uit.

HEESWIJK-DINTHER - Frank Schulpen (58) uit Heeswijk-Dinther neemt dit jaar een aantal rollen op zich 
in de productie Agnes B. Samen met theatergroep BLUV, trekt Schulpen de komende weken langs ver-
schillende openluchttheaters in Nederland. Op zondag 25 september doet de club Kasteel Heeswijk aan.

A l l e r e e r s t 
moesten de 
vijftien deel-
nemers tien 
pijlen op 
een grote 
wip schie-
ten, met 
aansluitend 
vijf pijlen op 
een kleinere 
wip. Van de 
vijftien deel-

nemers wisten slechts twee per-
sonen allemaal voltreffers te no-
teren. Aansluitend werd bij het 
geweerschieten een soortgelijk 
scenario uitgevoerd. Tien kogels 
werden op de eerste schietbak 
gericht en vervolgens werden 

vijf kogels op de tweede schiet-
bak afgevuurd. Bij dit onderdeel 
wisten nagenoeg alle geoefende 
geweerschutters, zes in totaal, 
vijftien treffers te noteren. De 
winnaar was al snel bekend, want 
er was maar een persoon die bij 
beide onderdelen vijftien treffers 
achter de naam wist te noteren. 
Kortom Patricia Steenbakkers 
werd later op de avond door 
hoofdman Johnnie v.d. Heijden 
opnieuw als schutterskoning ge-
huldigd. Een detail daarbij is, dat 
Patricia vorige week zondag ook 
al federatiekampioen werd bij 
het geweerschieten. Daarnaast 
behaalde ze de 1e plaats voor 
het geweerschieten in klasse A 
bij de competitie in Hoge Schuts.

Schutterskoningschieten 
2016 Gilde Vorstenbosch
VORSTENBOSCH - Dit jaar werd de opzet gewijzigd door de com-
binatie van geweerschieten met kruisboogschieten te starten. Op 
donderdag 15 september werd om 18.00 uur aangevangen.

Prijswinnaars ZLTO Bernheze 
BERNHEZE - Op Heesch Presenteert was ook dit jaar ZLTO Bernheze van de partij. De PR-commissie 
vindt het belangrijk de agrarische sector te promoten bij het publiek. Het raden van het juiste aantal 
liters melk én het gewicht van Betsie, het Engels minivarken, trok vele mensen aan. Over en weer werd 
gediscussieerd en werden antwoordstrookjes ingeleverd. Uiteindelijk bleek in de vaas 4,35 liter melk 
te zijn gedaan. Susan van Demen uit Berghem schatte dit zeer goed in en zij is inmiddels blij gemaakt 
met een heerlijk zuivelpakket.

Betsie woog 20,8 kilo en dat was 
precies wat Lina ter Burg uit Nis-
telrode op het antwoordstrookje 
zette. Zij kreeg het lekkere vlees-
pakket thuis overhandigd.

Voor de jonge bezoekers was nog een extra actie. Door een kleurwedstrijd konden zij een uitje winnen 
voor de hele klas naar de boerderij. Uit de inzendingen is de kleurplaat van Mara Hanegraaf uit Vinkel 
beoordeeld als de mooiste. Zij mag met haar hele klas op bezoek komen bij de varkens en koeien. Ook de 
andere kinderen hebben erg hun best gedaan en worden hartelijk bedankt voor hun deelname.

MAAK KENNIS MET GOLF!!!
Grijp nu Uw kans om kennis te maken met Golf op de Open Golfdag 2016.

Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode op zaterdag 24 september van 13.00 uur tot 16.00 uur

Ontvangst met koffie, demonstratie door professionals en zelf een balletje slaan op de 
drivingrange. Informatie over lidmaatschap en een Speciale Aanbieding om te 

golfen tot het einde van het jaar. 

GOLF IS EEN SPORT VOOR IEDEREEN, DUS OOK VOOR U!!!

Golf & Country Course
Sint-Oedenrode

Schootsedijk 18 - 
5491 TD - Sint-Oedenrode  
www.golfbaandeschoot.nl

Zaterdag 24 September van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Susanne
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BernhezefamilieBerichten

HEEsCH – Piet van Grunsven en 
Annie van Hoorn gaven op 8 sep-
tember 1966 elkaar in Heesch 
het ja-woord en gingen in de 
Burgemeester Woltersstraat 
wonen. 

Daar werd later hun taxibedrijf 
en bandenhandel opgebouwd. 
Piet en Annie mochten drie kin-
deren krijgen; twee zoons en 
een dochter. De zoons zijn, naast 
Piet, ook werkzaam in het be-
drijf. Annie heeft lange tijd de 
klanten telefonisch te woord ge-

staan en ook nu wordt dat nog 
regelmatig door haar gedaan. In 
de spaarzame vrije tijd zingt Piet 
in diverse kerkkoren in Heesch 
en Herpen en brengt Annie 
graag een bezoekje aan een the-
atervoorstelling. Op zondag 11 
september hebben Piet en An-
nie in het bijzijn van velen een 
gouden dag beleefd, die muzi-
kaal werd opgeluisterd door het 
Ceciliakoor in de kerk en Fanfare 
Aurora in ‘t Tunneke. Dat laatste 
was een geweldige verrassing 
voor hen!

Gouden bruidsparen

piet en Annie van 
Grunsven-van Hoorn

NIsTELRODE - Wim en Riek van 
Kessel - Vogels hebben elkaar 
ontmoet tijdens het dansen in 
Vorstenbosch. Na vier jaar ver-
kering zijn zij in 1966 getrouwd. 

Wim was metselaar van beroep. 
Helaas had Wim al op jonge 
leeftijd reumatische klachten, 
waardoor hij al vroeg zijn vak 
niet meer kon uitoefenen. Van-
af toen is Wim beheerder van 
sportzaal ‘de Overbeek’ gewor-
den, waar velen hem van ken-
nen. Ook is Wim tot de dag van 
vandaag betrokken bij Manege 
L’Avenir in Vorstenbosch bij de 
familie van Osch. Hier heeft hij 
altijd met veel plezier vele hand- 
en spandiensten verricht.
Riek was jarenlang hulp in de 
huishouding bij een gezin in  

Veghel. Zij zingt al meer dan 45 
jaar in het dameskoor in Vor-
stenbosch.

Wim en Riek kregen drie kinde-
ren; Marian, Miranda en Crisjan. 
Inmiddels is de familie uitgebreid 
met partners en vijf kleinkinde-
ren. Wim en Riek hebben ja-
renlang op de Brakkensedijk in 
Vorstenbosch gewoond, enkele 
jaren geleden zijn zij verhuisd 
naar Nistelrode, naar het Laar-
hof, waar zij het goed naar hun 
zin hebben. 
Riek houdt erg van wandelen en 
beiden houden van tuinieren, 
fietsen en klussen in en om huis. 
Vrijdag 16 september hebben zij 
een prachtige dag beleefd met 
familie en vrienden ter gelegen-
heid van hun 50-jarig huwelijk!

Wim en riek
van Kessel-Vogels

‘t Tunneke en De pas: 
partners van het bbE 

“We zijn inmiddels zeer ervaren in het organiseren van stijlvolle (bedrijfs-)
feesten”, vertelt Bjorn smits, sinds 1999 uitbater van ‘t Tunneke. Hij is 
content over de samenwerking. “Het verloopt vlekkeloos. Dit is nou ty-
pisch zo’n feest dat thuishoort bij CC De Pas. We gaan samen met ons 
personeel een stapje extra doen om te zorgen dat ook het BBE van 2016 
een groot succes wordt. Iedereen draagt dezelfde kleding. De taken zijn 
goed verdeeld, we weten wat we aan elkaar hebben, dat schiet op. We 
hebben een paar keer samen aan tafel gezeten en vonden elkaar snel in 
de opzet. Wat ons betreft is alles rond.” 

‘We vertrouwen elkaar, dat is voldoende’
CC De Pas is sinds 2004 gehuisvest aan de De Misse en een gedegen 
partner als het gaat om het bedienen van grote gezelschappen. “We zijn 
vereerd dat we dit feest voor en door ondernemers van onze gemeente 
mede mogen verzorgen. Juist in deze gemeente, waar de kernen elkaar 
niet zo makkelijk weten te vinden, is het een extra uitdaging om de par-
tijen te verbinden. Het verdelen van de werkzaamheden is daarbij een 
prima idee; er is een goede band met de mensen van ‘t Tunneke. Zij 
brengen veel professionaliteit en ervaring in. We zijn allebei sponsor van 
het evenement en we hebben hetzelfde doel: het BBE tot een succes ma-
ken. Dat vraagt om betrokkenheid, toewijding, passie en oog voor gast-
vrijheid en culinaire kwaliteit. Daarin vinden we elkaar moeiteloos. Wij 
doen er alles aan om iedereen onbezorgd te laten genieten. De afspraken 
daarover waren snel gemaakt; we vertrouwen elkaar, dat is voldoende.”

BERNHEZE - Bij het BBE staat samenwerken centraal. Dat geldt ook voor de Heesche ondernemers die de 
dranken gaan verzorgen tijdens het aanstaande BBE. Daarvoor hebben ‘t Tunneke en De Pas de handen 
ineen geslagen. ‘t Tunneke is al 150 jaar een vertrouwde naam in het centrum van Heesch. 

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

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

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

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

“WIJ SPONSOREN DE ONTMOETING”

VITAMINE BBE 
BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

Wilco en Bjorn Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls 

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

Help ons de Wereld te verbeteren!

De winkel ziet er prachtig uit en 
dat is niet zomaar. Dat doen we 
voor de producenten uit de der-
de wereld en voor jou!

De vrijwilligers van de Wereld-
winkel zetten zich namelijk in 
voor een betere wereld voor ie-
dereen. Dit doen ze door middel 
van het verkopen van eerlijke 
producten, waarmee ze produ-
centen in ontwikkelingslanden 
helpen groeien. Hoe meer pro-
ducten ze verkopen, hoe beter 
de producenten en hun gezin-
nen het hebben. Jij, als klant, 

draagt hier een groter steentje 
aan bij dan je misschien denkt 
en daarvoor willen we je bedan-
ken. Kom daarom op 28 sep-
tember naar de Wereldwinkel in 
Heeswijk-Dinther aan de Jonker 
speelmanstraat 10. De koffie 
staat klaar vanaf 9.30 uur.
Bernheze heeft drie Wereldwin-
kels, te weten in Heesch, Nistel-
rode en Heeswijk-Dinther. Het 
assortiment, de acties en aanbie-
dingen variëren per winkel. Dat 
maakt het zo leuk om eens een 
keer binnen te lopen in een win-
kel in een andere kern.

BERNHEZE - De Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther heeft op woensdag 28 september een speciale ver-
koopdag met maar liefst 20% korting op het gehele assortiment, uitgezonderd food. Na zes weken 
aangepaste openingstijden vanwege de zomervakantie, kijken de vrijwilligers van de Wereldwinkel 
weer uit naar het laatste kwartaal van 2016! 
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Gezond wandelen in de herfst 
met biowalking in De Maashorst

Een Biowalk is een groepswan-
deling in de natuur, begeleid 
door een IVN-natuurgids en een 
professional uit de gezondheids-
zorg. Deelnemers ervaren in een 
veilige omgeving welke positie-
ve invloed beweging en het bui-
ten zijn op het lichaam hebben. 
De wandeling start met een half 
uur doorwandelen om conditie 

op te bouwen. Dan volgt een 
korte pauze, gevolgd door een 
IVN-natuurexcursie van een uur. 

Na de wandeling krijgen deelne-
mers informatie over voeding, 
beweging en medicijngebruik. 
Door contacten met lotgenoten 
en unieke natuurbeleving is Bio-
walking niet alleen goed voor 

je gezondheid, maar vooral ook 
heel leuk! 

Praktische informatie 
IVN Biowalking is een samen-
werking tussen De Maashorst, 
IVN, synchroon Zorggroep en 
Ziekenhuis Bernhoven. Wil je 
meelopen met een Biowalk? De 
eerste serie van vier wandelin-
gen is gestart op 16 september 
in Uden (inschrijven nog moge-
lijk) en start nog op 28 septem-
ber in Nistelrode. Ben je lid van 
de KBO? Vanaf 12 oktober star-
ten wandelingen speciaal voor 
KBO-leden. 
Kijk voor meer informatie en de 
data op 
www.biowalking.nl/maashorst. 
De kosten voor vier wandelingen 
bedragen € 12,50 incl. koffie/
thee na afloop. Je kunt tevens 
een introducé meenemen, die 
hetzelfde bedrag betaalt. Deze 
hoeft geen chronische ziekte te 
hebben.

MAAsHORsT - Ook deze herfst kunnen mensen met diabetes type 2, COPD of risico op hart- of vaat-
ziekten weer meelopen met een serie IVN Biowalks in de Maashorst. De wandelingen worden georga-
niseerd in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden in het kader van het project Meer Maashorst.

Walnoten inzamelen voor de 
Kilsdonkse Molen
HEEsWIJK-DINTHER - Terwijl 
we nog een hittegolf hebben 
gehad in september, volgt de 
natuur toch zijn ritme en heeft 
daar de herfst zijn intrede ge-
daan. De eerste walnoten kun-
nen we alweer rapen!

De mensen op De Kilsdonkse 
Molen gaan nu aan de slag om 
zoveel mogelijk walnoten in te 
zamelen. De noten worden ver-
volgens op de zolder gedroogd 
en handmatig gesorteerd. Daar-
na zullen de eerste noten onder 

de grote molenstenen geplet 
gaan worden en kan de eerste 
olie geslagen worden.

Ook jij kunt meehelpen aan dit 
unieke proces, door walnoten af 
te leveren bij De Kilsdonkse Mo-
len en als dank mag je dan een 
gratis kopje koffie komen drin-
ken in het bezoekerscentrum. 

Dit is mogelijk op de openings-
tijden van het bezoekerscentrum 
(zie voor de openstelling: 
www.kilsdonksemolen.nl of op 

zondag 2 oktober tijdens het 
Oogstfeest.
De opbrengst van de walno-
tenolie komt geheel ten goede 
van restauratie- en onderhouds-
werkzaamheden van de molen.

Kort nieuws
Herdenkingsbijeenkomst 

HEEsWIJK-DINTHER - Waardige Herdenkingsbijeenkomst bij 
het Airborne-monument in Heeswijk-Dinther op vrijdag 16 sep-
tember samen met een delegatie van het Sint-Willebrordusgilde 
te Heeswijk en het Sint-Barbaragilde te Dinther.

Om ongeveer 16.40 uur kwam de bus aan uit Best met enkele 
veteranen, die de gezegende leeftijd hadden bereikt van rond de 
90 jaar. Kransen werden gelegd namens het militaire attaché van 
de Amerikaanse Ambassade door Col. Vincent Martinelli, door 
mrs. Helen Nagell uit de V.s., en locoburgemeester Peter van 
Boekel. Kinderen van basisschool Het Mozaïek lazen enkele korte 
gedichtjes voor en Dré van de Wijgert van het sint-Willebrordus-
gilde bracht een vendelhulde. Door leden van de fanfare werd de 
Last Post geblazen. Zowel leden van het comité Burgerslachtof-
fers, als het Oranje Comité Heeswijk-Dinther, omringde het ge-
heel met enkele inwoners uit Heeswijk-Dinther. 

Hulphond ontvangt € 10.000,- 
van stichting Charity Cup
NIsTELRODE - Op golfbaan The Duke werd donderdag 15 sep-
tember gegolfd voor Hulphond Nederland.

Tijdens het diner van deze Charity Cup overhandigde de heer 
Vinken, Directievoorzitter van de Rabobank Oss Bernheze, na-
mens de bank en de stichting Charity Cup, een donatiecheque ter 
waarde van € 10.000,- aan Alex Wendt, financieel directeur van 
Hulphond Nederland. Rabobank Oss Bernheze was als hoofd-
sponsor verbonden aan deze 24ste Charity Cup golfwedstrijd.

Herfstmarkt voor KiKa
ZonDAG GEZElliGE MArKT op DE MisssE

Goed doel: KiKa
De opbrengsten van deze dag 
komen geheel ten goede aan de 
stichting KiKa, die zich inzet voor 
de bestrijding en onderzoek van 
kankerverschijnselen bij hele klei-
ne kinderen en pubers. 

Leuk aanbod
Er zullen zaterdag volop leuke 
kraampjes en stalletjes te vinden 
zijn met de laatste uitverkoop 
van allerlei zomerse producten, 
zoals t-shirts, riemen en tassen, 
GsM-accessoires, make-up, zon-
nebrillen, schoenen, lederwaren, 
woondecoratie, modeaccessoi-
res, drogisterijproducten, speel-
goed, haarmode, cosmetica, sie-

raden, kleding en nog veel meer. 
Ook zijn er reeds hele leuke herfst- 
collecties verkrijgbaar en dienen 
de eerste winterproducten zich 
aan.

Kinderen
Voor de kinderen is er tijdens 
deze Herfstmarkt wat kinderver-
maak aanwezig en zijn popcorn, 
suikerspin en een breed assor-
timent aan snoepgoed verkrijg-
baar. 

Ook is er een leuke gratis speur-
tocht uitgezet over de hele markt 
langs de kraampjes waarmee de 
kinderen hele leuke prijsjes kun-
nen winnen.

Lekkernijen
Tijdens de Herfstmarkt zijn er 
ook vele hapjes en lekkernijen 
verkrijgbaar zoals o.a. kibbeling, 
loempia’s, belegde broodjes, 
aardappeltornado’s, churro’s, 
saté, crêpes, kip van het spit en 
vers gerookte paling.

Live entertainment
Er zal gedurende de gehele 
middag ook live entertainment 
op het plein verzorgd worden 
door allround zanger/entertai-
ner Humphrey Gray, die van alle 
markten thuis is en het publiek 
bezig zal houden.

Voorbereidingen
Op dit moment worden de al-
lerlaatste voorbereidingen ge-
troffen door de organisatie om 
alles in kannen en kruiken te krij-
gen en er een mooie dag van te 

maken. Mooi en zonnig weer is 
reeds besteld en de vooruitzich-
ten zijn ook goed, dus hopelijk 
wordt het een prachtige geslaag-
de herfstdag.

Openingstijden en deelname 
De Herfstmarkt is zondag gra-
tis toegankelijk en vindt plaats 
op het parkeerterrein voor de 

ingang van het gemeentehuis 
en De Pas. U kunt terecht van 
12.00 tot 18.00 uur. Er is nog 
plaats voor deelnemers met een 
kraam. Deze kunnen desgewenst 
even mailen naar reserveringen@
events-factory.nl, dan wel even 
telefonisch contact opnemen met 
de organisatie via het nummer 
0162-671310.

HEEsCH - Ondanks de op dit moment nog aardig zomerse weersom-
standigheden, probeert de Events Factory zondag 25 september toch 
De Misse alvast een beetje in de ban van de herfst te brengen. Dan 
vindt daar de gehele dag de ‘Herfstmarkt’ plaats.
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Runderriblappen
Per 500 gram

Hollandse appels 
en peren
Elstar, Jonagold of Goudrenet appels of 
Conference peren 
Alle combinaties mogelijk
Per kilo

Koopmans 
zoete bakmixen
Alle soorten  
2 pakken à 220-490 gram

2e
HALVE
PRIJS

*  25% korting op de totaalprijs van 2 producten,  
alle combinaties mogelijk

Geldig van woensdag 21 september tot en met dinsdag 6 december 2016.

Kiloprijs 8.98

 Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

449

099

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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prAKTisCHE inforMATiE

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

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

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

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

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

Wat is er met uw klacht 
gebeurd?
De klachten die wij in 2015 ont-
vingen gaan over incidentele 
gevallen. Alle 14 klachten zijn 
zorgvuldig onderzocht door de 

klachtbehandelaar. Het gaat om 
situaties waarin de klager heeft 
ervaren dat het contact met een 
medewerker of bestuurder van 
de gemeente niet goed is ver-
lopen. Na onderzoek blijkt dat 

6 van de 14 klachten die wij in 
2015 hebben ontvangen ge-
grond zijn. We hebben de ont-
vangen signalen en verbetertips 
binnen de organisatie besproken. 
Waar nodig hebben we proce-
dures aangepast en als er fouten 
zijn gemaakt, hebben we hier-
voor excuses aangeboden. 

We hebben alle klachten binnen 
de wettelijke termijn van zes we-

ken kunnen afhandelen. In 2015 
is geen gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid om de uitkomst van 
de klachtenbehandeling of de wij-
ze van afhandeling aan de exter-
ne klachtbehandelaar (De Natio-
nale ombudsman) voor te leggen.

Voor meer informatie kunt u tij-
dens openingstijden contact op-
nemen met de gemeente, tele-
foon 14 0412.

ontvangen klachten over gedrag medewerkers 
en bestuurders van de gemeente in 2015
De gemeente Bernheze wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch 
kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over het gedrag van een 
medewerker of bestuurder. in 2015 ontvingen wij hier 14 klachten 
over. We hebben al deze klachten zorgvuldig behandeld en gekeken 
hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. 

AGEnDA

Tot 22 september 
Aanleveren foto’s 
fotowedstrijd
gemeentegids

offiCiËlE bEKEnDMAKinGEn

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  Motorsport Organisatie Neder-

land voor het organiseren van 
motorcrosswedstrijden op 9, 15 
en 16 oktober 2016 van 9.00 
tot 18.00 uur op een terrein 
aan Heibloemsedijk, 5473 TC 
Heeswijk-Dinther. De beschik-
kingen zijn verzonden op 14 
september 2016.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
-  De Toren exploitatie B.V. voor 

het organiseren van een beslo-
ten feest op 19 mei 2017 van 
14.00 tot 1.00 uur op locatie 
Rietdijk 19, 5476 VS Vorsten-
bosch. De toestemming en ont-
heffing geluid zijn verzonden 
op 19 september 2016.

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

Melding maken/verplaatsen 
uitweg
-  S.Willemsen, Amelseind 2, 5384 

NM Heesch heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het verplaatsen van een uitweg 
van Kerkweg naar Amelseind.

-  C.A.M. van Hoek-van Schijn-
del, Zoggelsestraat 72, 5384 
Ve Heesch heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een 2e uitweg 
naar Zoggelsestraat.

-  De gemeente Bernheze, De 
Misse 6 in Heesch heeft in 
overeenstemming met artikel 
2:12, lid 1 onder a, van de APV 
Bernheze 2014 een melding 
gedaan van het maken van 
een uitweg aan Schoonstraat in 
Heesch, kadastraal bekend Hee 
02 B 7095.

Deze meldingen zijn op 13 sep-
tember 2016 geaccepteerd. Ver-
zenddatum: 13 september 2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn 
van toepassing.

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp wijzigingsplan Deken 
van der Cammenweg Heesch
Het college van burgemees-
ter en wethouders maakt de 
ter inzage legging bekend van 
het ontwerp wijzigingsplan De-
ken van der Cammenweg ong. 
(naast 21) Heesch (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening). Het 
plan is te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl met code 
NL.IMRO.1721.WPDekenvd-
Cammen21-ow01.
inhoud: Het plan betreft het 
bouwen van een woning op het 
perceel naast Deken van der 
Cammenweg 21 in Heesch.
Procedures 1b en 3b zijn van 
toepassing

Kennisgeving overeenkomst 
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat zij op 13 september 
2016 een overeenkomst heeft 
gesloten waarin een onderdeel 
over grondexploitatie is opgeno-
men.
Dit in het kader van de ontwik-
keling van het bestemmingsplan 
Park Beelland. De overeenkomst 
heeft betrekking op de bouw van 
acht levensloopbestendige wo-
ningen op kavels van gemiddeld 
500 m², waarbij de huidige be-
drijfswoning met wellnessvoor-

ziening aan de zuidzijde van het 
plangebied blijft behouden en na 
de transformatie in gebruik zal 
worden genomen als particuliere 
woning. Dit alles op de percelen 
kadastraal bekend Heesch, sec-
tie A, nummers 6112, 6113 en 
6574, plaatselijk bekend als Beel-
landstraat 6, 8, 10 en ongenum-
merd in Heesch. 
inzage: de zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening gedurende zes weken, 
vanaf de dag na deze publicatie, 
tijdens openingstijden, op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
 Heeswijk-Dinther
-  Vellen houtopstand t.h.v. 

Zandkant 1a en 3
Kappen eik. (Boom wordt 
verdrukt)
Ontvangst: 06-09- 2016

-  Kasteel 4
Opknappen hoofdentree naar 
kasteel (handelen met gevol-
gen beschermde monumenten)
Datum ontvangst: 14-09-2016

Heesch
-  Vellen houtopstand, Verdilaan, 

t.h.v. Akkerveld 1a

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

De aanleg van de nieuwe Ont-
sluitingsweg Heeswijk-Dinther 
Zuid (Hulsakker) verloopt voor-
spoedig. eind dit jaar wordt de 
weg opengesteld voor het ver-
keer.
Bij de aanleg van de nieuwe ont-
sluitingsweg hoort natuurlijk ook 
aanplant van bomen en overig 

groen. Op 3 oktober 2016 orga-
niseert de gemeente een inloop-
avond voor omwonenden en 
geïnteresseerden om de plannen 
hiervoor te bekijken. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
Cultureel Centrum Bernrode 
(ruimte KBO) in Heeswijk-Dinther 
van 19.30 tot 21.00 uur.

inloopavond aanleg 
groen ontsluitingsweg 
Heeswijk-Dinther Zuid

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verlo-
ren of gevonden (bijvoorbeeld 
bril, fiets of portemonnee), 
kunt u dit registreren bij de ge-
meente. Kijk op 
www.bernheze.org voor een 
overzicht, informatie over de 
procedure en de registratiefor-
mulieren. 

U kunt voor de registratie tij-
dens de openingstijden terecht 
in het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch, of bellen 14 0412. 

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-
poort, id-kaart of rijbewijs bij 
de gemeente opgeven. U hoeft 
daar niet meer voor naar de po-
litie. Is uw document gestolen, 
dan moet u eerst bij de politie 
een proces verbaal op laten ma-
ken. Dit proces verbaal moet u 
meenemen bij de aanvraag van 
een nieuw paspoort, id-kaart of 
rijbewijs. 

U moet persoonlijk aangifte 
doen. Het kan niet digitaal of per 
telefoon. Maak daarvoor een af-
spraak bij de politie. 

Foto: J. Lousberg
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Kappen Plataan. Boom staat 
tegen particuliere bebouwing.

-  Verdilaan 132
Plaatsen schutting
Datum ontvangst: 13-09-2016

-  Meerweg kavel 3
Oprichten woning
Datum ontvangst: 16-09-2016

-  Grolderseweg 13
Bouwen vleesvarkensstal
Datum ontvangst: 16-09-2016

Nistelrode
-  Donzel 92

Plaatsen reclamebord
Datum ontvangst: 14-09-2016

Vorstenbosch
-  Hondstraat 5

Bouwen verbindingsgang, han-
delen in strijd regels ruimtelijke 
ordening
Datum ontvangst: 17-09-2016

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Aa-brugstraat ong.Sectie e 

perceelnummer 00380
Planten kersenbomen
Verzenddatum: 13-09-2016

-  Pastoor Maasstraat 1
Verbouwen woonhuis
Verzenddatum: 19-09-2016

-  Sint Servatiusstraat 39
Verbouwen supermarkt
Verzenddatum: 15-09-2016

Heesch
-  elzenseloop 70

Plaatsen dakkapel
Verzenddatum: 14-09-2016

-  Hoefstraat ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 14-09-2016

-  Kampstraat 7
Oprichten carport
Verzenddatum: 15-09-2016

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

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
-  Raadhuisplein ong., sectie e 

379
Plaatsen twee tijdelijke units
Verzenddatum: 15-09-2016

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

Definitieve gedoogbeschikking
Het college van burgemeester en 
wethouders geeft een gedoog-
beschikking af aan:

Heesch
-  Kruishoekstraat 13/Zoggelse-

straat 32
Voor omschakelen woonbe-
stemming naar bedrijfsbestem-
ming/woning betrekken bij 
bedrijfsvoering
Verzenddatum: 15-09-2016

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

Uitgebreide procedure 

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

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure ver-
leend. Deze besluiten treden in 
werking na afloop van de be-
roepstermijn.
Vinkel
-  Holkampstraat 3

Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 16 september 
2016

Heesch
-  Aardenbaan 13, 5384 SW

Veranderen milieu (pluimvee-
houderij)
Verzenddatum: 15-09-2016

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

proCEDurEs
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

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

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

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

www.bernheze.org
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naar 8 studio's aan de Wevershof 12a te Nistelrode.
De verbouwing van een bestaande multifunctionele ruimte/praktijk-ruimte

2234 Verbouwing 8 studio's

In juni 2016 is de bouw gestart van 8 huurwoningen aan de Wevershof in Nistelrode. 
Er zijn nog 3 kleine woningen te huur die onder de huursubsidiegrens vallen. Ze 
zijn berekend volgens het wettelijke puntensysteem. Hiermee komt de huur van de 
kleinere woningen op € 707,64 per maand. Daar komen verder geen servicekosten 
bij. De woningen zullen in december opgeleverd zullen worden zodat voor 1 januari 
2017 de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.

Het betreft zelfstandige woningen met ieder een eigen entree binnen één gebouw. 
De bergingen komen los van het gebouw. Aan de voorkant heeft iedere woning een 
tuintje. Op de begane grond is een hal met meterkast en toilet, de woonkamer met 
open keuken en trapopgang naar de 1e verdieping. Op de verdieping is de overloop, 
een c.v. kast, ruime slaapkamer en badkamer met douche, wastafel en toilet. 

Bijzonder aan deze woningen is dat ze aan de allerhoogste normen voldoen voor 
wat betreft energie gebruik. Iedere woning is apart voorzien van zonnepanelen 
zodat er een lage elektriciteitsrekening te verwachten is.

HUURWONINGEN IN NISTELRODE

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.jahei.nl

Ideale woningen voor 1 of 2 persoonshuishouden
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Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Al 15 jaar 
uw vertrouwde 

registeraccountant 
in Nistelrode

Onze dienstverlening:
• (loon)administratie
• Jaarrekeningen
• Aangiften (IB BTW VPB etc)
• Subsidieverklaringen
• Wettelijke controles

Voor een persoonlijk 
advies op maat

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode
0412 474 015
info@faara.nl
www.faara.nl

Fransen ACCOUNTANCY 
& ADVIES

Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Het college van burgemeester en 
wethouders hebben op de kaart 
in Bernheze hiervoor een aantal 
locaties aangewezen. 

En om deze aan de direct om-
wonenden kenbaar te maken, 
hebben ze het maar in de krant 
gezet in plaats van ze persoonlijk 
te informeren. Deze procedure 

verdient naar mijn idee niet de 
schoonheidsprijs.
Maar afgelopen donderdag is er 
in Nistelrode de laatste informa-
tieavond geweest. Bewoners uit 
de kern moesten maar op een 
briefje hun keuze aangeven en 
als ze het er niet mee eens zijn 
maar eventueel iets anders aan-
dragen, wel slim op zich van het 

college om het op deze manier te 
doen, meeste stemmen gelden? 

Wel wil ik nog afsluitend melden 
dat de inwonersavond in Nistel-
rode naar mijn idee zeer goed 
is verlopen, goed dat bijna alle 
wethouders er waren om toelich-
ting te geven en te luisteren naar 
de inwoners en zo hoort het!

Lokaal: opvang statushouders in bernheze

Ook Bernheze ontkomt er niet aan, we moeten namelijk statushouders op-
vangen. Voor 2016 is er door het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) een te 
realiseren aantal van 76 afgegeven. Tot en met augustus 2016 hebben wij als 
Bernheze er 25 opgevangen. Dus we moeten er voor 2016 er nog opvangen. 

Bas van der Heijden, Lokaal

Maar wat maakt nu dat je je thuis 
voelt in een dorp? Ik geloof niet 
dat iemand in Heesch woont 
vanwege de gunstige afvalstof-
fenheffing. En je kiest niet voor 
Nistelrode, omdat de gemeen-
telijke sociale dienst haar zaken 
goed op orde heeft. En in Vors-
tenbosch gaan wonen omdat 
Bernheze fairtrade is? Ik dacht 
het niet.

Je voelt je thuis in een dorp van-
wege de sociale contacten, het 
wonen en het verenigingsleven. 
En het is fijn als er voldoende 
voorzieningen zijn. De gemeente 
schept daarbij de voorwaarden 
en regelt allerlei zaken. Of je nu 
in Oss, Meierijstad of Bernheze 
woont, maakt niet uit. Het dorp 
is belangrijker dan de gemeente. 
Maar een gemeente moet haar 

zaken wel op orde hebben en 
houden. Als dat lastig wordt, is er 
nog maar één ding dat echt telt: 
de beste keuze maken voor onze 
dorpen en haar inwoners. Die 
beste keuze kan best eens buiten 
onze eigen gemeentegrenzen 
liggen. 

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: Thuis

De vakantieperiode zit er weer op. Sommige mensen zijn thuis gebleven, an-
deren dichtbij of ver weg op vakantie geweest. Het mooie van weg gaan vind 
ik het thuiskomen. Terug op je eigen stekje. In Friesland stonden we op de 
camping naast een stel uit Dinther. Na op verschillende plekken in Nederland 
gewoond te hebben, vinden ze Dinther een fantastisch dorp. Ze voelen zich 
er thuis. Voor mij geldt dat voor Heesch, mijn geboortedorp.

Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze

samen sterk - voor welzijn 
en zorg in HDl 

Met ondersteuning van de ge-
meente Bernheze, is vanaf no-
vember onze website samen-
sterkHDL.nl beschikbaar, waarop 
je ook de digitale wegwijzer en 
samsam zult zien. Dit zijn handi-
ge hulpmiddelen om de weg te 
vinden en om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen.

Je zoekt bijvoorbeeld naar:
• wat kunnen we doen tegen 

het pesten van ons kind?;
• waar moet ik zijn voor zorg, 

krukken of een rolstoel?;
• welke activiteiten zijn er in 

mijn buurt?;
• waar vind ik een 

klussendienst?;
• bespaartips of andere zaken 

rond werk en inkomen;
• maaltijdbezorging.

Alle informatie over welzijn en 
zorg zal te vinden zijn op de so-
ciale wegwijzer. Vind je dat wat 
moeilijk? De vrijwilligers op het 
informatiepunt in CC servaes 
helpen je elke donderdagoch-
tend tussen 10.00-12.00 uur 
graag.
De vrijwilligers en OnsWelzijn 
houden alle gegevens actueel.

samsam is een soort marktplaats 
op het terrein van welzijn en 
zorg. 
• ben je slecht ter been en zoek 

je iemand om boodschappen 
te doen?;

• zoek je iemand om jouw 
zoon te helpen met 
wiskunde?;

• heb je een klusje of zoek je 
gezelschap?;

• heb je wat tijd over en wil je 
iemand helpen met huiswerk, 
een klus of een boodschap?.

 Je kunt dat via een gratis 
advertentie op samsam 
kenbaar maken. 

De veiligheid en jouw privacy 
worden door Ons Welzijn ge-
waarborgd.

De vereniging i.o. ‘Samen Sterk’ (voorheen de coöperatie welzijn 
en zorg) wil de welzijn- en zorgactiviteiten van inwoners en organi-
saties in HDL samenbrengen en versterken. De noodzaak om meer 
zelfredzaam te zijn, is daarvoor aanleiding geweest.

Samen Sterk
                            voor welzijn en zorg in HDL

Het onderwerp 2e supermarkt 
kwam aan de orde. De behoefte 
is onderzocht waaruit de grote 
wenselijkheid van een tweede su-
permarkt blijkt. Naar een geschik-
te locatie dient met zorgvuldig-
heid te worden gezocht vanwege 
planologische en economische 
voorwaarden, waarbij ook gelijke 
behandeling binnen de gemeen-
te een punt van grote aandacht 
blijft. Daarbij wordt ook de leeg-
stand van winkels betrokken. Er is 

gesproken over de prioriteit van 
woningbouw voor de toekomsti-
ge ontwikkeling en leefbaarheid 
in Nistelrode. Voor ouderen dicht 
bij voorzieningen, voor jongeren 
betaalbaar. Ook voor statushou-
ders komt er ruimte waarvoor 
voorlichtingsbijeenkomsten wor-
den gehouden.

De CDA-fractie heeft deze avond 
als zeer waardevol ervaren. We 
herkenden veel van de punten die 

ook in ons programma zijn op-
genomen. Met de opmerkingen 
vanuit de organisaties kunnen wij 
de prioriteiten voor de komende 
periode nog beter afstemmen op 
de behoefte in de kern. 

Het CDA legt regelmatig werk-
bezoeken af. In alle kernen orga-
niseren we dergelijke bijeenkom-
sten. Interesse om eens mee te 
praten; Meer informatie; 
www.cdabernheze.nl

CDA: op Werkbezoek in nistelrode

De CDA-gemeenteraadsfractie vergaderde 13 september in Nesterlé, waar 
we in gesprek zijn gegaan met Dorpsraad en Ondernemersvereniging Nis-
telrode, werkgroep tweede supermarkt en Burenhulp Nisseroi. Doel van de 
avond was om eventuele knelpunten, behoeften en vragen van ondernemers 
en burgers te bespreken. Om vervolgens te kijken waar we als CDA Bern-
heze nog extra op moeten letten. Zo is er gesproken over het snelfietspad, 
aansluiting op de Maashorst en de zorg. Denk bij zorg bijvoorbeeld aan een 
efficiënte samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.

Namens fractie CDA Bernheze Lidy van der Valk
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inFormatie Voor de kernen

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Kom nu 
langs

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

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD  Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl 

rivez Assurantiën 
& risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Zojuist gemeten. Ik heb 5,9 Mbit/sec. download. En upload 0,7 
Mbit/sec. Dat is mijn internetsnelheid. Je kunt dat zelf ook me-
ten. Ga naar www.internetsnelheid-testen.nl. Een keer klikken. 
Dan weet je wat je hebt. 

Capaciteit delen
Je hebt vast en zeker meer dan ik. Ik zit op koperdraad. ADsL, dat 
wel. Maar achteraf. Ver van de centrale. Bovendien moet ik dat 
beetje capaciteit ook nog delen met alle andere gebruikers. Als er 
veel mensen op internet zitten, moet je meer geduld hebben. Kof-
fie gaan zetten. soms kun je het gewoonweg vergeten. 

Stabiel 
Capaciteit delen moet je overal. Alleen bij glasvezel niet. Bij glas-
vezel heb je nooit files. Altijd ruim baan. Dat is handig, als je meer 
apparaten in huis hebt. Als je via internet tv wilt kijken en foto’s of 
filmpjes wilt plaatsen. Altijd haarscherp beeld. Kraakhelder geluid. 
Geen bibber. Geen ruis. Naar de toekomst toe gaan steeds meer 
diensten via de digitale snelweg. Communicatie. Overheid. Bevei-
liging. Zaken. Onderwijs. Gezondheidszorg, etc. Maar stuk voor 
stuk vragen ze wel snelheid. 

Pijlsnel
E-fiber gemaild. Hoe snel zijn jullie? Pijlsnel. Ja, zal wel. Maar, wat 
krijg ik dan concreet? 500 Mbit/sec download. En up? Evenveel. 
Dat zijn héél veel Mbits meer. Overal? Ja, in héél Bernheze. En in 
mijn geval voor veel minder. Maar daarover volgende keer. Want 
zo snel… wat kost dat dan wel?  

Volgende week: Glashelder-5. 
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 
Aanmelden op www.e-fiber.nl

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

GlAsHElDEr 4  

E-fiber: Ze gaan hard. Maar 
hoe snel gaat dat dan wel?  

nieuwe brandweerauto 
De nieuwe brandweerwagen; duurzaam en efficiënt

Voorbereiding
De chauffeurs hebben afgelopen 
zes weken intensieve training 
gehad voor het omgaan met de 
nieuwe Ts. Het voertuig is erop 
afgestemd dat de chauffeur alle 
aandacht op het verkeer kan 
houden. Zo is er een automa-
tische versnellingsbak en kan 
hij via een beeldscherm op het 
dashboard aan alle zijden van 
het voertuig zien wat er gebeurt. 

De cabine waar de overige be-
manning zit, heeft een grote 
instap en in de cabine is alles 
aanwezig voor optimale veilig-
heid. Pomp en afsluiters worden 

digitaal bediend via een scherm. 
Er zijn nog kleine aanpassingen 
nodig in de wagen, maar ver-
wacht wordt dat eind september 
de nieuwe tankautospuit in ge-
bruik wordt genomen door het 
21 koppige team van vrijwilligers 
van brandweerpost Heesch. 

Investering
sedert vijf jaar zijn alle loka-
le brandweerkorpsen (zoals de 

posten van Nistelrode, Hees-
wijk-Dinther en Heesch) opge-
gaan in de Regionale Brandweer 
Brabant-Noord. De regionale 
brandweer heeft het laatste 1,5 

jaar onderzoek gedaan naar de 
meest geschikte auto voor en-
kele lokale posten binnen haar 
gebied. De Ts die in Heesch ge-
stationeerd wordt, is daar het 
resultaat van. Ook in Nistelrode 
zal een nieuwe Ts ingezet wor-
den. De oude Ts daar zal begin 
2017 vervangen worden door 
een voertuig dat identiek is aan 
dat van Heesch. 

Feestelijk
Tijdens Heesch Presenteert lag 
een rode loper uit en had bur-
gemeester Marieke Moorman 
de eer om de nieuwe Ts officieel 
‘in dienst te nemen’. Het team 
sprak tijdens die gelegenheid de 
wens uit dat de brandweerwa-
gen tijdens het uitrukken veel 
voor de inwoners van Heesch 
kan betekenen.

HEEsCH – Hoewel de vrijwillige brandweer in Bernheze gedeeltelijk regionaal opereert, wordt de brand-
weer van Heesch binnenkort uitgerust met een Tankautospuit (TS). Dit voertuig, met een tankcapaciteit 
van 2500 liter water, wordt als eerste ingezet bij een brand, een (verkeers)ongeval of een incident met 
gevaarlijke stoffen, in Heesch. De TS vervangt de twintig jaar oude tankautospuit, die bijna 1000 liter 
water minder mee kon nemen. 

‘De TS is erop afgestemd dat de chauff eur
alle aandacht op het verkeer kan houden’

Brandweer Heesch en burgemeester Moorman op Heesch Presenteert Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Koen genomineerd voor de titel
‘100 meest belovende jongeren tot en met 25 jaar’
HEEsCH - Koen Schobbers hoort bij de 100 meest veelbelovende jongeren van Nederland tot en met 
25 jaar. Om Koen de titel meest veelbelovende jongere te laten krijgen, kan er op Koen gestemd wor-
den voor de publieksprijs. De winnaar wordt op 6 oktober tijdens de Awardshow bekendgemaakt.

Wie ervoor heeft gezorgd dat 
Koen als een van de 100 op de 
nominatie staat voor de meest 
veelbelovende jongere, is bij 
Koen niet bekend. 

Wel is bij hem bekend dat er 
een publiekswinnaar zal zijn, 
op basis van stemmen, en een 
jurywinnaar uit elke categorie. 
Koen zit in de categorie ‘de 
Champions’.

Over Koen
Deze geneeskundestudent van 
23 jaar doet, naast zijn studie, 
al jaren zijn best voor gaming 
& E-sports. 

Naast dat hij zelf bijna negen 
jaar professional is en al enke-
le jaren ambassadeur van Acer 
en de Nederlandse E-sport-

bond, is Koen in 2016 FOX-
sports presentator geworden 
voor het programma ‘Inside 
E-sports’. Ook is Koen in 2016 
naar shanghai geweest, omdat 
hij wereldwijd een van de vijf 
personen is die aangewezen is 
tot Founding Member van de 
atletencommissie van de Inter-
national E-sports Federation.

Stemmen kan via: 

jonge100.ondertussen.nl/

jonge100/

koen-schobbers-23.

Stemmen kan tot 

2 oktober!
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Tekst?

---- Zie oplossing pagina 31

Tekst?

laat de buien maar komen Zie oplossing pagina 38

N N I E E M F B F R J D L U C Y  
Y E E I A Q Z T M A T W U H Y E  
N L R Y S Q I S M H R G O U S A  
I E X E M T Q O G O A D T H M U  
S O R E D U O K H O A D E U D Z  
S T E E Z A E R E D D E D E A E  
E S X U F S L I M I Q K S C N A  
M N C H X W E B S E Y M I I W N  
E E D G I E I S T E C E F H X I  
E D K N H C V L B N O W T C H N  
S D D L M D Z E O T G E Y N H T  
W A N D E L E N S C T A H E P R  
T P E F V U X F S I M A D N L Q  
D N G M M O R S E S E T E S S U  
E J E K H E O E N P F C D W Q C  
L I R S H R E K N O D E G M I K  

	  
Zoek: BLADEREN, HERFST, KLEUREN, PADDENSTOELEN, WANDELEN, KOUDER, 

REGEN, WiND, STORM, DONKER, BOSSEN

WoorDZoEKEr

wie
is deze Bernhezenaar?

stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

oogcontact

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

Oplossing
vorige week:

Karin Hes 
uit Heesch

Winnaar:
Jolanda Megens

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

mooiBernhezertjes

te huur

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

te koop

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

Spare-ribS of 
gemarineerde 
procureurlappen € 5.98 
per kilo. 
slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss

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

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

laatSte weekend 
korting op kunSt
De Rooie Hoeve, 
stoppelveldseweg 1,
Heeswijk-Dinther
Beeldentuin, 
Japanse tuin, Fazanterie.
Van 12.00 tot 17.00 uur.

aangeboden

pedicure niStelrode
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

kapteijnS partYVerhuur 
Voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
Ook voor al uw dranken! 

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

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

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

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

geVraagd

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

gebruikte/oude 
wenSkaarten
Yvonne sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

oude/kapotte 
mobieltjeS Voor Stg. 
opkikker.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

landbouwmachineS. 
O.a. Ploeg, schudder, maaier, 
hark, frees, bloter, weisleep, 
mesttank, tractor, enz. 
Tel. 06-19076959.

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

huiShoudSter voor 8 uur 
per week in Uden. 
Bel. 06-54371090

creatieVe kidS Voor de 
curSuS ‘creatieF met 
naald en draad’
Leer je eigen knuffel en kleding 
te maken. Ook voor kinderen 
met autisme en/of adhd. 
Info: info@wavebegeleiding.nl 
of 06-25302651

wilt u een zoekertje 
plaatSen? 

Dan is dit mogelijk vanaf € 
5,-. office@demooibernheze-

krant.nl of 0412-795170.

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 
WIJ ZORGEN VOOR 
WIFI DIE WÉL WERKT! 

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   2 05-01-16   13:19

Winnaar Heesch presenteert 
HEEsCH - Tijdens Heesch Presenteert heeft toneelvereniging Arca-
dia altijd ook een raad-spel.  Dit jaar moest men het aantal schelpen 
raden welke in een glazen fles zaten. 
 
Mevrouw M. van Gestel uit Oss  raadde 412 schelpen en dat was het 
exacte aantal. Wij feliciteren mevrouw van Gestel met deze prijs die 
door een van de leden is uitgereikt. Een cocktailpakket  ter beschik-
king gesteld door: slijterij Mitra ‘t Heuveltje uit Heesch.
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De raddreijers sluiten jubileum 
af tijdens de wijnfeesten

Een van de leden van de Rad-
dreijers heeft al vele jaren contact 
met wijnmakers Otger en Oli-
ver schell van het gelijknamige 
‘Weingut schell’ en zodoende was 
de verbinding met de Raddreijers 
gauw gemaakt. Rech heeft 600 
inwoners, maar op de derde zon-
dag in september komen daar 
méér dan 10.000 mensen naar 
de optocht kijken en feest vie-
ren. De Raddreijers bestaat uit 
veertien muzikanten. Zij spelen 
onder andere Egerländer-, pop-, 
mars-, maar op zijn tijd ook car-
navalsmuziek. Zij treden op bij 
kapellenfestijnen, op verzoek op 
speciale locaties, bij wandelevene-
menten, openingen, 1e commu-
nicanten, maar ook bijvoorbeeld 
bij de intocht van sinterklaas. Met 
carnaval zijn ze vaste gast bij ‘De 
eerste Deun’ bij De Toren in Hees-
wijk-Dinther en bij de 11-stra-
tenloop in Loosbroek, waar ze bij 
Café Kerkzicht op dinsdag hun re-
petities hebben. Helaas gaat hun 
muzikaal leider/trompettist de 
Raddreijers verlaten en nu zijn ze 
naarstig op zoek naar een nieuwe 
leider en trompettist(en). 

RECH/LOOsBROEK - Blaaskapel De Raddreijers uit Loosbroek bestaat dit jaar 25 jaar. In juni is dat ge-
vierd met een kapellenfestijn in Loosbroek en afgelopen zondag hebben ze het jubileumjaar afgesloten 
met een muzikale bijdrage aan de wijnfeesten in Rech aan de Ahr bij ‘Weingut Schell’. Rech is een klein 
dorpje tussen Altenahr en Dernau, slechts een tiental kilometers verwijderd van de autobaan.

slagwerkgroep harmonie st. ser-
vaes bestaat uit een A-, B- en 
C-selectie. De A- en B-selectie 
zullen die zondag hun muzikale 
talenten ten gehore brengen. De 
B-selectie bestaat uit aanstor-
mende talenten, die in de nabije 
toekomst de A-selectie gaan ver-
sterken. sommigen van de B-se-
lectieleden spelen inmiddels in 
beide slagwerkgroepen. De B-se-
lectie is een slagwerkgroep die 
bestaat uit veertien leden, waar 
naast jeugdleden, ook een aantal 
volwassenen speelt, die de afge-
lopen jaren het slagwerk hebben 
opgepakt en in opleiding zijn. De 
A-selectie heeft de laatste jaren 
diverse wisselingen doorgemaakt 
in het aantal leden. Na een aan-

tal succesvolle jaren, heeft de 
slagwerkgroep begin 2014 een 
stapje teruggedaan. Er kwamen 
veel leden over van de B-selectie 
en deze hebben zich erg goed in 
de groep gevoegd. Nu staat er 
een mooie slagwerkgroep van 
veertien leden, waarin jeugdig 
talent en volwassenen elkaar 
goed aanvullen en een mooie 
mix vormen. Dit resulteert in 
een slagwerkgroep die uitblinkt 
in enthousiasme, spelvreugde 
en muzikaliteit. Na de succes-
vol verlopen Dinther Proms en 
het kerkpleinconcert zijn we in 
voorbereiding op de Jumbo-cup 
op zaterdag 5 november. Dit jaar 
is de plaats van handeling Lies-
hout. Je bent van harte welkom.

optreden slagwerkgroep
harmonie st. servaes
HEEsWIJK-DINTHER – Twee slagwerkgroepen zullen op zondag 25 
september optreden bij De Kilsdonkse Molen. Beide slagwerkgroe-
pen staan onder leiding van Ton van de Veerdonk. Het optreden 
begint om 11.00 uur en de toegang is gratis.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 19 september t/m zondag 25 september 2016. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Vers uit 
eigen oven!

Keuze & Korting
roomboter appeltaart per stuk, ca 5/6 personen
gevulde koeken 2 stuks  
Molenbrood wit of waldkorn heel brood
2 producten naar keuze

ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK

Vers uit 
eigen oven!

Vers uit 
eigen oven!

Vers uit 
eigen oven!

 per stuk, ca 5/6 personen

1+1 GRATIS*

Bij aankoop van twee pakken ko�e:

GRATIS KOFFIEKOPJE!

Douwe Egberts Douwe Egberts Douwe Egberts Douwe Egberts 
aroma rood 
snelfilter of bonen
2 pakken à 500 gram naar keuze 8.99

2 PAKKEN

11.98
10.9810.9810.

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

Grolsch bierGrolsch bier
krat 16/24 flesjes à 300/450 mlkrat 16/24 flesjes à 300/450 ml 9.99

14.9914.9914.

Keuze & Korting
slavinken pak 4 stuks   
kipbraadsticks gekruid pak 4 stuks
zigeuner gehaktschnitzels pak 4 stuks  
kipfilet pak 3 stuks
of shoarma pak ca. 500 gram
3 pakken naar keuze

  
ALLE COMBINATIES 

MOGELIJK

2+1 GRATIS*

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
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In Nistelrode hebben jacobS & jacobS woonSFeermakerS, 
FietSpluS rini, Van tilburg mode, Van tilburg Sport, 
raVed boutiQue, marYa Schoenen en taSSen, 
marYa ShoeS For kidS,  raamdecoratietotaalmarkt, 
orangerie Van tilburg en ‘t bakhuYS zondag de deuren open. 
Je kan lekker gaan shoppen op deze Open Zondag. Ze laten je de nieuwe 
wintercollectie graag zien, met daarnaast natuurlijk de leuke koopjes. 

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

ACTIE:
Het  4e product van de LUXAFLEX® ROLGORDIJNEN 

of LUXAFLEX® VOUWGORDIJN is gratis.
Actie is geldig tot en met 31-10-2016.

Laar 1 - Nistelrode  - 0412 61 11 85 - Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren
WWW.JACOBSENJACOBS.NL

Zondag 

25 september 

geopend van 

12.00-17.00 uur.

Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

OP
 RUIM
ING

25 sePt. 
kOOP 

zONdaG!

FIetsPlUs RINI  Laar 27   5388 HB NisteLrode   (0412) 61 12 31    
www.fietspLus-riNi.NL     de kOFFIe staat vOOR U klaaR!

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - 0412-671235
www.facebook.com/tbakhuysvantilburg

Borreltijd Bij ’t Bakhuys!
Aanstaande zondag 
geopend!
12.00-17.00 uur

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Proef onze heerlijke 
biologische vruchtensapjes

raved Musthaves breidt uit met raved boutique
Derde generatie start boutique met dames- en herenkleding -schoeisel en accessoires

Het hele interieur is vernieuwd. 
Na 50 jaar op deze locatie een 
huishoud- en speelgoedzaak te 
hebben gehad, heeft deze week 
de derde generatie ondernemer 
het stokje overgenomen. Na opa 
Gerrit en zijn dochter Carla van 
Lieshout zijn het nu de dochters 
van Carla en Theo. Alweer twee 
jaar is de succesvolle webshop 
www.ravedmusthaves.com onli-
ne en Vera is van mening dat er 
nog weldegelijk ruimte is om in 
de regio van Nistelrode een kle-
dingboutique te openen voor de 
jongere doelgroep.

Vera vertelt: “Met Raved Wo-
men en Raved Men hebben we 

leuke hebbedingen en accessoi-
res, zoals; sieraden, horloges, ca-
deauartikelen, de laatste trends 
dames- en herenschoenen en –
kleding, en iedere week nieuwe 
trendy items.”

Geen bezorgkosten
Bezoek Instagram of geef een 
like op Facebook, waar 80.000 
volgers u zijn voorgegaan. De 
webshop is 24 uur per dag open 
en bestelt u voor 17.00 uur dan 
heeft u het, zonder bezorgkos-
ten, de volgende dag in huis. Het 
unieke is nu dat de klant ook de 
spullen gratis kan terugbrengen 
in de winkel en zelf kan passen 
onder het genot van een kopje 
koffie.
Naast de openingsweek zijn we 
aanstaande koopzondag 25 sep-
tember geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. De klanten die in de 

winkel komen; 
-  kunnen een klantenkaart in-

vullen om bestedingskortin-
gen te sparen;

-  krijgen bij aankoop een trendy 
shopper gratis;

-  krijgen tijdens het openings-
weekend bij aankoop een 
gratis bandana. 

Op = Op en vraag naar de voor-
waarden. Kom vooral kijken in 
onze nieuwe winkel of op onze 
webshop, waar de nieuwe col-
lectie is gelanceerd. 

Kijk voor de openingstijden op 
www.ravedmusthaves.com

De compleet nieuwe kledingwinkel Raved Boutique is dinsdagavond geopend door Hollands Next Top Mo-
del Nicky Opheij. Na een succesvolle periode van twee jaar met de webshop www.Ravedmusthaves.com,
kon de eigenaresse, als derde generatie, niet wachten om een kledingboutique te openen in het pand 
op de H. van de Venstraat 5. 

Romy, Vera en Joost

www.ravedmusthaves .com
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NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT  |  RAVENSTEIN 2.000M2 MODE  |  SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

OPEN ZONDAG NiSTELRODE

Zondag 25 

september in
 

Nistelr
ode

om u te laten 
inspireren voor 
SFEERVOLLE 

RAAMDECORATIE 
IDEEËN

voor thuis.

Waardsestraat 13
5388 PP Nistelrode

0412-610918

Kom langs in 
onze showroom

Open van 12.00-17.00 uur

H A R R Y V A N D E V E N S T R A A T  5 - N I S T E L R O D E

openings-
actie
gratis shopper bij 
besteding vanaf 20 euro*

weekend
give away
gratis bandana t.w.v. 5,95 
bij iedere aankoop**

OP=OP

* Geldig t/m 23 september 2016
** Geldig op 24 en 25 september 2016
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Werken met water. Voor nu en later.

❑  Wij in Dinther al uw afvalwater zuiveren en via de Beekgraaf (welke uitmondt op de Aa) weer schoon terug de natuur 

in laten stromen?

❑ Wij ook voor sterke dijken zorgen?

❑ Wij ook de techniek achter het zuiveringsproces laten zien?

❑ We tijdens de open dag ook laten zien wat ons werk in het gebied inhoudt?

❑ Je dit alles zélf kunt zien en beleven?

Wist je dat: 

www.aaenmaas.nl  |   www.facebook.com/aaenmaas

VIES
IS HET
NIET

WATER-ONTDEK-DAG!
Rioolwater & techniek 

Zondag 25 september Water-ontdek-dag voor ’t hele gezin 
van 11.00 - 16.00 uur, Hazelbergsestraat 5, 5473 XL Heeswijk - Dinther

Pak de � ets indien mogelijk!

Excursie
Ervaren rondleiders nemen je graag mee en vertellen hoe het zuiveringsproces werkt. 

Het gaat hier om het schoonmaken van miljoenen liters water per uur. 

Techniek achter het zuiveringsproces
Ben je geïnteresseerd in de techniek achter het zuiveringsproces, dan kun je je laten informeren door een deskundige tijdens 

deze dag. Interessant voor leerkrachten en scholieren die voor belangrijke studiekeuzes staan.

Rondleiding informatietuin
Je begint en eindigt de rondleiding in de informatietuin. Hier vind je infostands van: medewerkers district Beneden Aa, 

een echte muskusrattenvanger, Helma, Landustrie, Hidrostal, Grundfos en Wilo. Voor de kinderen is er een kleurtafel. 

Aan het einde van de rondleiding is er een gratis frietje voor de lekkere trek!

NB: wij attenderen erop dat het niet verstandig is om naar de zuivering te komen als je zwanger bent.
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Kort nieuws

Dans en zang voor 
Zonnebloemgasten HDlV
HEEsWIJK-DINTHER/LOOsBROEK/VORsTENBOsCH – De Zon-
nebloem afdeling HDLV had op zaterdag 17 september een ge-
zellige middag in De Wis in Loosbroek. De middag voor ruim 
90 gasten was georganiseerd vanwege de Nationale Ziekendag. 

Na ontvangst met 
koffie/thee en 
koek trad volks-
dansgroep LoVo-
Ka uit Loosbroek 
op met vier mooie 
dansen. Tijn van 
Brussel uit Erp 
zorgde voor de 
verdere invulling 
van het program-
ma. Hij kreeg de 

stemming erin met het zingen van liedjes van toen en nu. Hij 
speelde ook een paar mooie nummers op zijn klarinet en saxo-
foon. Tijdens de pauze werd er door de vrijwilligers een drankje 
geserveerd met prikkers.

berne-Anders activiteit: 
‘franciscus spreekt!’ - solo-
theater door Geert fierens
HEEsWIJK-DINTHER - Berne Anders opent het seizoen op woens-
dag 28 september met de voorstelling ‘Franciscus spreekt!’ in de 
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. De woorden van Francis-
cus uit de 13e eeuw blijken nog ongekend verfrissend en ver-
nieuwend. 

De Vlaming Geert Fierens koppelt die woorden aan thema’s die 
in de huidige maatschappij ook nog steeds spelen. In een mo-
derne, uitnodigende voorstelling met licht, muziek en zang krijgt 
de mens en de wereld waarin hij leeft, een plaats en richting. De 
sterfdag van Franciscus van Assisi, die volgens de overlevering 
ook met dieren sprak, is op 4 oktober, de dag waarop Dieren-
dag wordt gevierd. De avond begint om 20.00 uur. De entree 
bedraagt € 10,-, inclusief koffie/thee in de pauze. Kaarten bij 
voorkeur reserveren via: berne-anders@abdijvanberne.nl of nog 
aan de kerk.

Coverband Co-incidental 
rockt al vijf jaar

Gas erop
De band wordt gevormd door 
Andrea Koolwijk (zang), Eefke 
van Geffen (zang), Jan v.d. Wie-
len (zang en sologitaar), Frank 
van Heck (zang en slaggitaar), 
Bart Lamers (basgitaar), Mark de 
Haas (drums) en Michel Keijzers 
(keyboards). “We zijn een hele 
leuke club mensen. Dat vinden 
we zelf, en de mensen ook na-
tuurlijk”, lacht Frank, die met 
de band oude en hedendaagse 
rock speelt met een eigen randje 
eraan. Bart vertelt: “Elke don-
derdagavond repeteren we met 
veel plezier en enthousiasme. 
We hebben gemiddeld zo’n tien 
optredens per jaar. We zouden 
wel willen dat dat iets meer was, 
maar het is voor bandjes niet 
meer zo gemakkelijk tegenwoor-
dig.” Het gaat de band puur en 
alleen om het spelen, geld vraagt 
de band nauwelijks. Frank legt 
uit: “Wij komen, bij wijze van 

spreken, voor een pot bier optre-
den. Het gaat ons echt alleen om 
het plezier wat we met z’n allen 
elke keer weer hebben.”

Nothing Else Matters
Een van de hoogtepunten van 
Co-incidental is het jaarlijks te-
rugkerende benefietconcert 
‘Nothing Else Matters’, dat sa-
men met De Pas wordt georga-
niseerd en waar Co-incidental 
en andere bands optreden. De 
komende editie, op 11 februari 

2017, is alweer de vijfde. De op-
brengst gaat ieder jaar naar een 
lokaal doel dat te maken heeft 
met kinderen. Bart legt uit: “Dat 
evenement staat echt. We heb-
ben er het afgelopen jaar 6800 

euro mee opgehaald, en in de 
afgelopen vier jaar al meer dan 
 20.000,-.” Frank zegt over het 
benefietconcert: “Wat is er leu-
ker dan geld ophalen voor een 
goed doel, met iets wat je ont-
zettend graag doet?”

Jubileumoptreden in De Pas
Op zaterdag 24 september 
speelt Co-incidental, ter ere van 
het 5-jarig jubileum, in De Pas, 
daar waar de band in 2012 zijn 
eerste optreden had. 250 men-
sen zijn uitgenodigd, vooral 
vrienden, kennissen en collega’s 
uit het muziekwereldje die de 
band de afgelopen jaren leerde 
kennen. En ook jij bent van har-
te welkom om te komen kijken! 
“We gaan ervan uit dat we het 
een stuk beter doen dan tijdens 
ons allereerste optreden”, lacht 
Bart. Frank besluit: “We gaan 
op die avond ook de mensen 
bedanken die ons de afgelopen 
jaren zo geholpen hebben, want 

dat vinden we heel belangrijk. 
We kijken er ontzettend naar 
uit.” De avond begint om 20.30 
uur en de toegang is gratis! 

Foto’s: Ronnie van Schenkhof

HEEsCH – Frank van Heck moest maar eens een bandje gaan beginnen, zei zijn gitaardocent tegen hem 
toen Frank ongeveer een jaar gitaarlessen aan het volgen was. Dat deed hij, en in no-time stelde hij 
vervolgens de rock-coverband Co-incidental samen. De band viert dit jaar zijn 5-jarig jubileum. 

‘Ze zeggen dat 
toeval niet bestaat’

Tekst: Ramon Kézér

Helaas zijn al enkele klasgenoot-
jes ons ontvallen. Nu wordt het 
moeilijker om adressen te ach-
terhalen van dames die Dinther 
hebben verlaten door: werk, 
huwelijk of een andere reden. 
Daarom willen we aan iedereen 
vragen: ken je meisjes (dames 
van nu), die daar op school heb-

ben gezeten, laat het ons weten, 
met als het kan, een adres en/of 
e-mailadres.
Een klassenfoto hebben we niet, 
wel enkele namen: Lies Man-
ders, Gerda Langenhuizen, Ha-
riette Verhagen, Mientje Gevers, 
Maria Beekveld, Maria Cranen, 
Maria Habraken en Annemieke 

Habraken. Er zaten ook enkele 
Indische meisjes bij ons in de klas. 
Die woonden allemaal in het gro-
te huis waar eerst slagerij Cooy-
mans in woonde, naast burge-
meester Breukel. Waar ze naartoe 
verhuisd zijn, weten we niet.

Weet er iemand iets dat ons ver-
der kan helpen, neem dan con-
tact op met Tonny Verhallen: 
email: tonnyklerks@home.nl of 
Diny Berens: email: 
dinyenwilly@gmail.com 
06-27572889.

reünie Mari Goretti school Dinther 
HEEsWIJK-DINTHER - Tonny Verhallen en ik - Diny Berens - willen 
graag in het voorjaar van 2017 een reünie organiseren van onze 6e 
klas van de lagere school van het schooljaar 1959/1960. We hebben 
al verschillende adressen van meisjes die toen in onze klas zaten, 
maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk dames te benaderen.

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
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    Litteken - Scar               Janette Slaats

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

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

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

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

Lieve groet,
Janette Slaats

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

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

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

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

Warm regards,
Janette Slaats

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

Janette Slaats

www.MEandMY.nl

scar

Winnaar boek Litteken
Lian van der scheer
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www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

www.bouwservice
pvdzanden.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl 06-11955220

johndortmans@home.nl

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

Samen sterker 
bouwen

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl

M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

www.vanpinxteren.nl

sinds 1985

Kunststof kozijnen

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

ontdek het geheim van de smidse, 
in het centrum van Heesch 
Vier stadswoningen, negentien huurwoningen en 1000 m2 winkelruimte

HEEsCH – ‘De Oude Smidse’ is 
de naam van een hotel-café-res-
taurant dat vroeger een trefpunt 
was in het dorp. 

De naam roept herinneringen 
op aan de tijden dat er nog een 

postkoets reed tussen ‘s-Herto-
genbosch en Grave. Toen wer-
den hier de paarden gewisseld en 
konden de passagiers ook even 
uitrusten. Natuurlijk was het dan 
ook handig dat er een hoefsmid 
in de buurt was.

De smidse die nu wordt gereali-
seerd, is een combinatie van win-
kelruimten, appartementen en 
vier fantastische stadswoningen, 
midden in het gezellige centrum 
van Heesch.

Foto: Ad Ploegmakers

bernheze bouwt
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• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven
• 1800 m2 per uur

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

De hovenier voor 
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

MILIEUBEWUST 

&
DUURZAAM

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

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Het bernhezer bedrijfsleven wordt groener
De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze kiezen voor windenergie en besparen fors

Op 11 juli zijn voor de periode 
2018-2019 nieuwe elektrici-
teitscontracten afgesloten voor 
240 bedrijfspanden, op het mo-
ment dat de energieprijzen op 
het laagste punt ooit stonden. 

sindsdien stijgen de prijzen als 
gevolg van economisch herstel. 
“Het afgesloten contract lever-
de een besparing op van ruim 
20% voor alle deelnemers”, al-
dus Dave Lusthof van Cinergie. 

samen met een werkgroep van 
ondernemers uit Bernheze, werd 
door Cinergie een aanbesteding 
uitgevoerd en uiteindelijk is ge-
kozen voor ENGIE als leverancier 
van groene elektriciteit, afkom-

stig van Europese windmolens. 
Met deze groene stroom sluit Be-
drijvig Bernheze mooi aan bij de 
duurzaamheidsdoelstellingen van 
de gemeente. 

Groen is de kleur
Niet alleen voor elektriciteit is ge-
kozen voor duurzaamheid, ook 
voor gas is een mooi contract af-
gesloten voor de periode 2019-
2020. En of dat niet genoeg is, 

buigt de sOB zich momenteel 
over het duurzaam verwerken 
van afval voor de aangesloten 
bedrijven. 

Als eind 2016 het huidige con-
tract afloopt, wil het sOB komen 
tot een nieuw contract, dat meer 
duurzaamheid garandeert en dat 
gaat lopen tot 2020. Uiteraard is 
er ook gekeken naar onze lokale 
energiecoöperatie BECO, maar 
de tarieven lopen momenteel 
nog teveel uiteen.

Ook profiteren
Leden van de vijf ondernemers-
verenigingen in Bernheze die nog 

niet meedoen aan Energie Inkoop 
Bernheze en interesse hebben in 
aantrekkelijke voorwaarden en 
duurzame energie, kunnen con-
tact opnemen met Dave Lusthof 
op 06-20424621 of via 
d.lusthof@cinergie.nl. 
Nog geen lid van een onderne-
mersvereniging? Dan is dit wel-
licht het juiste moment om lid te 
worden en niet alleen te profi-
teren van de aantrekkelijke con-

tracten, maar ook gebruik te ma-
ken van het uitgebreide netwerk 
van de vijf ondernemersvereni-
gingen van Bernheze en zinvolle 
informatie en activiteiten die het 
gemakkelijk maken om nieuwe 
contacten te leggen binnen de 
vereniging. 

Voor meer informatie over het 
lidmaatschap van een van de vijf 
ondernemersverenigingen:
W. M. van der Heijden, 
info@so-bernheze.nl.

BERNHEZE - Elektriciteit en gas collectief inkopen blijkt voor de aangesloten leden van de ondernemers-
verenigingen in Bernheze een goede manier te zijn om fors te besparen op hun energierekeningen. Al 
jaren kopen de ondernemers via de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) en het 
Energiebureau Cinergie uit Uden hun elektriciteit en gas in, natuurlijk is dat voortaan groene energie!

‘duurzaamheid en contacten via de 
ondernemersverenigingen van Bernheze’

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers 

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL
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duurzaam bouwen

vorstenbosch - Bewust omgaan met energiegebruik is iets wat vooral ook tussen de oren moet zitten. 
Er is veel techniek en er zijn veel mogelijkheden om toe te passen, maar het begint met het ‘willen’. BECO 
wil als eigen lokale energiecoöperatie in Bernheze mee voor bewustwording zorgen. Minder energie ge-
bruiken en daarnaast vooral duurzame groene energie gebruiken moet meer gemeengoed gaan worden.

theo (71) en Joke (72) van os 
wonen in vorstenbosch en zijn al 
vanaf den beginne lid van beco. 
“thuis gaat het regelmatig over 
energieverbruik en vooral over 
het uitzetten van apparaten en 
verlichting”, zegt theo. 

Maar ook hebben ze allerlei 
maatregelen getroffen, zoals 
duurzame led-verlichting in en 

om het huis. Alles is goed geïso-
leerd, zoals ramen, muren, dak en 
kruipruimte. theo was werkzaam 
in de installatietechniek en heeft 
daardoor veel te maken gehad 
met energieverbruik, -besparing 
en isolatie. “Dan let je er thuis 
vanzelf ook meer op” aldus theo.

Informatie van beco heeft ook 
bijgedragen aan bewuster om-

gaan met energie. “Zo’n bernhe-
zer energiecoöperatie is goed om 
te hebben”, zegt theo. “belang-
rijk dat we na blijven denken en 
initiatieven nemen zowel voor het 
milieu als voor ons nageslacht”, 
vinden theo en Joke. 
 “We zijn het met beco eens dat 
de groenste stroom de stroom is 
die je niet gebruikt”, zo sluiten ze 
af. 

‘Minder of groene energie: 
goed voor het milieu en ons nageslacht’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Theo en Joke van Os  Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENn Kozijnen
n Ramen
n Deuren
 Schuifpuien
n Vouwwanden

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:30 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: 0413 490524  
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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.

Gastenhuis 20 - 5473 CT Heeswijk-Dinther - 0413-296316
06-13535619 - info@mpbestratingen.nl

Marcel van den Akker

Beter ’n goede hypotheek  
dan ’n verre vriend
Rob van Heugten   
de hypotheek adviseur uit de buurt 
’t Dorp 124 - Heesch 
0412 652 535 
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

De starterslening is en blijft de eerste 3 jaar 
rente- en aflossingsvrij. Maar…  
is afhankelijk van de gemeente waar je koopt.
Uitzoeken waar en wanneer dit geldt kan 
ingewikkeld zijn.
Gelukkig weten wij er alles van.

Go ed
nieuwsNAJAARSACTIE 

Elektrische bladblazer

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

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed.  
Stil, geluidsarm en krachtig!

BGE 71  

van 120,- nu 99,-

LokaaL Leven
als je duurzaam wilt leven, moet je lokaal leven. Hoe meer je lokaal kunt eten, kopen en consumeren, 

hoe beter! Het is duur om dingen te laten verschepen vanuit andere landen en je moet ook lang wachten. 
Moet je perse die schoenen uit Italië hebben, of kun je ook schoenen kopen uit de winkel in de buurt?

duurzaaMheidtip
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Milieuvriendelijke onkruidbestrijding
Brander bevestigd aan een tractor
Brienen Groenprojecten kiest 
voor thermische onkruidbestrij-
ding, dat wil zeggen onkruid 
branden. Dat doet het door een 
brander te bevestigen aan een 
tractor. Chiel Brienen legt uit: 
“Reinier van Liempd en ik hech-
ten veel waarde aan duurzaam-

heid. Want chemische onkruid-
bestrijding mag niet meer, maar 
nog veel belangrijker, dat willen 
we ook niet meer.”

Thermische onkruidbestrijding
Thermische onkruidbestrijding 
werkt op hitte. De lucht wordt 
verwarmd tot 1000 graden Cel-
sius. De cellen en de eiwitten van 
de plant worden verbrand, waar-
door het loof gaat stollen, afsterft 
en de plant verwelkt. Hoewel het 
weersafhankelijk is hoe vaak een 
dergelijke onkruidbehandeling 
toegepast moet worden, zal deze 

manier op den duur minder werk 
kosten dan chemische onkruid-
bestrijding. Door te kiezen voor 
thermische onkruidbestrijding, 
wordt de CO2-uitstoot gemi-
nimaliseerd. Chiel Brienen: “De 
CO2 die we nu nog uitstoten, 
gaan we dubbel compenseren 
door bomen te laten planten in 

Bolivia. We steunen daarmee de 
lokale bevolking.”

Toepassingsgebied
De thermische onkruidbestrijding 
van Brienen Groenprojecten is 
voor zowel particulieren als be-
drijven en kan toegepast worden 
op onder andere inritten, tuinpa-
den, wandelpaden en bedrijfster-
reinen. Wilt u meer informatie of 
wilt u de mogelijkheden bespre-
ken? stuurt u dan een e-mail naar 
info@brienengroenprojecten.nl 
of belt u naar 06-51321902 of 
0412-852196.

NIsTELRODE – Wilt u als particulier of als bedrijf op een milieuvriendelijke manier van uw onkruid af? 
Neemt u dan contact op met Brienen Groenprojecten. Het bedrijf ontwikkelde de afgelopen maanden, 
in samenwerking met Van Liempd Tuin & Parkmachines, een uniek concept.

Chiel en Reinier Tekst: Ramon Kézér Foto: Marcel van der Steen

Onkruid branden voor 
minimalisatie van CO2-uitstoot

Duurzaam doen? Kies voor groen

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

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

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  
(natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens.

Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

van badkamers verzorgen wij tegelwerk in  

Voor complete verbouwingen, aanbouwen 
en badkamers kunt u bij ons terecht

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338 
www. vanheijdendakkkappellen.nl

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom 
 open op zaterdag van 
 10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende 

prijsopgave aan huis

Kortingen tot wel 10%

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk
Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08
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Aref en farahnaz Amini gastvrij ontvangen
bij Van Tilburg en Ziekenhuis bernhoven 

“sinds enkele maanden bege-
leid ik, als taalcoach, Aref Ami-
ni. Omdat er een groot tekort is 
ontstaan aan taalcoaches, geef ik 
sinds kort ook Nederlandse taal-
les aan zijn vrouw Farahnaz. Dat 
is wel zo handig. Met één aan-
spreekpunt voelde het voor de 
familie ook snel vertrouwd.” 

samen met andere vluchtelingen 
uit diverse landen, volgt het echt-

paar klassikaal Nederlandse taal-
les in Oss. Daar fietsen ze dan 
driemaal per week, samen naar 
toe. 
“Zelf coach ik wekelijks de Ne-
derlandse taal bij hen thuis”, zegt 
Harrie van Grinsven.
“Het is niet de bedoeling dat ik de 
les van de docent dunnetjes over-
doe. Natuurlijk heb ik in Oss wel 
een keertje in de keuken geke-
ken en heb daar ook even met de 

docent gesproken. Zelf probeer 
ik meer thematisch les te geven. 
Het is mijn bedoeling deze men-
sen op een speelse manier ver-
trouwd te maken met onze taal, 
cultuur, gewoonten, normen en 
waarden. Dat heet dan inburge-
ren. Zorgen dat zij zich nu op hun 
gemak kunnen voelen na alles 
wat zij hebben meegemaakt en 
moesten doorstaan. Hen wat uit 
hun isolement halen en proberen 

hen vertrouwd te maken met de 
buurt en de woonomgeving. Ne-
derlands leren, het kunnen spre-
ken, schrijven, lezen en begrij-
pen, is een zware opgave. Met 
bijvoorbeeld het spelletje ‘Wie 
is het?’ oefenen we de Neder-
landse taal spelenderwijs. samen 
maakten we al eens een fiets-
tochtje door het buitengebied 
om de omgeving te verkennen. 
Ook bezochten we de plaatselijke

supermarkt. Je moet als nieuwe 
inwoner toch een hele drempel 
over als je, met in je hand een 
boodschappenlijstje, in nog vrij 
gebrekkig Nederlands een super-
marktmedewerker durft aan te 
spreken om te vragen waar iets 
staat. Met wat geduld lukt dat nu 
best wel en dat maakt hen en mij 
weer euforisch. 
Met deze twee gemotiveerde 
mensen, die graag het Neder-
lands onder de knie willen krijgen, 
heb ik het best getroffen, vind ik. 
Kinderen leren het Nederlands 
op school en in hun omgang met 
vrienden en vriendinnetjes. Dat 
gaat best snel. Als je echter al wat 
ouder bent, is Nederlands leren 
toch een stuk moeilijker. De op 
latere leeftijd opgedane kennis 
blijft ook moeilijker ‘plakken’.”

Werkbezoek
Aref Amini was in Afghanistan 
twintig jaar kleermaker. spon-
taan gunde Peter van Tilburg zijn 
nieuwe achterburen een kijkje 

in het moderne naaiatelier van 
Van Tilburg. “Als ambachtsman 
en adviseur stond heel het leven 
van mijn vader in het teken van 
ambachtelijk vakmanschap. Hij 
was dienstbaar tot zijn laatste 
dag. Gastvrijheid, hoffelijkheid 
en Brabantse gemoedelijkheid is 
ons met de paplepel ingegeven,” 
zegt Peter van Tilburg, die het 
echtpaar Amini persoonlijk door 
zijn imposante bedrijf rondleidde 

en met een kop koffie ontving.
Bij Ziekenhuis Bernhoven ging 
het gezin Amini op 9 september 
op bezoek. Bernhoven kreeg, net 
als twee jaar terug, dit jaar de 
Gastvrijheidszorg Award en mag 
zich daarom opnieuw het meest 
gastvrije ziekenhuis van Neder-
land noemen.

Ankie van Hezewijk, medewerker 
communicatie en patiëntenvoor-
lichting, gaf Aref en Farahnaz 
tijdens een persoonlijke rond-
leiding tekst en uitleg over hoe 
het vandaag de dag toegaat in 
een modern Nederlands zieken-
huis als Bernhoven. Zo’n rondlei-
ding maakt deze ‘nieuwkomers’ 
wegwijs en het sluit bovendien 
perfect aan op de inmiddels zich 
eigen gemaakte Nederlandse 
woorden en begrippen over het 
bezoek aan een dokter en specia-
list en de termen over het mense-
lijk lichaam. Maar we zeggen ook 
‘dank je wel’ en ‘houdoe’ als we 
weer op huis aan gaan.

NIsTELRODE - Inburgeren is hen op een speelse manier vertrouwd maken met onze taal, cultuur, ge-
woonten, normen en waarden en ‘houdoe’ zeggen als we weer op huis aan gaan. Het gezin Amini 
moest vijf jaar geleden hun vaderland Afghanistan hals over kop verlaten. Na opvang en omzwervingen 
in meerdere asielzoekerscentra (azc’s) zijn zij inmiddels statushouder geworden. Samen met hun twee 
dochters woont het echtpaar Amini sinds een jaar in Nistelrode. 

Aref Amini bij het beeld van Jan van Tilburg

Tekst en uitleg in het artelier 
van Van Tilburg

Spoedingang Ontvangst met koffi e en uitleg van 
Mevrouw Ankie van Hezewijk

Registratie van patiënten

‘Zorgen dat zij zich op hun gemak 
voelen, na alles wat ze 

hebben doorstaan’

Tapijt voor Vrede
HEEsCH - Het initiatief ‘Tapijt voor Vrede’ is ontstaan als persoonlijke behoefte op de bangmakerij en 
haatzaaierij in de media met betrekking tot de vluchtelingen. In december 2015 heeft Marianne van 
Heeswijk het eerste ‘Tapijt’ gelegd met tijdelijke bewoners van het AZC Autotron en buurtbewoners in 
wijkcentum Ons Trefpunt in Rosmalen. 

Dit om mensen met elkaar in contact te laten komen, op een 
gelijkwaardige manier, door samen te bouwen. sindsdien wor-
den er ‘Tapijten’ gelegd tijdens festivals, maar ook op pleinen, 
in buurten, bij kerken en moskeeën.
Afgelopen zaterdag was Tapijt voor Vrede in Heesch en heb-
ben ze een fantastische middag gehad. Er hebben veel mensen 
meegebouwd en op het eind van de middag ook mee opge-
ruimd in een fijne sfeer.

Foto’s: Ad Ploegmakers
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.99
v   van 2.49

1.79
v   van 2.19

0.89
v   van 1.29

3.99
v   van 5.19

0.89
v   van 1.39

1.29
v   van 1.99

Per pak

3.99
Per pak

0.79

110 g

1.09
200 g

1.99

MANDA-
RIJNEN

SPELT-
BROODSHOARMA*

CON-
FERENCE 
PEREN SNIJ-

BONEN

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

Natuurlijk 

Aldi!

Maandag
19-09 t/m 

zondag 
25-09

Per kilo

1 kg

Half brood

1 kg 400 g

500 g

Vrijdag
 23-09 t/m 

zondag 
25-09

HALF-
OM-HALF 
GEHAKT*

Nieuwe oogst.

In de film proberen Robert Redford en Nick Nolte ons te overtuigen dat 
je hier nooit te oud voor bent. Tegen beter weten in en alle adviezen 
wegwuivend, maakt het volwassen duo de ambitieuze stap om de Ap-
palachian Trail te lopen, een buitensporig lange wandelroute van ruim 
drieduizend kilometer, waarvan de gemiddelde gezonde twintiger het 
einde niet haalt. Ze krijgen het aan de stok met elkaar, de natuur en di-
verse opmerkelijke reisgenoten.
‘A Walk in the Woods’ is een ontspannende film, met hier en daar wat 
humor en mooie beelden van de natuur.

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,-.

Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas. Er 
is bij De Pas voldoende gelegenheid tot gratis 
parkeren. In het café kun je, voorafgaand aan 
de film en na afloop, gezellig wat drinken.

A walk in the woods

HEESCH - Filmhuis De Pas presenteert maandag 10 en dins-
dag 11 oktober de film ‘A walk in the woods’, gebaseerd op 
het gelijknamige boek.

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze 
voorstelling, laat dit dan voor 28 september weten via info@de-pas.nl.

Verwenweekend bij tank-
station AViA in nistelrode 
Een nieuwe naam, hetzelfde team, de vriendelijkste service

NIsTELRODE - Het is feest bij 
het fullservice AVIA-tankstation 
in Nistelrode. Naar aanleiding 
van de recente merkwijziging, 
wordt er op vrijdag 23 en zater-
dag 24 september tussen 9.00 
en 17.00 uur een verwenweek-
end gehouden.

Het tankstation heeft onlangs 
een nieuwe jas gekregen. Waar 
het voorheen de groen/gele 
kleuren had, gaat het nu verder 

in de bekende rood/witte AVIA-
kleuren. In grote lijnen is enkel 
het merk veranderd. De service 
en de medewerkers zijn onge-
wijzigd en de brandstofkortin-
gen zijn zelfs verhoogd!

Verwenweekend
Om te vieren dat het tankstation 
is vernieuwd wordt er een ver-
wenweekend gehouden. Klan-
ten profiteren beide dagen van 
maar liefst 15 cent korting op 

diesel en benzine. Naast hoge 
kortingen, krijgt de auto een 
servicebeurt; de voorruit wordt 
gewassen en de ruitensproeier-
vloeistof wordt gratis bijgevuld.
Elke klant, met een minimale 
afname van 25 liter brandstof, 
krijgt gratis een doosje heerlijke 

tompoezen. Aan de kinderen is 
ook gedacht. Zij krijgen een gra-
tis AVIA-vakantieboek cadeau.

“We verwachten dit weekend 
veel klanten, zowel bekende 
als nieuwe”, zegt Manon van 
Griensven, de stationsmanager 
van AVIA Nistelrode. “Dit ver-
wenweekend is speciaal voor 
hen. Zij worden speciaal door 
ons in het zonnetje gezet.” 

Service
AVIA Nistelrode is een bemand 
fullservice-tankstation met een 
modern ingerichte shop, een 
carwash en twee doe-het-zelf-
wasboxen. Behalve de regulie-
re brandstoffen worden er ook 
premium brandstoffen verkocht: 
AVIA Multi Power Diesel en 
AVIA super Clean. 
Het tankstation bevindt zich aan 
een doorgaande weg en geeft 
het hele jaar door hoge kortin-
gen op tanken.

Ook nieuwsgierig geworden 
naar het nieuwe AVIA-tankstati-
on in Nistelrode? Kom eens een 
kijkje nemen bij AVIA Nistelrode 
aan het Maxend 20.

AVIA heet u van harte welkom!

Bekende en nieuwe klanten worden in het zonnetje gezet

in grote LĲ nen is 
aLLeen het merk 

veranderd

Gilde sint Antonius Abt succesvol 
op brabantse kampioenschappen 

Bij het trommen in Klasse A werd 
Jelle van de Wetering kampioen.
Bij het trommen in Klasse B werd 
Lindsey kampioen.
Bij het trommen in Klasse C wist 
Mieke van der Heijden promotie 
naar klasse B te behalen.

Bij het groepstrommen werd een 
3e plaats behaald door Maarten 
Derks, Maarten Hoefs, Jelle v.d. 
Wetering, Anke v.d. Wetering, 
Lindsey Vogels en Mieke v.d. 
Heijden.

BOXMEER/VORsTENBOsCH - Het Gilde Sint Antonius Abt wist af-
gelopen zondag maar liefst drie prijzen in de wacht te slepen op het 
federatietoernooi met 52 deelnemende gilden bij het Heilige Bloed 
Gilde in Boxmeer.

JeLLe, LindseY, 
mieke, maarten, 
maarten en anke
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shirtpresentatie samengestelde meidenteams VV Heeswijk & rKsV Avesteyn 

Een unieke samenwerking, die 
vanaf dit voetbalseizoen ingaat, 
daar hoort een uniek tenue bij. 
De sponsorcommissies van Voet-

balvereniging Heeswijk en RKsV 
Avesteyn staken de koppen bij el-
kaar, overlegden met huidige en 
nieuwe sponsoren en de meiden 

zelf. De nieuwe tenues stralen, 
vanwege de blauwe en oranje 
tinten, op een speciale manier de 
beide verenigingen uit. De huidi-

ge sponsoren - Hein Korsten, Ti-
anka’s sportmassage en Bakkerij 
Doomernik - en nieuwe sponso-
ren - Zwemschool sandra, Krul 
& streep, Mar(di)eet en shirtbe-
drukken.nl - leverden een mooie 
bijdrage. Voorzitters Joep Adank 
(Avesteyn) en Peer Verkuijlen 
(Heeswijk) spraken hun dank en 
grote waardering uit voor de vrij-
willige leiding en de bestuursle-

den die hard hebben gewerkt aan 
deze samenwerking. “Het ziet er 
allemaal heel mooi uit en dat legt 
wel de verwachting bij de teams 
dat ze sportieve vertegenwoordi-
gers zijn en de naam van de clubs 
en de sponsoren hoog houden” 
zeggen de beide voorzitters. Zij 
wensten de meiden vooral heel 
veel voetbalplezier en succes ko-
mend seizoen. 

bErnHEZE sporTiEf

Avesteyn medekoploper

De toon was gezet. Avesteyn 
zette de lijn voort en kwam tot 
drie keer toe op achterstand. Dit 
alles was te herleiden naar in-
dividuele fouten van Avesteyn. 
De veerkracht van Avesteyn 
bleek evenredig groot, want 
door doelpunten van stan de 

Laat (2x) en stan Bosch werd de 
stand naar 4-4 gebracht. Daar-
na wachtte de toeschouwers 
nog enkele spannende momen-
ten. Zowel Boskant als Avesteyn  
creëerde kansen, maar de uit-
slag was uiteindelijk 4-4. Dit, 
ondanks een discutabele situa-

tie, waarbij Wesley Verkuijlen in 
het strafschopgebied van Bos-
kant werd gevloerd, waarvoor 
de scheidsrechter, die overigens 
een prima wedstrijd floot, een 
penalty had kunnen geven. Bei-
de ploegen konden terugkijken 
op een sportieve pot en konden 
vrede hebben met dit gelijkspel. 
De klasse 4I kent hierdoor een 
gedeelde koppositie van de Bos-
kantse en Heeswijk-Dintherse 
equipe. Dit zegt niets of mis-
schien voldoende om beide 
teams een kans te geven op een 
goede positionering in deze, 
meer dan interessante klasse op 
langere termijn. De tijd zal het 
leren.

HEEsWIJK-DINTHER - De derde wedstrijd in deze competitie was meteen een topper; de nummers 2 en 3 
van de competitie troffen elkaar in Heeswijk-Dinther. Het jeugdige Avesteyn, dat zonder Rick Vissers en 
Teun van den Boom aantrad, moest winnen van een veel meer ervaren team uit Boskant! Na 3 minuten 
stond het 1-1. Avesteyn scoorde uit een prima aanval door een prachtige kopbal van Wesley Verkuijlen, 
waarna Boskant direct daarna, door een jammerlijke fout van de Avesteyn-goalie, de 1-1 kon aantekenen. 

voetbal

Het eerste aanvalsvak had veel 
moeite met de sterke, verdedi-
gende druk van de tegenstander; 
het rondspelen ging moeizaam 
en het creëren van kansen liet 
te wensen over en daarbovenop 
was de passing ook niet goed. 
Daarentegen stond het verdedi-
gende vak goed te ballen. Klim-
op nam na 25 minuten een 0-2 
voorsprong. Voor de rust kon-
den de Loosbroekse dames geen 
potje breken en gingen met een 
stand van 0-4 de rust in.
Na de rust nam Klimop weer het 
voortouw en kwam gemakkelij-

ker tot scoren. Klimop wist een 
voorsprong van 0-6 te creëren 
en dus was het de taak van Kor-
loo om de mouwen eens op te 
stropen. Dit lukte, Mirte zorg-
de met een doorloopbal dat de 
hatelijke nul van het scorebord 
verdween. Klimop zette de stand 
op 1-9 en toen waren het Inge 
en Eline die met twee afstands-
schoten de stand op 3-9 zetten. 
Helaas gingen we pas de laat-
ste vijftien minuten korfballen. 
Hadden we vanaf het begin zo 
kunnen spelen, dan had er zeker 
meer in gezeten.

Het verjongde 
Korloo komt tekort 
LOOsBROEK - Het altijd sterke Klimop was afgelopen zondag de 
tegenstander van Korloo. Het begin van de wedstrijd was niet goed: 
het aanvalsvak draaide niet en er was veel onnodig balverlies.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

HEEsWIJK-DINTHER - De onlangs definitief vastgelegde samenwerking tussen de meidenafdelingen 
van Voetbalvereniging Heeswijk en RKSV Avesteyn krijgt nu ook vorm met eenzelfde outfit. De meiden 
trainen al een tijdje samen, de eerste wedstrijden zijn gespeeld en nu zijn ook de gloednieuwe tenues 
gepresenteerd. Een samengesteld tenue, om de samenwerking een eigen ‘gezicht’ te geven. Op vrijdag 
16 september kwamen de meidenafdelingen en de voorzitters van beide verenigingen samen om de 
tenues te showen. 

siostoernooi van Van buel sports 

Hieronder de resultaten:
1e plaatsen: senn van Buel, Ben-
the van Vugt, Jasmijn Linskens, 
Willem van den Hurk, Pieter van 
Oort, Laurens Wilms en Yasper 
van Tuijl.

2e plaatsen: Mike Bens, Lola 
Verdoorn, Oskar van Griensven 
en saar van den Broeke.
3e plaatsen: sam Grimmelikhui-
zen, Jitske seelen, Daisy Bens en 
sies van der Horst.

Oss/BERNHEZE - Maar liefst 500 judoka’s uit heel Nederland kwa-
men afgelopen zondag af op de 6e editie van het Van Buel Sports 
Siosstoernooi aan de Rusheuvel in Oss. Organisator Van Buel Sports 
kijkt terug op een zeer succesvol toernooi, waarbij ook hun eigen 
judoka’s goed voor de dag kwamen. 

budo

Doel is dit seizoen handhaven, 
als je dan wint van een directe 
concurrent als stormvogels, doe 
je goede zaken. Maar liefst vijf 
strafworpen kreeg het team van 
Marijke de Veer tegen in de 1e 
helft, die eindigde met een 8-6 
voorsprong voor de ploeg uit 
Luijksgestel. Na rust werd de 
wedstrijd omgebogen en won 

de Nistelrodese equipe uiteinde-
lijk met 11-13. 

prinses irene 
pakt eerste winst
LUIJKsGEsTEL/NIsTELRODE - Aan de hand van de veel scorende 
(5x) aanvoerster Marina van Venrooij (foto) won het debuterende 
1e korfbalteam voor het eerst een wedstrijd in de topklasse van de 
veldcompetitie. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport
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45+ lipsGroen Tennistoernooi 

NIsTELRODE - Op een zonover-
goten tennispark van TC Telro 
heeft de afgelopen week het 
17de LipsGroen 45+ Tennistoer-
nooi plaatsgevonden.

240 deelnemers van 25 verschil-
lende verenigingen uit de regio, 
hebben met geweldig tennisspel 
prachtige partijen uitgevochten. 
De sfeer was groots. We danken 
alle sponsoren, deelnemers en 
vrijwilligers voor weer een fan-

tastisch toernooi. De finalisten in 
de verschillende onderdelen zijn:
DD5 45+
1. Greet van Doorn [1/1]
Annelies Jacobs
2. Ellen Oonincx
Willy smits
DD6 45+
1. Franka van Griensven [1/4]
Alma van der Rijt
2. Jo-Anne de Groot [4/4]
Rieky Walk
DD7 45+

1. Monique Bosch [3/7]
Corrie soetekouw
2. Irene Leeuwenburgh [1/7]
Marijke snellen
DD8 45+
1. Gerdien van Oss [1/1]
Corry van Rooij
2. Brigitta Ruijgrok
Alda Verkampen
HD6 45+
1. Jos Exters [1/3]
Nicolaas Ploegmakers
2. Gert-Jan Buuts

Rutger swinkels
HD7 45+
1. Jan van Os [4/8]
Ruud Zwollo
2. Mari Leijten [1/8]
Eric Vos
HD8 45+
1. Eric van Wanrooij
Jan Westerlaken
2. Antoine Ceelen
Willy Ketelaars
GD6 45+
1. Bianca Janssen

Wilbert Janssen
2. Antionet van Roosmalen [1/3]
Rini van de Haterd
GD7 45+
1. Yvonne den Dekker
Derk Kappers
2. Ankie van der Wijst [4/4]
Jos van de Elzen
GD8 45+
1. Miriam de Mol [1/1]
Marco van Bakel
2. Francien van de Donk
Adriaan van de Donk

bErnHEZE sporTiEf

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

WWW.FINOVION.NL

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers  Korenstraat 5  5388 CR  Nistelrode  Tel. 0412 700509

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

tennis

Altior pakt ook thuis de punten

Ondanks een moeizaam ver-
lopende eerste helft, lukte het 
Altior toch om met een voor-
sprong de rust in te gaan (8-5). 
In de tweede helft kwam Oran-
je-Wit niet meer dichterbij, maar 
verder uitlopen ging langzaam. 
De eindstand werd 13-8. Don-
derdag 22 september om 20.00 
uur speelt Altior een bekerwed-
strijd in Horst tegen Oxalis, zon-
dag 25 september mag de ploeg 
voor de competitie op bezoek in 
Heumen. 

Altior 2 – Prinses Irene 2 17-11
Altior 3 – VVO 2 10-6
Altior 4 – Melderslo 2 6-7
Altior 5 – Prinses Irene 4 5-11
Celeritas 3 – Altior 5 10-3 (in-

haalwedstrijd)
Altior MW1 – Melmac MW2
10-10
Flash R1 – Altior R1 3-6
DOs/Olympia A1 – Altior A1 
12-6 
DAKOs B1 – Altior B1 3-6
Altior B2 – Celeritas B2 11-2
Altior B3 – Nijnsel B1 2-7
Prinses Irene C2 – Altior C1 1-6
Prinses Irene C3 – Altior C2 4-5
DAKOs D1 – Altior D1 7-3
Altior D2 – Celeritas D1 6-12
Altior D3 – De Korfrakkers D4 
5-0
Rooi E1 – Altior E1 4-6
Altior E2 – Be Quick E1 3-7
Altior E3 – Celeritas E1 0-5
Altior F1 – Flamingo’s F1 20-3
Blauw Wit F1 – Altior F2 8-4

Altior W1 – Be Quick W1 
7-3 

HEEsWIJK-DINTHER – Het was de eerste thuiswedstrijd van Altior 
die zondag 18 september op het programma stond tegen Oranje-
Wit. Na een minuut stilte vanwege het overlijden van Dora Verhoe-
ven, die erg belangrijk is geweest voor Altior en het dameskorfbal 
in het algemeen, opende Oranje-Wit de score. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

DEN BOsCH/HEEsWIJK-DINTHER - Na twee sterke tegenstanders 
in de eerste wedstrijden stond nu opnieuw een wedstrijd tegen een 
hoogvlieger op het programma. 

Heeswijk mocht op bezoek bij BVV in Den Bosch, dat zich in de zomer-
periode weer flink versterkt had. Na een spannende partij, waarbij een 
gelijkspel misschien verdiend was geweest, trok de thuisploeg toch aan 
het langste eind, 2-1. Bryan van Deursen scoorde voor de Heeswijkers.

Heeswijk 
verliest nipt van sterk bVV

voetbal

Tjeu van Alebeek in actie  Foto: Hans Heesakkers

puntendeling bij Emplina prinses irene
EMPEL/NIsTELRODE - Na 90 
minuten stond er in Empel een 
1-1 stand op het scorebord. Uit-
eindelijk mocht Emplina daar 
het gelukkigst mee zijn. 

De Bosschenaren waren in de 
1e helft de bovenliggende par-
tij, maar stonden toen wel met 
0-1 achter door een doelpunt 
van Tim van der Heijden. In de 
2e helft scoorde de beste speler 
van Emplina, Ingmar Voorhaar. 
In de slotfase waren een paar 
weergaloze reddingen van doel-
man Tom stupers nodig om de 
mannen van Van Tilburg Mode & 
sport van de winst af te houden.

voetbal
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Doordat je diverse materialen 
gebruikt, train je altijd op een 
gevarieerde manier, waardoor 
geen enkele training hetzelfde is. 
Zin in een proefles? Kom langs 
en doe mee! Wil je de vakantie-
kilo’s kwijt? En sport je niet graag 
alleen? Kom dan naar de Body-
shapeles op donderdagavond 
van 18.45-19.45 uur. Locatie: 
CC servaes in Heeswijk-Dinther.

Andere dag of tijd?
Voor meer informatie raadpleeg 

onze site 
www.turnvereniging-sinecura.nl,
mail naar sine-cura@hotmail.
com of bel 0413-22 97 50.

nieuw bij sine-Cura: bodyshape-les
HEEsWIJK-DINTHER - BodyShape is de les die alles in zich heeft. In 
slechts een uur tijd train je op motiverende muziek je hele lichaam. 
BodyShape is de perfecte les voor personen die aan hun conditie 
willen werken en kracht willen opbouwen. 

opening pannaveldje VV Heeswijk

HEEsWIJK-DINTHER - De officiële opening begon afgelopen zaterdag om 12.00 uur met een woordje van voorzitter Peer Verkuijlen. Hij heette iedereen welkom en wilde alle 
sponsoren en vrijwilligers hartelijk danken voor al hun medewerking.

Toen werd de officiële opening verricht door Twan Dijkhoff, winnaar van het latje schieten tijdens de vrijwilligersavond. Hij schopte een bal door de vlag van VV Heeswijk in het 
pannaveldje. Aansluitend aan de opening was er een optreden van balkunstenaar Nelson de Kok. Hij gaf eerst een demonstratie en ging daarna met de kinderen het Pannaveldje 
in voor een clinic. Na deze gezellige middag zal er nog veel gebruikgemaakt worden van het Pannaveldje.

Gedeeltelijk herstel HVCH 
bij AWC in Wijchen

HVCH liet er echter geen gras 
over groeien en zocht direct de 
aanval, over links was het samu-

el Eleonora die goed doorging 
en Tom Hekerman vond, die de 
1-1 op het scorebord zette. Even 

later kreeg HVCH een prima mo-
gelijkheid op de 1-2, maar deze 
eindigde in de handen van de 
Wijchense goalie. Na rust bleven 
de mannen van Harry Blokhuis 
voor de winst gaan en met een 
goed opgezette aanval over de 
rechterkant had aanvoerder Roy 
Vissers een uitgekiend overstap-
je in huis en kon wederom Tom 
Hekerman scoren: 1-2. HVCH 
had de voorsprong gerust mo-
gen koesteren, maar ging eigen-
lijk onnodig op zoek naar de 1-3. 

Dat kwam duur te staan, want 
in de 74e minuut scoorde AWC 
de gelijkmaker en dat bleek later 
ook de eindstand van deze meer 
spannende dan goede wedstrijd: 
2-2. 

WIJCHEN/HEEsCH - HVCH heeft zich in Wijchen enigszins kunnen herstellen van het echec tegen Ba-
ronie. De Heeschenaren speelden op een kwartier in de 2e helft na een goede partij tegen de groen-wit-
ten. Het zat alleen in het begin van de wedstrijd niet mee toen de scheids de bal wat gemakkelijk op de 
stip legde na een ingreep van de weer herstelde HVCH-verdediger Willem Roefs. HVCH-goalie Vialle 
was kansloos: 1-0. 

voetbal

de oploSSing

Foto: Ruud Schobbers 

De eerste helft was zeer matig, 
er konden maar weinig kansen 
en schoten afgeturfd worden. 
Maar bij het noteren van onno-
dig balverlies, vloeide de inkt rij-
kelijk. Vlak voor rust kwam sCI 
op voorsprong, de spits kwam in 
de 16 aan de bal, draaide goed 
weg en tekende voor de 1-0. Die 
was nog verdiend ook. Waar we 
vorige week in staat waren om in 
de tweede helft een tandje bij te 

schakelen, bleven we vandaag 
op dezelfde wijze doorgaan als 
in de eerste helft. Het logische 
gevolg hiervan was uiteindelijk 
een 3-0 nederlaag, waarbij dit 
eerder meer dan minder had 
kunnen zijn. 
Een wedstrijd die uitnodigt tot 
een week hard werken op de 
training, zodat we hem na vol-
gende week hopelijk snel kun-
nen vergeten.

sCi - Vorstenbossche boys
GEsTEL/VORsTENBOsCH - Na de mooie overwinning van vorige 
week, stond vandaag de wedstrijd tegen SCI op het programma. De 
club uit Gestel was voor ons allemaal onbekend, ze hadden uit twee 
wedstrijden een punt weten te halen, dat was zo ongeveer het enige 
wat we wel wisten.

voetbal

Derde nederlaag op rij voor 
vrouwen prinses irene

Deze tegenslag kwam Prinses 
Irene goed te boven. Een vlot lo-
pende aanval, opgezet door Ju-
dith Cornelissen en voorgegeven 
door Jody van Kessel, werd be-
kwaam afgerond door sharron 
van Os. Dit gebeurde in de acht-
ste minuut. Prinses Irene was 
sterker en wist via Judith Corne-
lissen in de 15e minuut zelfs op 
voorsprong te komen. Toch ging 

de ploeg uit Venlo met een 2–3 
voorsprong rusten. Via snelle 
counters en verdedigingsfouten 
maakten zij het verschil.

In de tweede helft weer een aan-
vallend Prinses Irene, maar Venlo 
gaf weinig kansen weg. Uit een 
counter werd in de 57e minuut 
zelfs de 2–4 op het scorebord 
gebracht.

NIsTELRODE - Ook tegen de nummer laatst wisten de vrouwen van 
Prinses Irene de punten niet in eigen huis te houden. Het was al na 
twee minuten raak. Een voorzet werd verkeerd ingeschat en de spits 
van Venlosche Boys kon haar hoek uitzoeken. 0-1. 

voetbal
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‘t sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop sparkling
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

De schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp Instyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther Nistelrode

Karwei Heesch
KDV Piekobello - BsO De Rebbels en 

BsO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt
Mario supersize.nl
Marvy’s speelwereld
Marya schoenen en Tassen
MG service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s

Plaza ‘t supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
samarpana
service Apotheek Nistelrode
sport- & Healthclub Meer sports
stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van schayk V.O.F.
Van schijndel Tegelhandel
Van soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & sport
Van Tilburg Online
Venwico schilderwerken
Verbossen stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

 
Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. 

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Thomas Bosch is gestopt met 
wielrennen in de opleidingsploeg 
van Team Lotto NL-Jumbo. “Ik 
ging niet meer met plezier naar 
wedstrijden en ik was blij wan-
neer ik finishte. Tegen de ploeg 
heb ik gezegd dat ik het plezier 
kwijt was en het team begreep 
mijn keuze om te stoppen”, ver-
telt Thomas (20). Vlak voor de 
zomer besloot hij te stoppen. Van 
de vijf fietsen die Thomas had, 
heeft hij er een terug moeten 
geven aan de wielerploeg. Twee 
andere fietsen, een wielrenfiets 

en tijdritfiets, staan te koop op 
Marktplaats. 

geld
Volgens Thomas is het niet 
reëel dat hij binnen korte 

termijn geld zou kunnen 
verdienen met fietsen, dus 

het was ofwel vol gaan voor 
het fietsen óf studeren. “stoppen 
met studeren wilde ik sowieso 
niet. Ik ga nu mijn laatste jaar in 
en daarna studeer ik graag ver-
der”, legt de student sportkunde 
een van zijn redenen om te stop-
pen uit. 

whV
Met sporten blijft Thomas door-
gaan, want sinds kort voetbalt 
hij weer bij WHV. “Het voetbal 
heb ik altijd gemist. Mijn vrien-
den voetballen daar”, zegt de 
middenvelder. In de bekerwed-
strijd tegen Achilles Reek scoorde 
Thomas enkele weken terug zijn 
eerste doelpunt voor WHV. Een 

knal van dertig meter. Het was 
zijn eerste wedstrijd in het eerste 
elftal, terwijl hij eigenlijk in het 
tweede elftal zou gaan spelen. 
“Met WHV heb ik afgesproken 
dat ik in het tweede zou spelen, 

maar ik heb zeker interesse in 
het eerste elftal”, zegt Thomas. 
Conditie heeft hij genoeg, maar 
balgevoel en het tactisch denken 
ontbreken en daarom dat Tho-
mas rustig aan wil opbouwen.

amateur
In zijn vrije tijd blijft Thomas re-
creatief fietsen. “Ik ben van plan 
om een amateurlicentie te nemen 
zodat ik aan wedstrijden mee kan 
blijven doen”, zegt hij. Bij Team 
Lotto NL-Jumbo mag Thomas al-
tijd terugkomen, maar voorlopig 
heeft de Loosbroeker geen spijt 
van zijn keuze om te stoppen. 

“De druk van het vele fietsen is 
er nu af en geeft mij rust”, besluit 
Thomas tevreden. 

LOOsBROEK - Thomas Bosch is weer voetballer bij WHV. Na ongeveer zeven jaar op hoog niveau te 
hebben gewielrend in onder andere de ploeg van Team Lotto NL-Jumbo, ruilt hij de fiets om voor de 
voetbal. “Ik had geen plezier meer in het fietsen”, zegt Thomas.

Thomas Bosch Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Michel Roefs

‘ik heb
het voetbal
altijd
gemist’ ‘De druk van het vele fietsen 

is er nu af en geeft mij rust’
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donderdag 22 September

eetpunt hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

influsso: week van 
de loopbaan
Vleutloop 44, Heesch

informatiepunt 
welzijn hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

boek & babbel
Bibliotheek Heesch
PAGINA 16

bijeenkomst icoon-
projecten en visie aa-dal
Kilsdonkse molen 
Heeswijk-Dinther

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

tarot-avond
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

late Summer evening
CC De Wis Loosbroek

Vrijdag 23 September

influsso: week van de 
loopbaan
Vleutloop 44, Heesch

Verwenweekend
Tankstation AVIA Nistelrode
PAGINA 35

actiedag bevers 
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 30

centrum maia: reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode

boek & babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

nazomerfestival
OBs De Bolderik 
Heeswijk-Dinther

VoV special: zit er een 
ondernemer in jou?
The Duke Nistelrode

inloopavond nieuwe 
vrijwilligers
Dierenopvangcentrum Hokazo 
Uden     

imeet: Frikandellen fuif  
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther

zaterdag 24 September

actiedag bevers 
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 24

open klotbeek toernooi
CC servaes Heeswijk-Dinther

kerkdienst met Fanfare 
St. lambertus
sint Lambertuskerk Nistelrode

gooische vrouwen bingo XXl 
De Morgenstond 41 
Heeswijk-Dinther

Verwenweekend
Tankstation AVIA Nistelrode
PAGINA 35

band co-incidental: 
5-jarig jubileum
CC De Pas Heesch
PAGINA 29

zondag 25 September

open zondag nistelrode
PAGINA 26 EN 27

herfstmarkt
De Misse Heesch
PAGINA 18

agnes b.
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16

rV de Valianten: hdl 
kampioenschap
Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther

rommelmarkt: de kleine 
heemskinderen
Dintherseweg 21a Nistelrode

paddenstoelenwandeling
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

optreden Slagwerkgroep 
harmonie St. Servaes
Kilsdonkse molen 
Heeswijk-Dinther
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water-ontdek-dag
Hazelbergsestraat 5 
Heeswijk-Dinther
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open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

heemschuur opengesteld
schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: kaarten
CC servaes Heeswijk-Dinther  

just-be: mixles
Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

maandag 26 September

boek & babbel
Bibliotheek Nistelrode
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dinSdag 27 September

onthulling gedenkteken
Begraafplaats Loosbroek
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inloopspreekuur Fysio 
Steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

centrum maia: 
tai chi - Qi gong
Palmenweg 5 Nistelrode

dokter op dinsdag @ 
bernhoven: nierfalen
Ziekenhuis Bernhoven Uden
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VV Vogelvreugd: kienen
CC servaes Heeswijk-Dinther

woenSdag 28 September

Speciale verkoopdag
Wereldwinkel 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 17

geert Fierens: 
Franciscus spreekt
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
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workshop: Face-en 
bodylanguage
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

donderdag 29 September

eetpunt hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

centrum maia: 
basiscursus 
dierencommunicatie
Palmenweg 5 Nistelrode

informatiepunt 
welzijn hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

alzheimerkoor
Klarinetstraat 4 Uden

centrum maia workshop: 
honingmassage
Palmenweg 5 Nistelrode

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Filmavond
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

Vrijdag 30 September

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

inloopavond nieuwe 
vrijwilligers
Dierenopvangcentrum Hokazo 
Uden

keezenbord toernooi
De stuik Vorstenbosch

try-out musical 
TC Telro Nistelrode
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zaterdag 1 oktober

rob Scheepers: 
uitgescheept
CC De Wis Loosbroek

zondag 2 oktober

oogstfeest van akker tot 
bakker
Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

opening trimsalon 
beauty dog
stationsplein 2c Heesch

zondagochtendconcert
CC De Pas Heesch

open zondag: 
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

VV Vogelvreugd: kaarten
CC servaes Heeswijk-Dinther

maandag 3 oktober 

inloopavond aanleg groen
ontsluitingsweg
CC Bernrode Heeswijk-Dinther
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dinSdag 4 oktober

inloopspreekuur Fysio 
Steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: kienen
CC servaes Heeswijk-Dinther

woenSdag 5 oktober

nisserois golf 
kampioenschap
The Duke Nistelrode

centrum Samarpana: 
intuïtief klanken & klank-
lig-ontspanning
Rukven 2a Heeswijk-Dinther

gratis inloopspreekuur 
Van Soest & partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

mandalart thema-
workshop: balans en 
evenwicht
Palmenweg 5 Nistelrode

workshop: braziliaanse 
percussie
De Eijnderic Heesch   

imeet: ren je rot 
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther 

doe-lezing
Bibliotheek Nistelrode
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donderdag 6 oktober

eetpunt hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

oud papier dorp
Vorstenbosch

informatiepunt 
welzijn hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

lezing: ruud bartlema
Parochie De Goede Herder 
Heesch Nistelrode & 
Vorstenbosch

raad & daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch


