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buurtbemiddeling bernheze:
Samen werken aan een oplossing

je aan de deur staat als je vertelt wie je bent. Mensen blijken
graag bereid om hun kant van
het verhaal te vertellen. Daarna maken we een afspraak voor
een tweede gesprek met beide
partijen op neutraal terrein. Dat
kan bijvoorbeeld in een zaaltje in
De Pas of Servaes zijn. Wij geven
geen oordeel, maar proberen alleen het gesprek in goede banen
te leiden. Mensen moeten er zelf
uitkomen. Soms komen afspraken op papier, vaak is dat niet
nodig. Na zes weken bellen we
hoe het gaat.”

Kennismaking in een discussiegroep

Tekst: Henriette Maas Foto’s: Marcel van der Steen

BERNHEZE - Op feestelijke wijze, met bloemen en gebak, is dinsdagavond 21 augustus de officiële
start van Buurtbemiddeling Bernheze gemarkeerd. Hiermee ging een al jaren gekoesterde wens van
de betrokken partijen, politie, Mooiland en Kleine Meierij, de gemeente en ONS welzijn, in vervulling.
Bemiddelaars en professionals maakten in kleine discussiegroepjes nader kennis.

Mensen
moeten
er zelf
uitkomen

Buurtbemiddeling
Vrijwillige
buurtbemiddelaars
helpen buren om hun onderlinge ergernissen of ruzie samen
op te lossen. Buurtbemiddelaars
zijn neutraal en kunnen goed
omgaan met emoties. Ze zijn
getraind in het in goede banen
leiden van gesprekken en het
helpen zoeken naar oplossingen.
Er zijn zes buurtbemiddelaars
in Buurtbemiddeling Bernheze:

Rico, Maria, Rita,
geertje en Ilse.

William,

Aanpak
Buurtbemiddelaar geertje: “We
gaan in tweetallen ergens heen.
Wij krijgen alleen de aanleiding
of klacht te horen, zodat we zo
neutraal mogelijk kunnen zijn.”
Buurtbemiddelaar William: “Na
het gesprek met de aanvrager
gaan we naar de andere partij.
Meestal weten ze wel waarom

eerste ervaringen
Inmiddels zijn er al enkele ervaringen opgedaan. William: “Ik
heb al een paar casussen mogen
doen. Dat lukte tot mijn verbazing wonderwel. Als je mensen
bij elkaar zet met vreemden erbij,
dan kunnen ze de rust opbrengen om een oplossing te zoeken.” Bemiddelaar Ilse: “Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijke
vrijwilligers, je merkt dat mensen
dat waarderen.” gerrit van der
Kaap (politie) vult aan: “Als wij
komen zegt de andere partij dat
de politie op hun dak is gestuurd.
Met vrijwillige buurtbemiddelaars kunnen zaken eerder en gemakkelijker worden opgelost.”
Zelf oplossen
Burgemeester Marieke Moorman noemt het normaal dat er
ergernissen zijn, maar ziet ook
dat er ineens conflicten kunnen
ontstaan als die ergernissen blijven broeien. “Dit initiatief zet
mensen in hun kracht om zelf te
werken aan oplossingen. Het is
fijn dat er mensen zijn die daarbij
kunnen helpen. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn en hoop
dat jullie veel werk krijgen!”
Aanmelding
Aanmeldingen lopen via Nol
Braks en Femke Prince van ONS
welzijn. Zij coördineren de inzet
van bemiddelaars, ook omdat
het geen bekenden van de aanvragers mogen zijn.
buurtbemiddelingbernheze@
ons-welzijn.nl
088-3742525

V.l.n.r.: Maria, William, Geertje, Rita, Ilse en Rico
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Sjors van der Panne komt
naar CC Nesterlé
NISTELRODE – Na een succesvolle eerste theatertournee staat Sjors van der panne opnieuw in de theaters
met eigen werk. Sjors leeft nog altijd in een wereld vol muziek: Sjors leeft zijn droom.
ZAterDAg 6 OKtOBer:
theatertour 2018-2019 (try-out)
Sinds zijn deelname aan The Voice of Holland in 2014 heeft zanger Sjors van der Panne zich een
rotsvaste plek weten te veroveren binnen het Nederlandstalige
muzikale landschap. Bestaande
liedjes vertolkt Sjors op geheel
eigen wijze en krijgen door hem
een nieuw leven. Eigen teksten
komen regelrecht uit het hart.
Na drie albums, drie theatertournees, optredens in Het Concertgebouw en hommages aan

Lennaert Nijgh en Robert Long
begint Sjors aan zijn Theatertour
2018-2019.
Klein en kwetsbaar, indrukwekkend en krachtig. Helemaal Sjors!
Sjors zingt opnieuw het mooiste
werk van zijn helden, waaronder
Frank Boeijen en Ramses Shaffy,
afgewisseld met een gloednieuw
eigen repertoire. Sjors heeft voor
dit nieuwe project muzikale vrienden als Han Kooreneef, Belinda
Meuldijk en Frank Boeijen om
hun medewerking gevraagd. Zijn
verzoek resulteerde in verrassen-

Stoofpeertjes
Boodschappenlijstje

d)
1 citroen (schoongeboen
rmann of St. Remy)
1 kg peren (Gieser Wilde
250 ml soepele rode wijn
75 gram kristalsuiker
1 kaneelstokje
4 kruidnagels

1. Snijd met een scherp mesje of dunschiller
drie reepjes gele schil van de citroen. Schil de
peertjes met een scherp mesje of dunschiller.
Laat de steeltjes eraan zitten.
2. Doe de stoofperen in een ruime pan en voeg
de wijn toe. Vul aan met water totdat de
peertjes net onder staan.
3. Voeg de citroenreepjes, suiker en het kaneelstokje toe en breng aan de kook. Voeg voor
een extra kruidig accent de kruidnagels toe.
Stoof 1 uur op laag vuur. Serveer warm of
koud.
Bereidingstip:
Je kunt de stoofpeertjes 1 dag van tevoren maken. Bewaar afgedekt
in de koelkast en verwarm voor het serveren op laag vuur, of serveer
ze koud.

kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:

Donderdag 13 september: Meditatie-avond door Betsie van
der Heijden. Zij zal deze meditatie verzorgen op basis van haar
jarenlange ervaring vanuit de
Zijn-visie. Iedereen is van harte

“Zingen, zonder gebaartjes. Een
lied echt beleven terwijl je het
zingt. Dat kunnen er niet zo veel.
Als Sjors een lied zingt, dan ís hij
dat lied. En dat is heel knap. ga
hem zien, mensen!”
Liesbeth List
Sjors van der Panne bij CC Nesterlé - 6 oktober 2018 - Aanvang
20.15 uur - Entree € 16,-.

Razendsnel blind leren
typen voor groep 7 en 8

bereiDinG

Variatietip:
Vervang voor een alcoholvrije variant de rode wijn door rodedruivensap (fles). Breng eventueel op smaak met extra suiker.

Het nieuwe seizoen 2018/2019
begint weer met een serie yogalessen door gerry Rooijakkers en Lea
van den Bergh, respectievelijk op
de maandagen en de dinsdagen.
Hun eerste lessen beginnen op 10
en 11 september. Voor meer informatie kijk op de website.

de nieuwe teksten en prachtige
composities. Klein en kwetsbaar,
indrukwekkend en krachtig. Helemaal Sjors!

Betsie van der
Heijden

welkom, met of zonder ervaring
in mediteren. ‘Delen is Helen’.
Van 19.30 tot ca 20.30 uur. Kosten zijn € 10,- contant te betalen
bij binnenkomst in de zaal. Aanmelden via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Zondag 16 september: Zanggroep Stanza zingt en speelt Willem Wilmink. Of ze nu bedoeld
zijn om te zingen of te declameren, alle teksten van Willem
Wilmink zijn ideale liedteksten:
ritmisch lopen ze als een trein,
inhoudelijk bestrijken ze het hele
emotiepalet.
Aanvang 15.00 uur, kosten
€ 7,50 contant te betalen bij binnenkomst in de zaal. Aanmelden
via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

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

Typevaardigheid is in onze digitale maatschappĳ
belangrĳker dan ooit. Je hebt er een heel leven lang
plezier van! Stel je voor dat je blind kunt leren typen
door een online game te spelen én dat je ook nog eens
een diplomagarantie krĳgt. Dat zou helemaal te gek
zĳn toch? Wĳ bieden het!
Het doel van deze cursus is het blind leren typen met tien
vingers, waarbĳ minimaal 100 aanslagen per minuut
moeten worden gemaakt. De methode die gebruikt wordt is
interactief en in gamevorm opgezet. Hoe verder je komt in
het spel, hoe leuker en mooier het wordt.
Het programma is gebruiksvriendelĳk en volledig online,
zodat je overal waar internet beschikbaar is, kan oefenen.
Dat is makkelĳk, want voor het aanleren van een goede
typevaardigheid is regelmatig oefenen belangrĳk. Je moet
erop rekenen dat je naast de wekelĳkse les minimaal vier
keer per week 20 minuten goed moet oefenen.
De docent controleert tĳdens het verloop van de cursus ook
continu de voortgang van de leerlingen en zal dit ook
communiceren met de ouders. In twintig weken, exclusief
de schoolvakanties, kun je je diploma halen. Reken maar
dat je daar de rest van je leven heel veel plezier van hebt!
Kĳk voor meer informatie op www.eĳnderic.nl.
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buurt kromstraat nistelrode
al 40 jaar springlevend

Column D’n Blieker
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Bouwvakker
Ik ben wel eens jaloers op bouwvakkers. Als je met bouwen je geld
verdient, lijkt het mij tenminste dat je min of meer van je hobby je
beroep hebt kunnen maken. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof niet
dat het iemands hobby is om elke dag al om zeven uur ’s ochtends
in weer en wind op de bouwplaats te zijn (bij een hobby kies je
bij voorkeur je eigen tijden en weertype), maar je vindt dingen
bouwen wel heel leuk om te doen. Ik kan me voorstellen dat je dan
als kind waarschijnlijk al vaker in de legohoek te vinden was dan
op het voetbalveld en dat je het helemaal niet erg vindt om met je
handen te werken. Dan heb je tenminste nog iets gehad aan al dat
blokken stapelen in je beroepsleven. In mijn beroepskeuze hebben
al die uren voetballen geen enkele rol gespeeld. En al die uren
studie trouwens ook niet, bedenk ik me nu.

‘Je wordt meteen geaccepteerd
door je nieuwe beste vrienden’

NISTELRODE - Dit jaar bestaat de Buurt Kromstraat alweer 40 jaar. Destijds is de buurtvereniging opgericht door een aantal enthousiaste bewoners. een keur aan activiteiten is al die jaren georganiseerd
door het bestuur. Denk hierbij aan het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas en trappedoelie voor de allerkleinsten. Ook wordt er al diverse jaren een uitstapje georganiseerd voor de wat oudere jeugd naar een
escaperoom en een fietstocht (met opdrachten) voor de wat oudere bewoners.
Het jaarlijkse hoogtepunt is de
drukbezochte
buurtbarbecue,
vaak voorafgegaan door een
spelletje kubben of jeu de boules.
Het grasveld met de mooie beuken leent zich daarvoor dan ook
uitstekend. Wat deze barbecue
zo bijzonder maakt is de saamhorigheid van de buurtgenoten
om er een succes van te maken.
Tafels, stoelen, parasols (of partytenten bij minder goed weer),
een koelkast en toetjes voor na
de barbecue worden vanuit alle
hoeken van de straat aangeleverd. Tevens is er dit jaar, in verband met het 40-jarig bestaan,
een heuse pubquiz georganiseerd.
De Kromstraat is van oudsher
een straat met een rijke histo-

rie. Het politiebureau, de brandweerkazerne, een supermarkt,
doe-het-zelfzaak, een kledingwinkel en een huisartspraktijk
hebben ooit in die straat gezeteld. Zelfs de monumentale
standerdmolen, nu gelegen aan

weten de Kromstraat te waarderen en zo ontstaat er een mooi
gezelschap van jong en oud. De
vereniging draagt met haar activiteiten bij om de buurtgenoten
met elkaar in contact te brengen
en te houden.

Vanwege 40-jarig bestaan
een heuse pubquiz
Molenerf, heeft nog ruim 75 jaar
aan de Kromstraat gestaan. Veel
bewoners wonen reeds lange
tijd aan de Kromstraat en zijn
vaak ook al gedurende de hele
bestaansgeschiedenis lid van de
buurtvereniging.
Maar ook jongere generaties

In al die jaren is er al veel lief en
leed gedeeld door de bewoners,
zoals bij geboorte, overlijden en
huwelijksjubilea.
Al met al is de buurt na 40 jaar
met al haar bewoners van jong
tot oud nog springlevend en
gaan we op naar de 50 jaar!

in de maand september 2018
Tegen inlevering van deze bon:

een gratis
broodplankje
Bij twee hoofdgerechten

Heuvel 4 - Vorstenbosch - 06-51927827

• Anoniem
• Gratis
• in 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Bijkomend voordeel van bouwvakker zijn, is dat je meestal nog iets
te doen hebt tijdens je pensioen. Want bij welke bouwplaats dan
ook, ik zie altijd een groepje gepensioneerde bouwvakkers staan.
Op elke bouwplaats staat er wel een groepje oude, wijze mannen
waarbij je zou kunnen aansluiten als gepensioneerd bouwvakker.
En ik vind het er altijd erg gezellig uitzien als ik die kijkers bij een
bouwplaats observeer, moet ik zeggen. Als binnenkomer kun je
dan starten met de zin ‘witte wa het is, vroeger was het allemaal
veel zwaarder in de bouw’ of ‘de jeugd weet niet meer wa echt
hard werken is met al die machines op de bouw’ en je wordt
meteen geaccepteerd door je nieuwe beste vrienden.
Ik denk dat we alleen daarom al de bouwvakkers
een vroeger pensioen moeten gunnen. Niet alleen
omdat het fysiek niet vol te houden is om bijna
vijftig jaar met zware legoblokken te sjouwen,
maar ook omdat we de bouwkijkers niet willen
verliezen. Tenminste ik niet. Want altijd als ik ze
zie, krijg ik een glimlach op mijn gezicht en
denk ik: die mannen hebben het verdiend.

blieker@bernhezemedia.com
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GEZONDHEID IN BALANS

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Column

EHBO cursus in Heesch
HEESCH – In januari 2019 start EHBO vereniging Joh’s Roncalli in
Heesch weer een nieuwe basiscursus EHBO. Reanimatie/AED, Verbandleer en Eerste Hulp aan Kinderen maken deel uit van de cursus.

Ilona Kling en Irene Kusters

Zuchtende, klagende tieners
Een toenemend aantal kinderen krijgt op jonge leeftijd last van
puistjes. Niet zo gek dus als je jouw kind hoort zuchten als er weer
een nieuwe puist is ontstaan. Wie wil nu namelijk met zo’n pukkel
rondlopen? “Voor schut!”
Het ontstaan van jeugdpuistjes komt onder andere door
hormoonveranderingen, aanleg en een verhoogde talgproductie.
Externe factoren spelen ook een belangrijke rol zoals (suikerrijke)
voeding, onvoldoende hygiëne en stress. En laten we verkeerde
cosmetica, zoals foundation, niet vergeten waarmee met name
jonge meiden soms de huid plamuren.
Acne op jonge leeftijd uit zich met name in mee-eters, ook wel
comedonen genoemd. Deze bultjes ontstaan door een verstopte
porie. Helaas kunnen deze verstopte poriën op den duur gaan
ontsteken waardoor er een pijnlijk rood bultje ontstaat met soms
een gele kop.

De lessen worden altijd gegeven op een maandagavond van
19.30 tot 22.00 uur. De lessen
worden verzorgd door een ervaren en gediplomeerde kaderinstructeur en er wordt gebruik
gemaakt van Lotusslachtoffers.
Tijdens de tien cursusavonden
zul je voorbereid worden voor
het officiële examen voor het
EHBO-diploma. De kosten voor
de cursus, inclusief examen en
de benodigde leermiddelen, bedragen € 175,-. Let op! Vaak
vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte of zelfs alle
kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert
EHBO-vereniging
Joh’s Roncalli, bij voldoende be-

langstelling, een aparte cursus
voor reanimatie/AED en EHBO
bij kinderen. Deze worden op
woensdag- of donderdagavond
gegeven.
Voor meer informatie en opgave
kun je terecht bij: Martien van
de Wetering, 06-50876595 of
via secretariaat@ehboheesch.nl.

Wat kun je doen?
Poets jij elke dag je tanden? Maak er ook een gewoonte van om je
gezicht te reinigen. In de meeste gevallen is een reiniger voor een
normale tot droge huid geschikt voor een jonge huid. Is de huid
erg glimmend, kies dan een reiniger voor een normale tot vette
huid. Een extra reiniging, zoals micellair water, is zeer belangrijk
om ook de laatste restjes make-up goed te verwijderen. Naast het
schoonmaken, moeten we de huid ook goed verzorgen zodat de
crème de huid weer in goede conditie brengt.
Naar de dokter
Voor veel mensen met acne is de drempel om naar een (huis-)
arts te gaan hoog. Hierom heeft Huidgericht wekelijks
op maandagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur een gratis
pukkelspreekuur voor huidadvies. Wil jij graag advies voor
jouw zoon of dochter? Maak een afspraak en kom samen langs.
Huidgericht biedt ook tienerbehandelingen voor een gereduceerd
tarief.
Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht.
De Beekgraaf 58a, Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

De R komt weer in de maand
Geef je weerstand een boost
Het advies is nog steeds om je weerstand een extra boost te geven als de R in de maand zit. Dit komt met name doordat we
vatbaarder zijn voor virussen. Zelf heb je een groot aandeel in het
verhogen van je weerstand. Vandaar dat het advies in de herfst- en
wintermaanden luidt:
• eet voldoende
fruit en groenten;
• eet gevarieerd;
• beweeg
voldoende,
blijf sporten;
• zorg dat je goed
en voldoende
slaapt;
• was je handen
regelmatig;
• trek erop uit,
ga naar buiten.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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‘Ja mevrouw, ik heet Van Heesch uit Heesch’
Hoe Heesch ben je, als
je Van Heesch heet én
in Heesch woont? We
vroegen het Bert en Brigitte
van Heesch.

aanvragen van onze hypotheek
bijvoorbeeld. Of als we een pakketje terugbrengen in de winkel.
Veel mensen twijfelen of het dan
wel klopt, we krijgen er vaak vragen over. Ik hoor het mezelf regelmatig zeggen: ‘Ja mevrouw, ik
heet echt Van Heesch uit Heesch.”

Bert (45) en Brigitte (44) van
Heesch hebben elkaar ontmoet
in Heesch, wonen in Heesch en
zien zichzelf nooit ergens anders
met elkaar leven dan in Heesch.
Op en top Heeschenaren, dat
valt wel te stellen. Hoe kijken ze
daar zelf tegen aan?

Het lijkt een simpele oplossing
om ergens anders te gaan wonen, maar daar willen Bert en Brigitte absoluut niet aan denken.
“Je hebt hier in Heesch eigenlijk
alles wat je nodig hebt”, begint
Brigitte. “Het is gemoedelijk en
‘ons kent ons’. Mijn familie woont
hier ook. Het voelt gewoon goed,
meer heb je niet nodig.”
“Daar komt bij kijken dat het ook
erg fijn wonen is, hier bij ons in
de wijk”, gaat Bert verder. “Dan
loop ik in de avond met de hond,
maak ik met iedereen een praatje
en heeft het tienminuten-rondje zo een uur geduurd. Dat is
altijd leuk!” Brigitte: “We hebben ook geen deurbel, iedereen
komt achterom. Net als vroeger,
zo gaat dat hier. Onze meningen zijn soms nog wat verdeeld
over de vraag of we altijd op de
Sonniusstraat zullen blijven wonen. Maar dat het in Heesch is,
dat weet ik wel zeker! Ik ga hier
nooit meer weg.”

Heesch is
gemoedelijk
en ‘ons
kent ons’
“Echt wel!”, roepen Bert en Brigitte in koor. Het is een zomerse
avond, zoals we daar de afgelopen tijd wel vaker op getrakteerd
worden. In de achtertuin vertellen Bert en Brigitte over hun eerste ontmoeting. In Heesch. Bert
komt oorspronkelijk uit Schaijk:
“Maar ik kwam veel bij vrienden
over de vloer in de Beatrixstraat,
hier in Heesch. Brigitte was daar
de buurvrouw. Ik keek nog net
niet over de schutting haha, maar
zodoende kennen wij elkaar. Toen
ging Brigitte op de Emmahof wonen en vroeg ik of ik eens naar
haar huisje mocht kijken. Dat is
nu zo’n negen jaar geleden. Het
balletje ging rollen, van het een
kwam het ander en op kerstavond 2010 zijn we getrouwd.”
“Maar de combinatie van onze
achternaam en onze woonplaats
is niet altijd makkelijk hoor!”, gaat
Brigitte verder. “Destijds met het

Oproep:

We zijn nog op zoek naar
iemand die in Vorstenbosch
woont en (van) Vorstenbosch
heet, iemand die van Dinther
heet en woont in (Heeswijk)
Dinther en iemand die van
Heeswijk heet en woont in
Heeswijk (Dinther).
Heet jij zo en wil je hierover
in gesprek met
DeMooiBernhezeKrant?
Mail dan naar
info@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.
Bert en Brigitte

Tekst: Eline Sigmans Foto: Ad Ploegmakers
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BernhezeFAMiLieBeriChten
31-8-2013

31-8-2018

Jouke Ruigrok

Pieter van der Sanden

Prachtzoon van Esther en Rik

Alles verandert maar mooie herinneringen blijven
een mensenleven bestaan.
Hannie
Ingeborg & Christian

Liefste broer van Pien en Saar
Het is nu ruim twee maanden geleden dat we afscheid namen van onze allerliefste zoon
en kleinzoon. Een bijzonder en mooi afscheid voor een hele bijzondere en mooie jongen van
17 jaar. Veel te jong, zo vol van leven en zo geliefd. Niet alleen wij, maar het hele dorp hield
de adem in bij het ongeluk wat Jouke overkwam.

Dankbetuiging
Overweldigd en ontroerd
zijn wij door de vele reacties na het overlijden
van mijn lieve vrouw, zorgzame (schoon)moeder
en trotse oma

Diny van den Akker-van den Akker
Het heeft ons heel erg goed gedaan te merken dat zij zo geliefd
was. Dank jullie wel.
Jan van den Akker
Jos en Karin
Koen, Tom, Bas
Annemarie en Martin
Coniston

Niemand krijgt een handleiding voor zo een onvoorstelbaar verlies, maar wij hebben ons
enorm gesteund gevoeld door de vele blijken van medeleven, handen die op onverwachte
momenten op ons werden gelegd en lieve woorden die ons werden toegefluisterd, zelfs af en
toe onbekende armen om onze schouders... Ongekend was de zorg die we hebben ervaren
door een netwerk van lieve moeders tijdens en zelfs ver na die beroerde dagen. De aandacht
van de voetbalclub, zijn collega’s bij Van Lieshout, heel veel lieve vrienden en kennissen die
alles ondernamen om het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. De brievenbus puilde lange
tijd uit van de massa’s afgegeven kaarten. En met het doornemen van al die mooie teksten,
ook uit de vele, vele appjes die mensen na de bijeenkomst in de Kersouwe stuurden
aan Jouke’s telefoon, kwam een heel fraai en voor ons zelfs af en toe onbekend beeld
van onze lieve zoon naar voren.

Dank daarvoor, uit het diepst van ons hart. Zoals al eerder gesproken tijdens de ceremonie,
kom gerust nog eens langs, dat stellen we zeer op prijs en een bakje koffie is zo gezet.
Namens de familie Ruigrok en familie van Herpen.

pArOCHieNIEuWS

wereldgebedsdag voor de schepping
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - De gevolgen van de klimaatverandering zijn tragisch. Het menselijk en natuurlijk milieu gaan beide achteruit. De impact van de klimaatveranderingen vindt vooral zijn
weerslag op al degenen die in armoede in elke hoek van de wereld leven.

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

Tom van den Berg Uitvaartzorg
Steun

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

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Daarom wordt in de vieringen
van de geloofsgemeenschappen
Berlicum/Middelrode, Dinther,
Heeswijk en Loosbroek op 1 en
2 september in gebeden en gezang aandacht besteed aan de
Schepping. Het thema van de
vieringen is: ‘uit klei getrokken’.
Klei heeft iets maakbaars; je kunt
er bijvoorbeeld beelden of bakstenen van maken.
Klei verwijst naar de scheppingsgeschiedenis van ons land. grote
gedeelten van ons land zijn ontworsteld aan het water. De Bijbelse opdracht om de Schepping

‘te beheren en bewaren’ kreeg
hier een bijzondere invulling.
Nog steeds kost het enorme
inventiviteit en daadkracht om
het water van rivieren en zee in
toom te houden.
Wat kunnen we doen?
Organiseer een gezamenlijke
maaltijd met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk,
bijvoorbeeld: lokaal, uit eigen
tuin, van het seizoen, vers, biologisch, verpakkingsarm, kraanwater of kruidenthee. Laat eventueel de volgende korte film zien
aan het begin of in het midden

van deze activiteit: ‘Laudato Si’
in een notendop, www.kerknet.
be/kerknet-redactie/video/ watje-over-de-encycliek-laudato-simoet-weten-2-minuten.
In de encycliek ‘Laudato Si’ die
in 2015 uitkwam, gaat paus
Franciscus uitgebreid in op de
klimaatverandering en andere
ernstige milieuproblemen. gelovigen mogen daarop niet met
onverschilligheid reageren. Wij
zijn verbonden met de gehele
Schepping en verantwoordelijk
voor haar.
Parochie Heilige Augustinus

Ziekenzalving in gezamenlijke viering
BERNHEZE - Ouderen onder ons zullen nog wel weten dat er vroeger vanaf de preekstoel werd afgelezen dat sommige mensen het sacrament van de stervenden hadden ontvangen. Die waren ‘ten volle
bediend’, zoals dat toen heette. Daar wachtte men dan zo lang mogelijk mee. Het was ook altijd een
min of meer lastig onderwerp om aan te snijden. Want het betekende toen zoiets als een doodsaankondiging en dat was niet prettig. Soms denken jongeren dit ook vaak nog.
Toch is het sacrament van de zieken in de regel geen sacrament
van de stervenden maar, kort samengevat, een sacrament ‘voor
onderweg’. Het sacrament kan
dan ook opnieuw ontvangen
worden. De ziekenzalving is een
sacrament om god bemoediging
te vragen om onze ziekte, handicap, zwakte en de ongemakken
van het ouder worden te dra-

gen. Wij mogen er op vertrouwen dat god bij ons wil zijn en
dat wij in onze situatie niet ten
onder zullen gaan. Dit sacrament
kan meer privé gevierd worden,
maar ook in een gezamenlijke
viering. In Heesch wordt ieder
jaar vanuit de parochie De goede Herder rond Ziekenzondag
zieken en ouderen de gelegenheid geboden zo de ziekenzal-

ving te ontvangen. Dit jaar is
dat op donderdag 6 september
om 19.00 uur in zorgcentrum
Heelwijk. Het Caeciliakoor zal de
samenzang ondersteunen. Aansluitend wordt er koffie en thee
geschonken door leden van de
ziekenvereniging De Horizon.
Meer informatie:
0412-451215 of mail naar
a.bergsma@parochiedgh.nl.

7

Woensdag 29 augustus 2018

Meld je aan voor het eerste

‘Running Dinner’
in Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Houd je van koken, lekker eten en nieuwe mensen ontmoeten? Dan is het
‘Running Dinner’ echt iets voor jou! Een gezellige culinaire activiteit waarbij elk gerecht aan een andere
tafel in een ander huis wordt geserveerd. Alle deelnemende koppels maken één gerecht (voor-, hoofdof nagerecht) en serveren dit bij hen thuis aan vier gasten. Er is ruim voldoende tijd om te genieten van
het eten en nog even na te tafelen.
Op zaterdag 29 september komen we om 18.30 uur samen
bij De Toren voor een welkomstborrel en een amuse.
Vervolgens springt iedereen op
de fiets op weg naar de eerste
locatie voor het voorgerecht.
Op een vooraf afgesproken tijd
verspreiden de koks en de gasten zich over een van de andere
adressen waar het hoofdgerecht
wordt geserveerd. En vervolgens
nogmaals voor het nagerecht
wat weer door een ander koppel
wordt bereid. Zo zit je drie keer
met een verschillend gezelschap
aan tafel (waarbij je zelf één gerecht hebt gekookt) en kom je

In geval
van nood
is er een
‘kookhulplijn’

Aanbiedingen geldig van
30 augustus t/m 5 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Gekookte kipfilet
Eigen gemaakt
100 gr.

Runderschnitzels
100 gr.

misschien mensen tegen die je
nog niet kent. Na afloop is er
nog gelegenheid om met zijn allen gezellig na te borrelen in De
Toren.
De recepten en ingrediënten
(inclusief bijpassende wijnen)
worden door de organisatie samengesteld en verzorgd. Gerechten zijn niet erg ingewikkeld

€ 1,40

€ 1,70

en dus voor iedereen te bereiden. In geval van nood is er een
‘kook-hulplijn’. Kosten bedragen
€ 35,- per persoon. Aanmelden
kan tot dinsdag 4 september via
runningdinnerhadee@gmail.com.

Varkensschnitzels

€ 1,40

100 gr.

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

Voorwaarde is wel dat je in
Heeswijk-Dinther woont! Heb
je nog vragen, bel gerust met
Ardith Manders, 06-51263021.

Lôsbroekwist: vierde editie is
nóg spannender

WITTE/BLAUWE DRUIVEN
500 gram € 1.25

GESNEDEN SPITSKOOL 500 gram € 0.95
MINEOLA’S 5+1 GRATIS
Biologisch groente/ fruitpakket
inclusief recepten (op bestelling)
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

De geheime opdracht van 2017

LOOSBROEK - Met drie eerder zeer succesvolle edities heeft Lôsbroekwist, dé enige echte kwis voor
heel Loosbroek, zich nu al nadrukkelijk op de kaart gezet! Bijna het halve dorp was in de weer om de
vragen op te lossen. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een nieuwe editie. Een grondige evaluatie
levert altijd verbeterpunten op. Dus heeft de organisatie er opnieuw alles aan gedaan om deze vierde
editie nog beter, leuker en spannender te maken. Loosbroek maakt zich op voor de vierde dorpskwis op
22 september!
Met nieuwe mensen aan boord
is er opnieuw een lange lijst van
te gebruiken vragen en antwoorden. Dat vroeg de nodige creativiteit van het hele team. Maar
het is klaar! Het is nadrukkelijk
een kwis waar iedereen aan mee
kan doen.
De kwis bestaat, naast het

nodige puzzelwerk, uit geheime,
sportieve en doe-opdrachten.
Het is dus belangrijk om kennis
en kunde goed te verdelen. En
natuurlijk zijn we opnieuw benieuwd naar het aantal deelnemende teams. Het heeft er alle
schijn van dat ook de vierde editie van Lôsbroekwist een succes
gaat worden!

Je schrijft in per team; de samenstelling mag je zelf bepalen. Dat
kan met vrienden, familie, collega’s of buren zijn. Het inschrijven
kan nog tot en met 9 september,
via de website.
De feestavond met uitslag is op
zaterdag 13 oktober.
www.losbroekwist.nl

Bij aankoop van
1 brood naar keuze:

½ krentenbrood
voor

1,50

Witte zachte
puntjes
nu

4+2
GRATIS

Van Mook

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

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heesch en nistelrode

KBO Bernheze
Hoe staat het
met jouw verkeersgedrag?
HEESCH - Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (Regio
Oss) organiseert, in samenwerking met de KBO afdelingen
Heesch en Nistelrode, op woensdag 17 oktober een verkeersdag
voor mensen die al langer hun
rijbewijs hebben.
In de afgelopen vijftien jaar is
40% van de verkeersregels veranderd. Zeker niet iedereen kent
deze wijzigingen en weet hoe ze
te gebruiken. Deelnemers aan
deze verkeersdag worden door
een ervaren en gecertificeerde
docent geïnformeerd over nieuwe regels, borden, rotondes en
wegbelijning.
Naast deze theorielessen is er
gelegenheid om met een rij-instructeur een uur in een lesauto
te rijden en de kennis in praktijk
te brengen. Je kunt een parcours
afleggen op een e-bike om de
voor- en nadelen van een elek-

Verkeersdag over veranderde regels

trische fiets te ervaren en in een
rijsimulator kun je jouw reactiesnelheid laten meten.
Wanneer je je inschrijft voor de
praktijkles moet je er rekening
mee houden dat je de hele dag
aanwezig bent. Zonder praktijkles kun je je voorkeur voor de
voor- of de namiddag aangeven.
De inschrijving is beperkt tot 50
deelnemers aan de theorie- en
praktijklessen en daarnaast 50
deelnemers aan alleen de theorielessen.
De kosten bedragen voor deelnemers aan de theorielessen en
de praktijkles € 20,- per persoon,
dit is inclusief lunch en theorieboekje. Voor deelnemers aan de
theorieles bedragen de kosten
€ 10,- per persoon en dit is inclusief theorieboekje.
De verkeersdag wordt gehouden
bij verkeersschool Kees van Iersel
aan de Vinkelsestraat 14 in Heesch.
Heb je interesse in een ‘apk-keuring’ van jouw verkeersgedrag?
Vul dan het formulier in dat je
kunt vinden in de KBO-INFO van
september. Tot dan!

Loosbroek Fit
en Gezonddag
LOOSBROEK - KBO Loosbroek
en de GGD Hart van Brabant organiseren de Loosbroek Fit en
Gezonddag. Samen met de lokale zorg- en welzijninstellingen
ondersteunt ook de Gemeente
Bernheze dit initiatief.
Tijdens de Fit en Gezonddag kun
je je gezondheid laten testen.
Daarna wordt er met je gesproken over wat dit betekent voor
jouw gezondheid. Ook is er een
informatiemarkt over een gezonde leefstijl en diverse workshops.
De Fittest vindt plaats op vrijdag
5 oktober, van 9.00 tot 12.00
uur in CC De Wis. Bij meer dan
60 aanmeldingen wordt het programma ook in de middag uitgevoerd van 13.00 tot 16.30 uur.
Alle inwoners van Loosbroek
vanaf 60 jaar hebben deze uitnodiging ontvangen met een aanmeldformulier.
De Fit en Gezonddag wordt mogelijk gemaakt door de gemeente

Bernheze. Bij de organisatie van
deze dag wordt de KBO begeleid door GGD Hart van Brabant.
Lokale organisaties Medisch TrainingsCentrum, Laverhof Thuiszorg, Diëtiste Lieke van de Krommenacker, Trend Optiek Zien
en Horen, Podotherapeut Lieke
Schuts, John van Krieken Domotica, mantelzorger Margo van de
Berg en ONS welzijn zijn aanwezig tijdens de Fit en Gezonddag.

Kort nieuws
Creatief Café
van KBODinther

je gezondheid
laten testen
Ouder worden en fit blijven gaan
prima samen. Lekker bewegen
is niet alleen gezond, je voelt je
er ook nog eens goed bij. Hoe
is het eigenlijk gesteld met jouw
gezondheid en hoe kun je dit zelf
verbeteren? Alles over fit zijn en
fit worden hoor je tijdens de Fit
en Gezonddag. Vergeet niet je
aan te melden vóór 14 september! Je bent van harte welkom.
Met vragen kun je terecht bij Betsie
van Zutphen, 0413-229692 of
Henk de Mol, 06-2225849.

heeswijk-dinther - Tijdens het Creatief Café van
KBO-Dinther op iedere dinsdagmiddag om de drie weken is er ruimte voor allerlei
creatieve activiteiten, maar
de nadruk ligt wel op het
bloemschikken.
Op 4 september van 13.30
tot 15.30 is het weer zover.
In cc Servaes komt weer
een aantal enthousiaste creatievelingen bij elkaar. Kom
gerust eens kijken. Je bent op
zo’n middag nooit alleen. Het
is gezellig en je kunt van anderen ook leren.
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Makkelijk en gezond met
‘Eten met gemak’

Van verantwoord afvallen
naar bewust genieten
Cambridge Weight Plan
HEESWIJK-DINTHER - Iets te Bourgondisch geleefd in de zomervakantie en op zoek
naar een manier om de overtollige kilo’s weer kwijt te raken? Start dan met het
Cambridge Weight Plan. Consulente Martine de Visser uit Heeswijk-Dinther helpt
je graag op weg. Als je start in september geldt er ook nog eens een mooie After
Summer actie!
Martine kwam in 2009 in aanraking met
Cambridge, toen ze zelf wilde afslanken.
Ze behaalde haar streefgewicht en raakte zo enthousiast over het dieet dat ze
besloot consulente te worden. Sindsdien
coacht ze anderen in hun strijd tegen de
kilo’s.

Mark Verwijst

bernheze – Bij eten met gemak vindt u smakelijke, koelverse maaltijden, met veel
variatie. Er is voldoende keuze voor elke eter, van Hollandse pot tot een wereldgerecht. Ook hebben we diverse diëetvarianten zoals allergene-, lactose- en natriumarm
en in overleg kunnen wij veel voor u betekenen. Onze maaltijden zijn voor eenieder,
denk hierbij aan ouderen, alleenstaanden of voor onregelmatig werkenden. Wekelijks
worden de maaltijden door uw vaste bezorger persoonlijk thuisbezorgd, zelfs tot in
de koelkast. Via ons bestelformulier of online bestelt u gemakkelijk uw maaltijden
voor de volgende week. Onze maaltijden zijn koelvers en dat betekent dat de maaltijden vers bereid zijn, na bezorging blijven ze nog 7 dagen houdbaar in de koelkast.
Sinds augustus wordt eten met gemak in
de regio Bernheze verzorgd door Mark
Verwijst. Mark: “Het bezig zijn met gezonde en verse maaltijden, de contacten
met mensen, dat trekt mij enorm. Eten
met gemak biedt een uitstekende combinatie van gezond, lekker en gemakkelijk
waarbij een persoonlijke service niet zal
ontbreken. Ik bezorg het graag voor u.”
Nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Aarzel niet om contact met mij op

te nemen, samen kunnen we kijken wat
eten met gemak voor u kan betekenen.

Mark Verwijst
073-8200344 - mark@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak/mark

‘De kracht is dat je
los komt van je oude
eetpatroon’
Het Cambridgedieet is gebaseerd op 7
stappen. Bij stap 1 wordt alle reguliere
voeding tijdelijk vervangen door Cambridgeproducten (shakes, repen en soepen). Bij elke volgende stap wordt het
dieet verder aangevuld met reguliere
voeding. Bij stap 7 is er sprake van een
nieuwe, verantwoorde manier van eten.
“De kracht is dat je los komt van je oude
eetpatroon. Door de één-op-één begeleiding kan ik mensen goede handvatten
bieden. In de wekelijkse controles is er
niet alleen aandacht voor het gewichtsverlies, maar ook wordt uitgebreid besproken wat er goed gaat en wat niet.
Het feit dat de controles snel achter elkaar

Tekst: Liseth Kuijs

plaatsvinden, werkt als een goede stok
achter de deur. De verleiding om je niet
aan het dieet te houden, is dan minder
groot.”
Vrijblijvend een afspraak maken?
Stuur een mail: martinedevisser@live.nl
of bel: 06-51260789. Voor meer info over
het dieet zie www.cambridgeweightplan.nl.
MarDi(eet)
Martine de Visser
Meerstraat 23 - Heeswijk-Dinther
06-51260789.
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Inloopdag Dierenopvangcentrum Hokazo
UDEN - Altijd al benieuwd geweest naar alle werkzaamheden in een dierenasiel? Op 2 september biedt
dierenopvangcentrum Hokazo een kans om tussen 12.00 en 15.00 uur een kijkje te nemen achter de
schermen van het asiel. Dit om te vieren dat Hokazo twintig jaar bestaat en in deze twintig jaar al enorm
veel dieren heeft kunnen helpen.

ACTIVITEITENAGENDA
ZA.15
SEPTEMBER

THEATERCONCERT:
ABBA FEVER

AANVANG 20.15 UUR
Op 4 en 5 april 2019 speelt ABBA Fever twee
avonden in Ahoy. Kun je niet wachten tot volgend jaar? Op 15 september wordt de grote
zaal van De Pas omgebouwd tot een waar
danspaleis! Alle ABBA-fans kunnen dan heerlijk meezingen
en swingen op de overbekende hits van Agnetha, Anni-Frid,
Björn en Benny. Vertolkt door de beste ABBA-tribute band van
Europa: ABBA Fever.

MA. 17
EN DI. 18
SEPTEMBER

FILM: THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING MISSOURI

AANVANG: 20.00 UUR
Nadat maanden voorbijgaan zonder dat er
een dader wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter,
neemt Mildred een gedurfde stap. Ze plaatst drie reclameborden langs de weg richting haar dorp gericht aan het gerespecteerde politiehoofd, William Willoughby. Een donker en komisch drama over de heftige strijd tussen Mildred en Ebbing’s
ordehandhaving. Winnaar van twee Oscars en in de categorie
‘Beste Scenario’ tijdens het filmfestival van Venetië.

ZA. 22
SEPTEMBER

THEATERCONCERT:
AN IRISH NIGHT IN HEESCH

AANVANG: 20.15 UUR
The Beggars’ Clan brengt traditionele Ierse folksongs op geheel
eigen wijze. Op zaterdag 22 september verzorgen ze An Irish
night in Heesch. In deze show vol humor, geschiedenis en singa-longs bezingen ze de Ierse geschiedenis, de Engelse overheersing, de hongersnood, de drank en de liefde. Samen met
Whiskyteachers Henri Goossen en Thijs Jeurissen behandelen
ze verschillende geruchtmakende Ierse thema’s en weetjes.

PUBQUIZ
VR. 31
AANVANG: 20.00 UUR
AUGUSTUS EN Meld
je ook aan, samen met je team voor één
VR. 5 OKTOBER van de gezellige, spannende en uitdagende

pubquiz-avonden in het café van De Pas! Een team bestaat uit
maximaal vijf personen. Aanmelden kan via info@de-pas.nl en
is gratis. Beantwoord samen de uiteenlopende vraagstukken,
met open- en meerkeuzevragen, een finaleronde en uiteindelijk
een winnaar.

ZO. 7
OKTOBER

JEUGD: AADJE PIRAATJE
VIERT FEEST (4+)

AANVANG: 10.30 UUR
In deze verfrissende en interactieve familievoorstelling gaan we
zingend en vertellend op reis met Aadje. Zo ontmoeten we de
vader van Aadje en alle andere piraten die meevaren. We doen
we een zeebeen-oefening op muziek van Richard Wagner, vieren zingend de verjaardag van Aadje en trekken (heel voorzichtig!) zijn wiebeltand. Spanning en schaterlachen gegarandeerd!

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

Dit wil Hokazo heel graag blijven
doen en daarom wordt er een
leuke en informatieve dag georganiseerd om een leuk bedrag
op te halen zodat de dieren geholpen kunnen blijven worden!
Over Hokazo
Dierenopvangcentrum
Hokazo is verantwoordelijk voor het
opvangen en verzorgen van
honden en katten die zwervend worden aangetroffen of
waarvan de eigenaar afstand
doet. Hokazo doet dit voor de
gemeenten Bernheze, Boekel,
Boxmeer, Cuijk, Grave, Meierijstad (Veghel, Sint-Oedenrode en
Schijndel), Mill, Sint-Anthonis,
Sint-Michielsgestel en Uden. Na
de wettelijke zwerfperiode van
14 dagen gaat men op zoek naar
een (nieuw) liefdevol thuis voor
deze dieren.
Overige dieren worden wel
opgehaald door de dierenambulance en die worden dan ondergebracht in gespecialiseerde
opvangcentra voor de specifieke
diersoorten in de omgeving.
Activiteiten inloopdag
Er zullen kraampjes aanwezig
zijn van verschillende onderdelen die bij het opvangcentrum
horen. Zo kan er een kijkje worden genomen in de dierenambulance en zal er een kraam zijn
waarbij de vrijwilligers informatie
geven over de pleegzorg.

Tygo

Naast de informatieve kraampjes
zullen er ook leuke activiteiten
zijn en staat er een team enthousiaste vrijwilligers klaar om leuke
workshops en demonstraties
te geven. Er zal een kraam zijn
waar je leuke zelfgemaakte spulletjes kunt kopen voor je huisdier en de opbrengst hiervan wil

Flake

Adoptie
Tijdens deze dag worden er geen
asieldieren geplaatst. Mocht je
interesse voor een dier hebben
dan zien we je graag op een ander moment terug. Ook goed
om te weten is dat je geen ei-

Hokazo viert twintig-jarig
bestaan met leuke activiteiten
Stichting Dierenlot verdubbelen!
Ook kun je deelnemen aan een
loterij met leuke prijsjes en zal er
een springkussen aanwezig zijn
voor de kinderen.

gen honden kunt meenemen
naar deze dag. Dit in verband
met mogelijk onrust onder de
asielhonden. Het asiel rekent op
begrip hiervoor.

Ook kun je deze dag lege statiegeldflessen inleveren en verder
zijn er nog een heleboel andere
leuke dingen te zien en te beleven op deze dag!

Praktische informatie
Deze dag wordt gevierd bij Hokazo aan de Lange Goorstraat 6
in Uden. De entree is gratis! Kom
jij ook?

Engels theater door Illyria
in de Kersouwe
HEESWIJK-DINTHER - The Merchant of Venice (Koopman van Venetië) komt op hilarische wijze tot
leven op het podium in Natuurtheater de Kersouwe. The Merchant of Venice is een komedie met een
serieuze ondertoon. De rijke Antonio leent geld van Shylock. Hij is zo zeker dat hij dat terug kan betalen
dat hij een idiote overeenkomst aangaat: hij zal aan Shylock een pond van zijn eigen vlees geven als hij
de afspraken niet nakomt. Helaas gaat alles anders dan gedacht... Geniet mee op dinsdag 4 september
aanvang 19.30 uur, poort open om 18.00 uur. Je eigen picknickmand maakt de Engelse sfeer compleet.
Entree €17,50 (exclusief €1,50 servicekosten). Kaarten te bestellen op www.kersouwe.nl.
Picknickmand mee
Shakespeare zoals het in zijn eigen dagen gespeeld werd, in een
razend tempo met veel bravour,
dubbele bodems en humor. Het
gezelschap Illyria, het oudst spelende openluchtgezelschap in
het Verenigd Koninkrijk, zal op
haar unieke wijze deze klassieker
ten tonele voeren.
Slechts vijf acteurs staan op het
toneel. De acteurs spelen, ongeacht hun eigen sexe, alle personages hetgeen begrijpelijkerwijs
soms tot hilarische situaties leidt.
Het enige wat het gezelschap in
de 16e eeuw heeft achtergelaten
is dat ze niet alleen met mannen
spelen (zoals toen gebruikelijk
was).
Ze zijn heel blij dat tegenwoordig ook vrouwen op het toneel

(mogen) staan en maken daar
dan ook dankbaar gebruik van!

deze voorstelling weer op het
puntje van je stoel te houden.

Hilariteit enromantiek
Dit prachtige stuk is spannend,
grappig, romantisch en verwarrend. Illyria belooft je ook met

De voorstelling wordt in het Engels gespeeld. Kijk voor meer informatie en kaarten op
www.kersouwe.nl.
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‘Ik wil leren hoe ik een
succesvolle ondernemer word’
ruimte voor eigen initiatief en samenwerking. Dat verandert nu,
maar daar gaan in totaal wel drie
generaties overheen.” In Nederland maken de boeren kennis met
technieken die voor hen haalbaar
zijn, niet met de absolute voorhoede in de agrarische sector.
Flink studeren
Nieuwsgierig zijn de gasten zeker. Tijdens de rondleiding door
pluimveehouder Tjerry de Mol
werden verschillende vragen
afgevuurd. Over zijn ventilatie-

meer initiatief
en
samenwerking
De Roemeense bezoekers tijdens de interessante rondleiding

Tekst: Teun Ceelen Foto’s: Michel Roefs

HEESCH – Een groep Roemenen met plannen in de agrarische sector in Roemenië heeft vorige week op
initiatief van Stichting Pep diverse bedrijven in Bernheze bezocht.
Het gezelschap nam onder meer
een kijkje bij het melkveebedrijf
van Mark van Lieshout in Loosbroek, Geitenhouderij De Bleken
in Heeswijk-Dinther en pluimveebedrijf Van der Ven-De Mol in
Loosbroek. Het is de tiende keer
dat Pep Roemenen naar Nederland haalt, schat Eugène Theunissen, bestuurslid van de stichting.
Wil je succesvol zijn als kleine

boer in Roemenië, dan moeten de nodige obstakels worden
overwonnen, weet hij. Dat is een
taak van lokale overheden en andere betrokkenen, maar Theunissen acht meer hulp noodzakelijk.
Vandaar de inzet van de stichting.
“We ondersteunen agrarische
productieorganisaties financieel,
materieel en op kennisgebied. In
deze organisaties werken boeren

samen. Zo kun je bijvoorbeeld
via ruilverkaveling één groot
grasveld voor grazers creëren, in
plaats van afzonderlijke veldjes.
Hierdoor kun je effectiever boeren. Ook kun je aanspraak maken
op Europese subsidies als het bedrijf groeit.” Het communistische
verleden van Roemenië werkt
door in het huidige ondernemersklimaat, zegt hij: “Er was geen

systeem en het toedienen van
medicijnen, bijvoorbeeld. De
machine die de eieren stempelt,
werd grondig geïnspecteerd. “De
eieren steunen op hun punt, niet
op hun bredere onderkant. Dat
levert meer kuikens op.” Dat is
van belang aangezien De Mol
niet betaald krijgt voor het aantal eieren, maar voor het aantal
kuikens dat hij levert. Zijn eieren
belanden niet in de supermarkt,
maar worden uitgebroed. Zijn
kippen leggen maximaal 5.500
eieren per dag. Na een jaar volgt
een nieuwe lichting. Die is op het
moment van de rondleiding nog

Met uitleg over de werkzaamheden

niet gearriveerd. Eén van de deelnemers aan de rondgang is Cristina Steluta Crancu. “Ik wil leren
hoe ik een succesvolle ondernemer word. Hier in Nederland krijg
ik de kans het vak van de beste
boeren te leren. Ze adviseerden
me flink te studeren.” Dat is wat
ze doet als master student European Economics in Boekarest.
Ze wil haar kennis inzetten om
het boerenbedrijf van haar vader
te verbeteren. Hij houdt koeien,
schapen, varkens en bijen. Daarnaast verbouwt hij granen en ander voedsel voor zijn dieren. Het
is de student opgevallen dat de
aanpak van Nederlanders verschilt van de Roemeense. “Nederlandse boeren nemen meer
initiatief en doen veel samen.
Deze vaardigheden zijn voor ons
ook waardevol.”

MeMoblokjes

Bert van Vlijmen; keukenarchitectuur

200 memoblokken A7 – 7 x 10 cm voor € 65,200 memoblokken A6 - 10 x 14 cm voor € 85,200 memoblokken A5 - 14 x 20 cm voor € 150,VINKEL - Het is en blijft zijn hoofdmenu: Prachtige, in overleg en op maat ontworpen
stijlvolle en hoogwaardige Italiaanse design keukens van Comprex en Valcucine in diverse prijsklassen. De aanhoudende vraag ernaar heeft er echter toe geleid dat Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur aan de Brugstraat 18a in Vinkel flink heeft uitgebreid met Italiaanse meubelen van onder andere Lago, zodat er ook de keuze is voor een totaalconcept.

• Inclusief opmaak

Al veertien jaar runt Bert van Vlijmen in
Vinkel een gelijknamig bedrijf in Keukenarchitectuur. Niet zomaar doorsnee,
maar met kwalitatief hoogwaardige, strak
en mooi vormgegeven Italiaanse keukens
van het merk Comprex en Valcucine. Bijzondere keukens die met hun perfecte
maatvoering en bijzondere afwerking een
parel zijn voor elke woning. Ondertussen
verloochende hij zijn vak als binnenhuisarchitect niet. Dat wil zeggen dat Bert verder
keek dan de keuken en ook meedacht en
zorgde voor een goed afgestemde, harmonieuze inrichting in andere leefruimtes.
Vanwege de aanhoudende vraag naar
een compleet interieur besloot Bert, die
fulltime bijgestaan wordt door zijn zoon
Raoul, gehoor te geven aan deze steeds
luider wordende roep.

• Full colour

De focus blijft liggen op de keukenarchitectuur, maar voor mensen die echt willen dat
hun hele interieur in harmonie op elkaar is
afgestemd is er de mogelijkheid voor een
totaalplan. Met een kwalitatief hoogwaardige Italiaanse keuken én Italiaanse meubelen die daarbij aansluiten. Om iedereen
een indruk te geven van de mogelijkheden
is de eerste verdieping van het bedrijf aan
de Brugstraat ingericht als loft.

• Exclusief btw
• Je ontvangt een proefdruk
ttering

autobele

• Maximale levertijd vier weken,
na akkoord
• Te bestellen tot 12 oktober 2018

www.g a afg raf

is ch.n l

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Brugstraat 18a - 5382 JD Vinkel
073-5324280
raoul@vanvlijmenkeukens.nl
www.vanvlijmenkeukens.nl
www.ecologischekeukens.nl

Meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

12

kinderen

Woensdag 29 augustus 2018

Jeugdmiddag bij
Sterrenwacht Halley
HEESCH - Alle kinderen tussen ongeveer acht en twaalf jaar met
belangstelling voor sterren, de maan en planeten zijn zaterdag 1
september welkom op de Jeugdmiddag bij Sterrenwacht Halley. Iets
voor jou? Dan word je verwacht om 14.00 uur. De Jeugdmiddag
duurt tot 16.00 uur.
Er wordt van alles verteld over
sterren en planeten. Ook zijn er
leuke doe-activiteiten en tot slot
is er nog tijd om waterraketten
te lanceren! Als het niet bewolkt
is, kijken we met een speciale telescoop naar de zon. Op de zon
zijn vaak indrukwekkende protuberansen, zonnevlammen en
zonnevlekken te zien.
Kom dus zaterdag naar Sterrenwacht Halley. Neem een vriendje
of vriendinnetje mee!

niet voor deze middag aan te
melden. Zorg wel dat je er al om
14.00 uur bent, want dan maak
je het hele programma mee.

De entree bedraagt € 1,- per
kind. Je hoeft je van tevoren

Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch.

Frisse & gezonde start
op basisschool De Toermalijn

Voorlezen voor peuters
in bibliotheek Heesch
HEESCH - Voor kinderen is voorlezen heel belangrijk. Het ontwikkelt
het taalgevoel, vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie, draagt
bij aan interactieve vaardigheden en verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je kind een leven lang plezier van heeft. Maar het is
ook gewoon gezellig, samen een boek lezen en ontdekken!
Daarom zal er vanaf september
iedere eerste woensdagochtend
van de maand voorgelezen worden voor peuters van twee tot
vier jaar. Het voorlezen begint
om 10.30 uur en is om 11.00 uur
afgelopen.
Alle peuters zijn van harte welkom om met hun ouders, opa’s,
oma’s of oppas naar deze voorleesactiviteit te komen.

Aandacht voor gezonde voeding op school

HEESCH - Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Op basisschool De Toermalijn maken ze in de
eerste week wel een hele frisse en gezonde start met alle kinderen! Dit schooljaar is De Toermalijn gestart met een continurooster en wil gezond eten bevorderen. Een werkgroep, bestaande uit ouders en
leerkrachten, heeft een plan van aanpak gemaakt om gezond eten te bevorderen. Samen met de GGD,
de jeugdverpleegkundige en ‘Keuzemenu gewoon gezond’ worden er twee informatieavonden georganiseerd. Eén voor ouders en één voor leerkrachten.

De entree is gratis en aanmelden
is niet nodig.

Wat kan ik mijn kind meegeven als gezonde snack en in de
lunchtrommel? Hoe maak ik
het lunchpakketje aantrekkelijk
en gezond? Wat kan ik als leerkracht doen om gezonde voeding te stimuleren?

Albert Heijn en de Jumbo Wiegmans in Heesch staan achter het
gezonde beleid en willen zich
daarvoor inzetten.
De eerste schoolweek kregen
alle kinderen en personeelsleden gratis groente en fruit voor

de ochtendpauze. De kinderen
smulden van deze vitamineboost. Dit komt zeker de concentratie ten goede! Heel erg fijn
dat op deze manier het schooljaar een gezonde kickstart werd
gegeven.

Boekstartcoach in consultatiebureau Bernheze
BERNHEZE - Ouders die met hun kind het consultatiebureau in Nistelrode bezoeken, kunnen daar in
september een Boekstartcoach van de bibliotheek tegenkomen. Jeugdbibliothecaris Marie-José Cornelussen zal op vier ochtenden aanwezig zijn om met ouders in gesprek te gaan over de taalontwikkeling
van hun kind en het belang van voorlezen.
Voorlezen is niet alleen heel gezellig en goed voor het contact
tussen ouder en kind, het is ook
onmisbaar voor de ontwikkeling
van de taalvaardigheid van kinderen. Al vanaf drie maanden
hebben kinderen er profijt van
als ze voorgelezen worden.
Tijdens de wachtmomenten van
ouders op het consultatiebureau,
gaat de Boekstartcoach het ge-

voorlezen onmisbaar
voor taalvaardigheid
sprek aan over boekjes, voorlezen en de bibliotheek. Daarbij
geeft ze voorlees- en boekentips.
In het consultatiebureau is een
collectie baby- en peuterboekjes
in een speciaal ingerichte leeshoek aanwezig.

De Boekstartcoach is in het consultatiebureau in Nistelrode aanwezig op:
- donderdag 6 september
van 9.30 tot 11.30 uur
- woensdag 12 september
van 9.30 tot 11.30 uur
- dinsdag 18 september
van 9.30 tot 11.30 uur
- maandag 24 september
van 9.30 tot 11.30 uur.

kinDeren
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Oogtraining zorgt voor optimale rijvaardigheid
‘Eindelijk mijn rijbewijs’
NISTELRODE - Niet iedereen haalt de eerste keer het rijbewijs. De kans daarop is landelijk gezien circa
52%. De meesten slagen bij de 2e of 3e keer. een klein deel heeft grote moeite om het fel begeerde papiertje te halen omdat ze last heeft van faalangst tijdens het rijexamen. Het CBr meldt dat één op de tien
gezakte kandidaten uitgesproken angstig was bij het rijexamen. Daarbij komt nog dat hoe vaker rijexamen
gedaan wordt hoe onzekerder men wordt. er is echter een groep die niet uitgesproken angstig is en toch
steeds zakt voor het rijexamen. Bij deze groep spelen visuele- en of motorische beperkingen vaak een
hoofdrol. Dat zegt Mark van de Ven. Hij heeft in Nistelrode een praktijk voor Visueel-Motorische training
en heeft met een speciale oogtraining diverse personen een betere rijvaardigheid bezorgd waardoor het
rijexamen toch werd gehaald.
Neem Sjoerd, hij was al drie keer
op geweest voor z’n rijbewijs,
maar zonder succes. “Ik reageerde steeds te laat op situaties, alsof ik het overzicht niet had. Ook
snelheid en afstand inschatten
bleek steeds weer een probleem.
Ik werd er onzeker en moedeloos
van.” Mark: Bij nader onderzoek
bleek Sjoerd dyspraxie te hebben, ofwel moeite met motorische vaardigheden.
Maar ook dat hij bijzonder weinig
diepte zag. Daarbij kwam nog
dat hij een behoorlijk klein functioneel gezichtsveld had. Hij zag

dus vrij laat auto’s of fietsers vanuit z’n ooghoeken aankomen.
Tja, dan kun je nog zo vaak rijhele maand september gratis
visueel motorisch screenen
examen doen, maar een rijbewijs
zit er dan gewoon niet in. gelukkig reageerde Sjoerd bijzonder
goed op de visueel- motorische
training. Z’n gezichtsveld werd al
in de eerste maand van de training optimaal en al snel volgde
ook het dieptezicht en overwon

Prijswinnaar zonnebloemactie ZLto

Oogtraining

hij de dyspraxie. “Nou, binnen
drie maanden na aanvang van de
training haalde ik mijn rijbewijs.”
Het Centrum voor Visuele Training van AB Reflex bestaat dit jaar
5 jaar. Reden voor een feestelijke
aanbieding. Personen die moeite

hebben om hun rijbewijs te halen kunnen zich daarom de hele
maand september gratis visueelmotorisch laten screenen bij AB
Reflex. Wel even bellen voor een
afspraak: 06-54790867.
Voor verdere informatie kunt u
kijken op www.abreflex.nl.

centrum voor
visuele training

reflex
Boekweitstraat 12, Nistelrode
06-54790867
info@abreflex.nl
www.abreflex.nl

onweer maakt einde aan
springkussenfestijn Heesch
Mark van de Ven
06 - 547 908 67

Boekweitstraat 12, 5388 CB Nistelrode
info@abreflex.nl www.abreflex.nl

Zoë Suleman

BERNHEZE - Met onze actie op de Lentedag waren wij op zoek naar
de beste zonnebloemkweker van Bernheze. Met 346 centimeter (!) is
Zoë Suleman uit Heesch de winnares!!
Namens ZLTO Bernheze van harte gefeliciteerd! Zoë is erg blij met
haar prijs, een cadeaubon ter waarde van € 25,- van Kantoorboekhandel Ceelen.

springen, kruipen, rollen...
Tijd voor de Jeugdzeskamp 2018!
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Binnenkort is het weer
zover! Op zondag 9 september
barst het leukste, gezelligste en
zenuwslopendste
evenement
van Heeswijk-Dinther en Loosbroek los.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de locatie op het
laatste moment gewijzigd, dit
wegens de enorme droogte van
de afgelopen maanden.
Dit jaar zal het evenement op
een andere plek plaatsvinden
dan voorgaande jaren, namelijk
op het veld naast Droevendaal 2,
op de kopse kant van AA-kantstraat!

Tijdens deze dag zal er volop gezelligheid, spanning en sensatie
zijn! Kom dus vooral kijken met
je familie, vrienden en buren van
10.00 tot 16.00 uur.
Dus allemaal tot ziens op zondag
9 september!

HEESCH - Stichting Centrummanagement Heesch, dat als doestelling heeft het centrumgebied in
Heesch aantrekkelijk voor bezoekers te maken, stond afgelopen zaterdagmiddag om 14.00 klaar om
het startschot te geven voor het Springkussenfestijn. Dat startschot kwam echter van boven en om
14.02 uur brak het onweer los boven ’t Dorp in Heesch.
Er stonden negen springkussens opgesteld, verdeeld over ‘t
Dorp. De straat werd onlangs
gerenoveerd tot aan de fontein
op het pleintje. Binnen een half
uur werd het festijn door de organisatie afgebroken in de wetenschap dat er nog meer regen
en onweer verwacht werd en
de kussens erg glad werden en
daarmee een gevaar vormden
voor de kinderen. Bestuursleden,
de centrummanager en EHBO
besloten gezamenlijk om veiligheidsredenen de springkussens
leeg te laten.
gelukkig konden het inleve-

ren van vele kleurplaten en het
schminken van de kinderen wel
doorgaan. Er werden toch, ondanks het slechte weer, ongeveer 150 kleurplaten ingeleverd.
Hierdoor konden er na afloop
achttien mooie prijzen uitgereikt
worden aan de kinderen.
De supermarkten AH, Jumbo
en Aldi hadden gezorgd voor
lekkers voor de kinderen, plaatselijke initiatieven van ondernemers hadden iets in petto voor
de kids en Van der doelen Speelgoed had leuke items voor de
vele aanwezige kleintjes. Ook
aan het schminken hebben circa

40 kinderen deelgenomen in samenwerking met kledingwinkel
53-84.

de veiligheid van
de kinderen ging
voor
“Achteraf een goede en juiste
beslissing om het springkussenfestijn af te breken”, volgens
Centrummanager Henk Brocx,
die wel erg teleurgesteld was dat
een mooi evenement afgebroken werd, “maar de veiligheid
van de kinderen ging voor.”
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FLYERACTIE

Pompoenfair

A5 FLYER: • Opmaak
• Dubbelzijdig drukken (12.000 stuks)
• Verpreiden met DeMooiBernhezeKrant
(11.800 stuks)
Normaal € 658,50.
Nu voor € 499,- (exclusief btw)
Geldig voor verspreiding in oktober
en november 2018

ttering

autobele

Let wel, minimale reservering zeven dagen
vooraf aan maandag week van verspreiding.
We verspreiden maximaal vijf flyers per week.

www.g a afg raf

is ch.n l

NISTELRODE Laar 28 | 5388 HG Nistelrode | Tel. (0412) 61 24 33

Meer informatie of een flyeractie reserveren?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170

VORSTENBOSCH - Zorgboerderij John & Marga van der Wijst organiseert op zondag
7 oktober een pompoenfair van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze pompoenfair kun je
kennismaken met vele soorten pompoenen. We laten zien wat je er allemaal mee kunt
op decoratief gebied. Maar ook in de keuken kun je met de pompoen vele verrassende
recepten maken. Naast de pompoenwinkel is er een houtatelier en zijn er kraampjes
met (streek)producten. Op deze gezellige dag zijn er ook leuke activiteiten zoals het
blotevoetenpad, boerengolf en het borstelen van minipaardjes!
Op ons terras kun je genieten van bijvoorbeeld heerlijke pompoensoep of een
drankje. Ook onze ‘hulpboeren’ zijn aanwezig en helpen mee om er een geslaagde
dag van te maken. Ze geven mee uitleg
over de zorgboerderij en wat er allemaal
te doen is.
Ook helpen ze mee met de verkoop van
voor mensen
met een
onze producten, waarvan de opbrengst Dagbesteding
Ook nu kun je tijdens
openingstijden
onze
verstandelijke
beperking
wordt besteed aan activiteiten van de zorgboerderij
bezoeken
voor pompoenen
• Paardenpension
zorgboerderij en we zijn aan het sparen Vergaderlocatie
of een leuke cadeautje
van hout.
voor nieuwe bussen om onze hulpboeren Dus graag tot ziens!
mee op te halen. Je kunt ons ook volgen Derptweg 12 • 5476 VX Vorstenbosch
0413 - 3512
16 -12
• Mob. 06 - 13 91 54 74
op zorgboerderijvanderwijst.nl
Facebook, daar ziet je onze activiteitenTel.Derptweg
Vorstenbosch.
en leuke acties.
www.zorgboerderijvanderwijst.nl

24-uurs Solexrace
HEESWIJK-DINTHER - Ruim 20.000 bezoekers genoten drie dagen lang van een buitengewoon festival
in al haar facetten. Er waren optredens van onder andere The Dirty Daddies, Snollebollekes en Mental
Theo, er was spektakel op de crossbaan en natuurlijk die 24 uur durende Solexrace die niet alleen het
festivalterrein doorkruiste maar zelfs voor het podium langs reed, tussen het publiek en de band door!
Wie zich wilde onttrekken aan
het feestgedruis kon een ontspannende massage halen of een
dutje doen in een van de hangmatten. Feestcafé De Snor faciliteerde er het WK Stoepkrijten
en NK Haringhappen, de King
of Bingo verwende de deelnemers met prijzen en de Zingende
Schlager kreeg met zijn bebloede schort en vleeshits het publiek steeds weer op de banken.
Dat het tussen het zonnige weer
door ook af en toe met bakken
uit de hemel viel leek niemand
iets te deren.
Het fanatisme droop er al bij de
start van af, wanneer de coureurs zich in volle sprint richting hun Franse snelheidsduivel
spoedden. Na 24 uur, 260 ronden en veel bloed, zweet en tranen, mochten de Mannen van
Simone zich de terechte winnaar
noemen. Bij de vrouwen wonnen de Boerinnekes, die in 24
uur maar liefst 223 keer de start/
finish-lijn passeerden.
De creatiefste ging ook met
een prijs naar huis. Loesje en de
G-spots gingen er met de felbegeerde beker vandoor. De volledige uitslagen van de 24-uurs
Solexrace en de brascross zijn te
vinden op
www.24uurssolexrace.nl.

Zomernachtfestival
Nistelrode: de line-up

Foto’s: Michel Roefs

KiKa
Dat meedoen aan de 24-uurs Solexrace belangrijker is dan winnen staat in Heeswijk-Dinther als
een paal boven water.
Bijna 100 teams wisten in totaal
€ 26.921,94 in te zamelen voor
Stichting Kinderen Kankervrij.

Een nobel doel, waar de 24-uurs
Solexrace zich al vanaf de oprichting voor inzet. Ondertussen
heeft zij al bijna € 300.000,- ingezameld voor KiKa.
De 24-uurs Solexrace vindt in
2019 plaats op 23, 24 en 25 augustus.

Zomernachtfestival 2017

NISTELRODE - Aanstaande zaterdag gaat het weer los, het zomernachtfestival 2018. Dit jaar is er een gevarieerd programma waar
jong en oud van zullen genieten. Vanaf 19.00 uur ben je welkom op
het Raadhuisplein. De entree is gratis. Tot dan!
Line-up Mainstage:
19.00 tot 20.30 uur:
Yellow Pants
20.30 tot 21.00 uur:
Zanger Bas
21.00 tot 22.00 uur:
Band with Benefits
22.00 tot 23.00 uur:
Q-music foute party
23.00 tot 0.00 uur:
Band with Benefits

00.00 tot 1.00 uur:
Dansado & Feestneger.
Flabbergasted: Schuurfeest:
20.30 tot 22.00 uur:
Bonxo (by Smerrig)
22.00 tot 23.00 uur:
Flabbergasted
23.00 tot 0.00 uur:
Nixus & MC Jordan (by smèrrig).
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een zonnige dag voor Maashorst op díe Fiets
‘MAASHOrSt Op DÍe FietS grOOt SUCCeS’

werd ook dit jaar genoten van
een stukje landelijke omgeving
van Bernheze en uden.
De deelnemers genoten vooral
van de verrassende locaties waar
ze binnen mochten gluren en het
enthousiasme waarmee de gastheren en gastvrouwen over hun
bedrijf vertelden en de onalle-

Het team van Lekker van Jeroen
wist de paar honderd bezoekers
met wonderlijke snelheid van een
heerlijke lunch te voorzien. Ook
de andere ondernemingen, Atelier Anders Schaijk, Muifelbrouwerij Oss met de sfeervolle foto’s
van Hans Koster, Arboretum, De
Cleefshoeve, Restaurant ‘t Putje,
Van Lambert Real Stuff, Bijenteelt-

verrassende locaties en
onalledaagse rondleidingen
Het mooie weer zorgde voor een ontspannen fietstocht

Tekst en Foto’s: @DMBK

MAASHORST - Het mooie weer en een veelbelovende fietstocht trokken bijna 900
deelnemers voor het fietsevenement ‘Maashorst Op díe Fiets’. De fietstocht van
45 kilometer gaf de bijzonder grote diversiteit aan van het grootste aaneengesloten
natuurgebied van Brabant. Dwars door de bossen, door het dorp Schaijk, via het
industrieterrein van Oss, naar de Landerij VanTosse en landelijk Bernheze.
Het motto: proef, beweeg en beleef kwam goed tot zijn recht in
deze derde editie. De hoge opkomst was mede te danken aan
het mooie weer. Met dit evenement probeert de organisatie
mensen te verbinden. Zij stimuleert daarmee gezond bewegen
en tegelijkertijd legt ze de nadruk
op de diversiteit van wat er allemaal te zien is in de Maashorst.

Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €10,00
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

Op de vier verschillende startlocaties, Natuurcentrum De Maashorst, Charme Camping Hartje
groen, Ecopoll geffen en Boerderijterras Het Venster, werd meteen de toon gezet van de gastvrijheid die de organisatie met het
gebied wil uitstralen. Waar vorig
jaar de route vooral de nadruk op
uden en Bernheze legde, was nu
Landerd en Oss aan de beurt; al

daagse rondleidingen die ze kregen. “Allemaal plaatsen waar je
normaal niet zo snel komt”, was
een veelgehoorde reactie.
Nieuw dit jaar was een pop-up
lunch die het prachtige bedrijf
met huiden en vachten in geffen
tot een ware beleving maakte.

museum-Imkerij EcoPoll in geffen, Sterrenwacht Halley in Vinkel,
’t Melkveebedrijf van Familie Van
den Hurk dragen de Maashorst
allemaal een warm hart toe.
Meer foto’s:
www.maashorst-events.nl
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OP LeeFTiJD
wandeldriedaagse bewoners Laarstede

gastvrijheid op
pauzeplaatsen

dereen weer zo gezellig was. Iedereen heeft genoten.

gilde Sint Antonius Abt-Sint
Catharina,
Tennisvereniging
Telro, familie en vrijwilligers.
Dankzij jullie enthousiasme en
inzet is het mogelijk om deze
mooie uitstapjes voor de oudere
mens te realiseren. Dank je wel!

Een hartelijke dank aan familie
Oldenkamp, de Kampvuurstam,

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl/albums

Tijdens de stop bij het gildekappelleke werd er een zakje chips en drinken uitgedeeld

NISTELRODE - Bewoners van
zorgcentrum Laarstede hebben
op 20, 21 en 23 augustus kunnen genieten van de avondwandelingen door mooi Nisseroi.

Het samen wandelen met familie
en vrijwilligers, en de gastvrijheid
die daarbij ontvangen werd op
de pauzeplaatsen, heeft er zeker
toe bijgedragen dat het voor ie-

Foto’s: DMBK

Heesche bridgeclub opent
het nieuwe seizoen
HEESCH - HBC ’81 start op
maandag 3 september om 19.30
uur het bridgeseizoen 20182019. Dat gebeurt met het houden van de Algemene Ledenvergadering in CC De pas. Daarna
wordt er nog gezellig gebridged.
HBC ’81 heeft ongeveer 140 leden, speelt op de maandag- en
dinsdagavond, is lid van de Nederlandse Bridgebond en organiseert behalve een onderlinge
competitie ook regelmatig speciale drives en eens per jaar de
bekende ’Open Heesche’.
De helft van de leden komt uit
Heesch; de rest uit de omliggende plaatsen zoals Nistelrode,
Schaijk, Oss, Berghem en geffen.

Ben jij een thuisbridger die op
een leuke club tegen nieuwe tegenstanders wil kaarten? Ben je
een clubbridger die ook op een
andere speelavond wil spelen?
Dan ben je bij de Heesche Bridge
Club aan het goede adres. Zowel op de maandag- als de dinsdagavond kunnen er nog paren
geplaatst worden. Beginners die
net een cursus hebben afgerond
worden in de beginperiode zorgvuldig opgevangen en begeleid
door ervaren bridgers. Je mag
één volledige competitieronde
meedoen voordat je beslist of je
lid wilt worden van HBC’81. Je
hoeft je niet per se als paar aan
te melden. Ook als je alleen bent
en een geschikte bridgepartner zoekt, of je kunt nog niet

bridgen maar je zou het graag
willen leren, dan kun je contact
opnemen met voorzitter Thijs
Peters, 0486-464222 of peters.
mathijs@hetnet.nl en/of met de
secretaris Cis de Brouwer, 0412452105, of
heeschebridgeclub@gmail.com.
Als je belangstelling hebt om
bridgen te leren, dan kunnen wij
je bridgedocent Adrie Verwijst
uit Oss, 0412-652565,
bridgelereninoss@xs4all.nl,
aanbevelen.

cursus voor mantelzorgers
BERNHEZE - Natuur doet iedereen goed. Dat geldt voor jong en oud. toch komen vooral ouderen met een
beperking nauwelijks in de natuur. Juist vanwege hun beperking zijn zij afhankelijk van anderen die hen mee
naar buiten nemen. Werkgroep Dementievriendelijke gemeente Bernheze organiseert samen met iVN Brabant een training die bedoeld is voor iedereen die omgaat met mensen met een beperking, zoals dementie.
De training is bedoeld voor familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten
die naar buiten willen gaan met
mensen met een beperking. In
de training leer je de schoonheid
en de ontspannen werking van
de natuur in te zetten bij het begeleiden van mensen met een
beperking, zoals dementie. De

training staat in het teken van
natuurbeleving en met eenvoudige oefeningen leer je wat je
samen in de natuur kunt doen.
De activiteiten zijn gericht op het
prikkelen van de zintuigen, het
inzetten van je creativiteit en het
ervaren van rust en ontspanning.
De training bestaat uit twee
halve dagen: woensdagmiddag

5 september en vrijdagmiddag
21 september, beide dagen van
13.30 tot 16.30 uur. Startlocatie is Natuurcentrum Slabroek,
Erenakkerstraat 5 in Nistelrode.
Deelname is gratis! Inschrijven
bij Marion den Blanken,
06-36262327 of mariondenblanken@hotmail.com Meer info
ook via www.ivn.nl/brabant.
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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 afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

aGenDa
9 september 2018
Open Monumentendag
www.bernheze.org
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etensresten: doe ze gratis in de gft-container
in ons restafval zitten nog veel
etensresten en dat afval hoort
bij het gft (groente-, fruit- en
tuinafval). Het aanbieden van
de gft-container is gratis en van
etensresten die we daarin doen
wordt groene stroom en compost gemaakt.
Dit zijn etensresten:
• groente- en fruitafval
• aardappelschillen
• gekookte etensresten
• vis- en vleesresten, ook
graten, schelpen en botjes
• notendoppen en eierschalen
• gestold vet en jus
• theezakjes, filterzakjes met
koffiedik
• brood- en kaaskorsten
Besparen
uit een onderzoek in maart bleek
dat het restafval nog voor 41,6%
uit etensresten bestaat. Etensresten mogen in de gft-container
en daarmee bespaart u op uw
afvalkosten. Het aanbieden van
de gft-container is namelijk helemaal gratis. Als u etensresten
bij het restafval doet, betaalt u

hiervoor het restafvaltarief van
€ 0,28 per kilo. Voor een gemiddeld huishouden komt dit neer
op zo’n € 40,- per jaar, een bedrag dat u dus gemakkelijk kunt
besparen.

Het aanbieden van
de gft-container
is gratis en van
etensresten die we
daarin doen wordt
groene stroom en
compost gemaakt
groene stroom en compost
Wanneer etensresten bij het gft
worden ingezameld heeft dit
afval een nuttige toepassing.
gft-afval wordt namelijk vergist
en het biogas dat daarbij vrijkomt wordt omgezet in groene
stroom. Na het vergisten wordt
het materiaal verder verwerkt tot

hoogwaardige compost.
Stank voorkomen
De gft-container wordt tegenwoordig vaker geleegd dan de
restafvalcontainer. Ook dit is een
goede reden om etensresten in
de gft-container te doen. Etens-

resten in het afval kunnen gaan
stinken, u kunt er dus maar beter
snel vanaf zijn. Om de gft-container schoon te houden mogen
de etensresten in een krant of
een biologisch afbreekbaar zakje
(met het kiemplantlogo) worden
verpakt.

oFFiciËLe bekenDMakinGen

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. u hoeft
alleen uw e-mailadres en postcode(gebied) in te vullen.

Voornemen ambtshalve
wijziging adresgegevens
uit onderzoek is gebleken dat de
volgende personen niet meer op
het adres in de gemeente Bernheze wonen waar zij volgens de
Wet basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het
onderzoek van de afdeling Burgerzaken leverde geen resultaat
op. Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Bernheze is van plan het bijhouden van hun persoonsgegevens
ambtshalve te beëindigen.
Dit kan voor hen grote persoonlijke en/of financiële gevolgen
hebben. Het formele besluit tot
uitschrijving wordt gepubliceerd
op de gemeentepagina’s in deze
krant en op
www.officielebekendmakingen.nl.

- T.P.M. Willemse,
geboren 25-01-1959
- L.M.g.W. van Oorschot,
geboren 12-02-1978.
Heeft u informatie over de verblijfplaats van deze personen of
heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bernheze via 14 0412 of
gemeente@bernheze.org.

Algemene plaatselijke
Verordening (ApV)
evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- H. Pittens voor het organiseren
van de opening van een speelplek tijdens de Burendag op
22 september 2018 van 10.00
tot 13.00 uur op de hoek

Wedstraat/Schaarstraat, 5388
KN Nistelrode. De Schaarstraat
is van 9.30 tot 13.30 uur gesloten voor alle verkeer, behalve
voor voetgangers. De beschikking is verzonden op 23 augustus 2018.
- Buurtvereniging
Bluumkesbuurt voor het organiseren
van de Nationale Burendag
op 22 september 2018 van
14.00 tot 22.00 uur in de Narcislaan, 5384 gM Heesch. Een
gedeelte van de Narcislaan
(vanaf Pastoor Boelensstraat
tot Narcislaan 27) en een gedeelte van Pastoor Boelensstraat (vanaf Narcislaan tot
Schutsboomstraat) zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De
beschikking is verzonden op
23 augustus 2018.
rectificatie
- Jong Nederland HDL voor het
organiseren van de jeugdzeskamp HDL op 9 september
2018 van 8.00 tot 18.00 uur
op het veld naast Droevendaal
2, 5473 BH Heeswijk-Dinther.
De locatie is sportveld Bernrode aan Schuurakker. Schuurakker wordt daarom niet afgesloten.
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:

- Perlo Producties voor het organiseren van een Minifestival Maashorst op 18 oktober
2018 van 10.00 tot 20.00 uur
bij De Nistel, Piet geersdijk 2,
5388 VA Nistelrode. De toestemming is verzonden op 23
augustus 2018.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
Bergakkers 3 Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergakkers 3
Vorstenbosch’, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code
NL.IMRO.1721.BPBergakkers3-ow01.
inhoud: Het plan sluit aan de
westzijde aan op plan Bergakkers
en ligt ten noorden van de Kapelstraat. Tevens maakt het plan
de bouw van een woning aan de
Kapelstraat mogelijk (totaal 56
woningen).
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en
wethouders van Bernheze maakt
op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het op 22 augustus

2018 een overeenkomst heeft
gesloten waarin een onderdeel
over grondexploitatie is opgenomen, in het kader van de ontwikkeling van bestemmingsplan
‘Wijststraat ong. te Heesch’. De
overeenkomst heeft betrekking
op het perceel kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie
B, nummer 6580 ged., plaatselijk
bekend Wijststraat ong. (naast
Leliestraat 14) 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 zes weken, vanaf donderdag na publicatie, op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch.
Zakelijke beschrijving van het
op de grondexploitatie betrekking hebbende onderdeel van de
op 22 augustus 2018 gesloten
overeenkomst
De overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal
bekend gemeente Heesch, sectie
B, nummer 6580 ged., plaatselijk bekend als Wijststraat ong.
(naast Leliestraat 14) in Heesch.
Het betreft een private ontwikkeling die volledig door en voor
rekening van de initiatiefnemer
wordt gerealiseerd. De gemeente
heeft een toetsende en faciliterende rol. Met initiatiefnemer is
het volgende overeengekomen:
1. De gemeente zal zich inspannen om een nieuw bestemmingsplan in procedure te
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brengen ex artikel 3.1 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
voor het bestemmingsplan
‘Wijststraat ong. te Heesch’;
2. Het gaat concreet om de
volgende ontwikkeling: het
realiseren van een ruimte-voor-ruimtewoning
op
grond van de regeling ‘Ruimte voor ruimte’, zoals opgenomen in de ‘Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening’.
3. De kosten die de gemeente
moet maken in verband met
de exploitatie van de gronden
zijn volledig voor rekening van
de initiatiefnemer en worden
bij hem in rekening gebracht.
Daarnaast zijn alle leges die
verband houden met de ontwikkeling voor rekening van
de initiatiefnemer.
4. Het verhalen van de kosten in
verband met de realisering van
de ruimte-voor-ruimtewoning
is in de onderhavige anterieure
overeenkomsten opgenomen.
5. De initiatiefnemer is verplicht
om eventuele planschade aan
de gemeente te vergoeden.
6. Het bouw- en woonrijp maken van het plangebied komt
volledig voor rekening en risico van de initiatiefnemer.
7. Zonder toestemming van de
gemeente mogen de rechten
plichten uit de overeenkomst
niet aan derden worden overgedragen.

inzage: Minimaal zes weken, op
afspraak, vanaf donderdag 30
augustus 2018

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
reguliere procedure

Nistelrode
- Weijen 82
Verhogen kap woonhuis
Datum ontvangst: 21-08-2018
- Kantje ong.
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 21-08-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 13a
Onderhoud dak
Datum ontvangst: 17-08-2018
- Sint Servatiusstraat 9a
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. vestigen broodjeszaak
Datum ontvangst: 17-08-2018
- Hommelsedijk 6a
uitbreiden vijver
Datum ontvangst: 21-08-2018
- Pastoor Lathouwersstraat 7
Verbouw woning (wijziging
eerder verl. verg.)
Datum ontvangst: 19-08-2018
Heesch
- Hoogstraat 51
Verbouwen/uitbreiden
woonhuis
Datum ontvangst: 18-08-2018
Vorstenbosch
- Kerkstraat 38
Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening i.v.m. constructieve aanpassing
Datum ontvangst: 20-08-2018

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Maxend 48
Bouw loods
Verzenddatum: 21-08-2018
- Kantje 7
Oprichten woning
Verzenddatum: 22-08-2018
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 43
Plaatsen overkapping en reclamebord
Verzenddatum: 21-08-2018
- Hommelsedijk 6a
uitbreiden vijver
Verzenddatum: 21-08-2018
- Raadhuisplein 1 en
Torenstraat 2
Wijzigen kamerverhuur naar
4 woonstudio’s
Verzenddatum: 23-08-2018
Heesch
- Kerkstraat / ’t Vijfeiken ong.
Oprichten 24 woningen en
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Verzenddatum: 23-08-2018

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na verzenddatum van dit besluit
bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

reCtiFiCAtie: de volgende
omgevingsvergunningen zijn in
week 33 abusievelijk als besluit
beslistermijn verlengd met
6 weken gepubliceerd maar dit
moet zijn omgevingsvergunning
verleend:
Vorstenbosch
- Rietbeemden 6a
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 09-08-2018
- Rietbeemden 6
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 09-08-2018
Loosbroek
- Bergmolen 7/Stellingmolen 8,
5472 Rg/5472RH
Oprichten 2-onder-1-kap
woning
Verzenddatum: 09-08-2018
Heeswijk-Dinther
- Duyfhuys 3
Bouwen woonhuis
Verzenddatum: 09-08-2018
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
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Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
reCtiFiCAtie: onderstaande
aanvraag is abusievelijk in week
34 als verleende omgevingsvergunning gepubliceerd maar dit is
een ontwerpbesluit:
Heesch
- Venhofstraat 9
Bouwen mestbakken en veranderen milieu
Verzenddatum: 13-08-2018
Besluit
Voor de volgende omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd met 6 weken. Dit besluit
treedt daags na verzending van
het besluit in werking.
reCtiFiCAtie: onderstaande
aanvraag is in week 33 abusievelijk als verleende vergunning
gepubliceerd:
Heeswijk-Dinther
- Retselseweg 6
Plaatsen entresol vloer
Verzenddatum: 02-08-2018
tijdelijke vergunning
Heesch
- Burgemeester Woltersstraat 28
Tijdelijk plaatsen en bewonen
van een woonunit
Verzenddatum: 22-08-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

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

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

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

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

www.bernHeZe.orG

Pubquiz
HEESCH - Op vrijdag 31 augustus gaan in het café van CC De pas
diverse teams weer de strijd aan met elkaar. in een quiz met verschillende categorieën, met meerkeuze en open vragen wordt de
kennis van de aanwezigen getest. De beste teams gaan door naar
de finaleronde.
Teams van twee tot en met vijf
personen kunnen gratis deelnemen aan deze quiz, die om
20.00 uur start. Voorbereiding
is absoluut niet nodig, vertrouw
op je gezonde verstand of op dat
van je teamgenoten. En voorop

staat dat meedoen belangrijker
is dan winnen. gezellig meedoen met maximaal 5 personen
per team? Meld jouw team dan
snel aan via info@de-pas.nl onder vermelding van ‘deelname
pubquiz’. Vol=vol!

anita Verwegen 12½ jaar werkzaam
bij coppens warenhuis Volkel
VOLKEL - Vorige week vrijdag vond er een gezellig feestje in de ruime kantine van Coppens Warenhuis
plaats, rond het jubileum van Anita, samen met directie, collega’s, familie, vrienden en zakenrelaties.
Anita begon als hulp rondom de drukke periode met carnaval; ze had er een goed gevoel bij, vandaar
dat ze binnen no time de inkoop mee mocht gaan doen. Anita weet nu al wat de eye-catchers zijn voor
het volgende carnavalsseizoen, altijd met haar big smile.
Ook in tuinmeubels wist zij haar
mannetje te staan en ook daar
heeft ze nu alle kennis in huis
qua modellen, stoffen en niet te
vergeten de barbecues. In 2010

kwam er een nieuw systeem in de
zaak, alles werd gedigitaliseerd.
Daarom springt Anita op kantoor
regelmatig bij, ze heeft er zelfs
een vaste plek. Maar bovendien is

ze nog altijd als aanspreekpunt op
de winkelvloer tussen de klanten
te vinden. Anita heeft duidelijk
haar weg gevonden in het meest
complete warenhuis uit de regio!
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‘Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de maatschappij
en mee kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes’
sprekend is om met Kerst cadeautjes of zelfs maar een kerstboom
te krijgen. Toen we dit uitvoerden
hebben alle kinderen iets houdbaars meegenomen. Daar zijn later kerstpakketten van gemaakt,
die via de Voedselbank en schuldhulpmaatjes zijn verspreid.”

BERNHEZE/HEESCH - toenmalig portefeuillehouder rein van
Moorselaar riep mensen op om
met ideeën te komen om stille armoede aan te pakken. gwendoline roelofsen reageerde daarop.
gwendoline: “Ik ben zelf opgegroeid in armoede, dus ik weet
wat het betekent. Mijn idee was
om basisschoolleerlingen te vertellen over armoede en dat het
niet voor alle kinderen vanzelf-

team armoedepreventie
Om mensen die in stille armoede
leven te bereiken en te vernemen
wat deze mensen zoal missen,
heeft de gemeente in samenwerking met ONS welzijn het team
armoedepreventie (Tap) opgericht. gwendoline is gevraagd
om daaraan deel te nemen als
ervaringsdeskundige. “Als team
komen we regelmatig bij elkaar,
bespreken ideeën van onszelf
of van anderen en bekijken hoe

er zijn muntjes voor de kermis
uitgedeeld. We spreken met leerkrachten van basisscholen over
hoe ze armoede kunnen herkennen en het onderwerp bespreekbaar kunnen maken. We willen
ook graag cultuur stimuleren,
want als ouders het niet breed
hebben krijgen kinderen minder
van cultuur mee.”
Vergoedingen
“Het is belangrijk dat kinderen
zich bij de maatschappij betrokken voelen en mee kunnen doen
met vriendjes en vriendinnetjes.
Daarom bestaan er allerlei landelijke en gemeentelijke vergoedingen voor ouders met kinderen.
Die zijn er niet alleen voor ouders
die helemaal aan de grond zitten.
Ook voor de groep daarboven

deze vergoedingen kunnen
net het verschil maken
we iets aan kunnen pakken. Inmiddels zijn er fashioncheques
gekocht voor gezinnen die een
extra zetje kunnen gebruiken en

kunnen deze vergoedingen net
het verschil maken: dat je kinderen het leuk hebben en je toch
beleg op je brood hebt.

Er zijn vergoedingen voor schoolgerelateerde zaken via Stichting
Leergeld, voor sport via Sportfonds, voor cultuur via Cultuurfonds en de gemeente heeft een
potje voor uitstapjes.
Voor acute noodsituaties, waar
bestaande regelingen geen oplossing voor bieden, is er het
maatschappelijk ondersteuningsfonds Bernheze. Soms zijn er
‘derden’ voor nodig om iets aan
te vragen. Dan kun je denken
aan een maatschappelijk werker,
bewindvoerder of gewoon een
leerkracht van school.”
toegankelijkheid
“Ouders moeten over de drempel om hulp te vragen. Om dat te
vergemakkelijken hebben we een

folder gemaakt met een overzicht
van alle mogelijkheden. Daarnaast werken we aan een centraal punt waar je met alle vragen
voor financiële of andere ondersteuning terecht kunt. Voorlopig
kunnen mensen in ieder geval bij
het Tap terecht met vragen, ideeen en burgerinitiatieven.
Daarnaast kun je in Bernheze gemakkelijk een afspraak met een
wethouder maken om informatie te delen. In dit geval is dit de
nieuwe portefeuillehouder Rien
Wijdeven.
Daarmee kunnen zij dan anderen helpen. Dat vind ik mooi aan
Bernheze.”
Tekst: Henriëtte Maas

Vergoedingen voor u en uw kind(eren)
een opgroeiend kind brengt veel
kosten met zich mee. School,
kleding, mobieltjes, sportclubs…
er lijkt geen einde aan te komen.
Het is dan ook goed om te weten
dat er meer regelingen zijn voor
die kosten dan alleen de kinderbijslag.
Op verzoek van veel ouders/
verzorgers heeft de gemeente Bernheze een overzichtelijke
folder gemaakt met alle mogelijke vergoedingen op een rijtje.
Hieronder vindt u in het kort de
inhoud van de folder. De volledige folder kunt u opvragen bij
Ons Welzijn, Cultureel centrum
de Pas, De Misse 4b, Heesch (2e
verdieping), tel.: (088) 3742525
of bij gemeente Bernheze, tel. 14
0412. Ook vindt u de folder op
onze website: www.bernheze.org
*De
inkomensafhankelijkheid
verdient extra aandacht. Is uw gezamenlijk inkomen sterk teruggelopen, bijvoorbeeld door ontslag?
De kosten van uw gezin worden
er niet lager op. Misschien heeft u
nu recht op toeslagen die u eerder
niet kon krijgen! Of op een ruim
hogere toeslag dan voorheen.
Dat is zeker de moeite waard om
te checken, bijvoorbeeld op
www.berekenuwrecht.nl.
Het kan u zomaar een paar honderd euro per jaar opleveren.

regeling

iedereen

Kinderbijslag

+

Kind gebonden budget
Kinderopvang toeslag

Minima

Meer info
www.svb.nl

+
+

Bijzondere bijstand

inkomensafhankelijk*

+

+

www.belastingdienst.nl

+

www.belastingdienst.nl

+

www.meierijstad.nl
T 14 0413

Regeling schoolkosten

+

+

€ 190,- per kind per jaar

www.meierijstad.nl
T14 0413

PC regeling

+

+

€ 585,- 1x per 5 jaar

www.meierijstad.nl
T14 0413

Laptopregeling, aanschaf laptop bij overgang

+

+

naar middelbare school € 585,-

www.meierijstad.nl
T14 0413

Zwemregeling (zwemlessen voor

+

+

diploma A, B en C) Max. € 600,-

www.meierijstad.nl
T14 0413

Tegemoetkoming kosten maatschappelijke

+

+

participatie € 259,- per kind per jaar

www.meierijstad.nl
T14 0413

Maatschappelijk Ondersteuningsfonds

In geval van financiële

www.meierijstad.nl

Bernheze

noodsituatie

T14 0413

+

www.meierijstad.nl

Kinderopvang bij sociaal medische indicatie

+

+

T14 0413
Jeugdsportfonds Brabant

+

+

€ 250,- per kind per jaar
Jeugdcultuurfonds Brabant

www.jeugdfondssportencultuur.nl
T 06 49 39 28 81

+

+

www.jeugdfondssportencultuur.nl

+

www.leergeldml.nl

€ 450,- per kind per jaar
Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf

T 06 15 40 83 83
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‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’

Klimaatakkoord geeft je
woning een tweede leven
Arie Kemps, energieambassadeur van Bernheze
Het klimaatakkoord van
Parijs verandert de regelgeving voor energiegebruikers. In het klimaatakkoord
maken bedrijven, maatschappelijke organisaties
en overheden concrete
afspraken over de maatregelen waarmee we de
CO2-uitstoot in Nederland
kunnen halveren. Zo ontstaat ook draagvlak: we
hebben elkaar nodig om
het doel te halen en daarom
moeten zoveel mogelijk
mensen achter het akkoord
staan en meedoen.
Aanpak Bernheze
De gemeente Bernheze heeft
de ambitie om in 2030 alle benodigde energie op een milieuvriendelijke manier zelf op
te wekken. Energiecoöperatie
BECO ontwikkelt samen met de
gemeente projecten om dit doel
te bereiken. ‘De Energieweverij’ bedenkt en ontwikkelt onder
andere aanpassingen aan energie-installaties voor verschillende woningcategorieën.
Deze collectieve aanpak leidt
naar breed gedragen oplossingen en wij delen die kennis met
de huiseigenaren. Onze werkgroep richt zich op de aanpassingen voor bestaande woningen.
Ambassadeurs rapporteren op
basis van een door de gemeente

gesubsidieerde energiescan hun
ervaringen met het resultaat van
deze scan.

De toekomstige energievoorziening voor onze woning
Als een van de ambassadeurs
heb ik ervoor gekozen om mijn
woning een tweede leven te geven. Het betreft een vrijstaande
woning, bouwjaar 1994, inhoud
720 m3, vloeroppervlak 150 m2,
gasverbruik 2500 m3 en elektriciteit 4200 kWh. De benedenverdieping en badkamer zijn voorzien van vloerverwarming en
de overige ruimtes hebben radiatoren die slechts sporadisch
gebruikt worden.
Het scanverslag beschrijft de
beste keuze uit daarvoor bestaande technische mogelijkheden. De levensduur van de
apparatuur overstijgt duidelijk
de terugverdientijd. De zonnepanelen geven het hoogste rendement. Dit rapport biedt inzicht
en kennis maar schiet duidelijk
te kort als je als woningeigenaar
op het gebied van deze nieuwe
technologie een offerte wilt toetsen. Er zijn geen leveranciers/
installateurs die de benodigde
voorzieningen als compleet pakket leveren. De huiseigenaar
moet de onderlinge samenhang
zelf uitzoeken en bewaken.
Op dit moment hebben we geen

Arie Kemps
zicht op de regelgeving van de
overheid op de lange termijn.
Hierbij denken we aan:
- De huidige salderingsregeling voor het terugleveren
van stroom aan het net geldt
slechts tot 2020;
- De toekomstige kosten voor
gas, elektriciteit en vastrecht;
- Huidige goedkope leningen
die de investeringen in energievoorzieningen stimuleren.
Deze scan heeft onze kennis vergroot en om de energievoorziening van onze woning toekomstbestendig te maken denken we
aan de volgende stapsgewijze
aanpak:
- Werk aanvullende meetresultaten uit en stel een duidelijke
specificatie van de energiebehoefte op;
- Zoek betrouwbare leveranciers/installateurs en vergelijk

TriNed levert bijdrage voor
Bernhezer Business Event
BERNHEZE – Bijna 20 jaar bestaat TriNed en sinds 2017 voorzien zij de zakelijke en consumentenmarkt van glasvezel door heel Bernheze. Dit jaar heeft TriNed er opnieuw voor gekozen om het Bernhezer Business Event te sponsoren.
Sinds 1999 levert TriNed tv, internet en telefonie aan particulieren en de zakelijke markt en
sinds 2008 wordt dit alles enkel via een glasvezelverbinding
geleverd. Door heel Nederland
worden diensten geleverd en in
2017 werden de eerste inwoners
en ondernemingen uit Bernheze
aangesloten op dit netwerk.
inmiddels kunnen we
heel bernheze voorzien
van onze diensten

Voordat het netwerk werd aangelegd zijn er in Bernheze veel
contacten gelegd. “We hebben
de samenwerking in het traject
met alle partijen als zeer prettig
ervaren”, aldus Paul van Wanrooij, directeur van TriNed.
“Inmiddels kunnen we heel
Bernheze voorzien van onze

Foto: Jan Gabriêls
aanbiedingen;
- Maak een berekening van het
investeringsrendement per installatie;
- Zoek naar medestanders met
vergelijkbare woningen en
probeer op basis van collectiviteit extra kortingen te verkrijgen;
- Investeer nu in 24 zonnepanelen en laat de elektrische
installatie uitbreiden met een
extra groep voor de aansluiting van een warmtepomp
voor de toekomst;
- Afhankelijk van de energiebesparingen van de al gerealiseerde voorzieningen kiezen

voor een hybride of een zelfstandige warmtepomp.

Energieweverij 10 oktober
Ben je woningeigenaar en wil
je maximaal profiteren van de
nieuwe regelgeving voor energie? Kom dan op 10 oktober naar
CC De Wis in Loosbroek. De
Energieweverij verzorgt een
avond waarop we jou alle informatie geven en waarop jij
kennis kunt uitwisselen. De
aanvangstijd is 17.30 uur. Wij
zorgen voor koffie/thee en een
broodje en stellen die avond 50
woningscans beschikbaar tegen
een sterk gereduceerde prijs.

Marc Fitze uit Bern
geeft een concert
HEESWIJK-DINTHER - Marc Fitze uit Bern geeft een concert op zondag 2 september in de Abdijkerk van Heeswijk-Dinther. Het concert
begint om 16.00 uur. Voor niet-leden is de entreeprijs € 10,-. Na het
concert is er gelegenheid om de artiest en elkaar te ontmoeten in het
gastenverblijf van de abdij.
Marc Fitze doceert orgel aan
het conservatorium van Bern en
is daar ook organist van de H.
Geestkerk waar hij een veelzijdig
muziekprogramma en de concertreeks van het Barock-Centrum organiseert.

diensten, zowel de consumenten- als de zakelijke markt.”
TriNed is betrokken bij de lokale
gemeenschappen. ”Wij sponsoren lokale evenementen, verenigingen en stichtingen in de
regio’s waarin wij onze diensten
leveren. Op die manier investeren wij in de regio’s waar wij actief zijn”, licht Paul van Wanrooij
toe. Vorig jaar sponsorde TriNed
het Bernhezer Business Event
ook en maakte het mogelijk dat
Glennis Grace op kwam treden. Ook dit jaar draagt TriNed
bij aan het event en is ‘custom
made sponsor’. Dat houdt in dat

zij tijdens het event zichtbaar
aanwezig zullen zijn, onder andere door champagne uit te delen bij binnenkomst.
Wil je meer weten over de projecten en diensten van TriNed?
Op www.trined.nl vind je voor
zowel de zakelijke als de consumentenmarkt meer informatie.
Tekst: Tamlyn van Lanen

Hij studeerde aan de muziekacademie van Basel in de orgelklas
van Quy Bovet en aan de New
England Conservatory of Music
in Boston, Verenigde Staten, bij
professor Yuko Hayashi.
Hij sloot zijn studie af in Basel
met de diploma’s voor docerend
en uitvoerend musicus.
In 2002 werd hij onderscheiden
met de Hans-Balmer-prijs voor
het beste orgeldiploma van het
jaar. In 1999 en 2000 was hij assistent-organist van de Old West
Church in Boston. Van 2000 tot
2002 was hij hoofdorganist van
de katholieke kerk van Dagmersellen in het kanton Luzern en
van 2002 tot 2011 organist van
de Johanneskerk in Bern.

Zijn concertpraktijk omvat optredens in Zwitserland, Duitsland,
Italië, Frankrijk, Spanje, Oekraïne,
Mexico, Israël, Verenigde Staten
en Japan.
Hij was het afgelopen jaar te gast
in gerenommeerde concertseries
zoals het Festival van Luzern,
Minato Mirail Hall Yokohama,
Eglise St. Clothilde in Parijs, de
Victoria Hall in Geneve, Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem en de Duif in Amsterdam.
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Verantwoordelijkheid
Ad Donkers, Politieke Partij Blanco
Hopelijk heeft eenieder op z’n eigen manier
genoten van de zomerse dagen. De scholen
zijn weer begonnen en de meeste mensen
zullen ook hun collega’s weer opgezocht
hebben. De commissie- en raadsvergaderingen vangen wederom aan. Er valt genoeg
te lezen, te bestuderen en te bediscussiëren. Wat dit laatste betreft, discussie ofwel
debat, zou ik een uitnodigend beroep willen doen op allen die in commissie en raad
zitting hebben en op de collegeleden.
Het debat voeren, openlijk en
eerlijk met elkaar in gesprek
gaan, hoort namelijk evenzeer
tot één van de verantwoordelijkheden die je van bestuurders en
volksvertegenwoordigers mag,
nee moet verwachten.
Met antwoorden als ‘dat vindt
het college’ of je verschuilen
achter de coalitie of zonder nadere toelichting een beroep doen
op de wet, kun je niet wegkomen. Althans dat vindt Politieke
Partij Blanco. Maar het lijkt me
sterk als iedereen er niet zo over
denkt. Maar ‘denken’ en ‘doen’
blijven nog steeds twee werelden. In een aantal zaken kan het

soms ook niet anders. Dat heb je
eveneens in je dagelijkse praktijk.
Maar de plicht, de verantwoordelijkheid om de juiste balans
erin te zoeken, heb je als vertegenwoordigers van onze inwoners zeker. Daarvoor heb je het
debat, zoals vragen stellen aan
elkaar en daarop ingaan, zoals de
verschillende argumenten beluisteren en die proberen te weerleggen, enzovoorts. Een opmerking
als ‘ik heb mijn punt gemaakt’
en daarmee nieuw ingebrachte
feiten of zaken negeren, moet je
verantwoordelijkheid te na zijn!
Die van Politieke Partij Blanco in
ieder geval wel.

Bouw betaalbare
koop- en huurhuizen
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
Wonen is belangrijk voor iedereen, arm en
rijk. Mensen met voldoende geld regelen
het wonen probleemloos zelf. Daar heeft
de SP weinig zorgen over. Lage rente, dus
goedkoop lenen. Maar veel mensen kunnen
geen of onvoldoende hypotheek krijgen. Zij
zijn aangewezen op een sociale huurwoning of een goedkope koopwoning. Juist
deze groep van inwoners heeft hulp nodig.
Een extra aanbod van betaalbare huizen.
Daar wil de SP Bernheze op gaan inzetten.
Sociale huur
Woningcorporaties moeten ten
minste 80% van de vrijgekomen
sociale huurwoningen toewijzen
aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 36.798
(prijspeil 01/01/2018). Maar
die goedkope sociale huurwoningen moeten er wel zijn! Daar
ontbreekt het helaas aan. Er zijn
zelfs sociale huurwoningen in de
verkoop gedaan!
Vandaar dat de SP versneld aan
de slag wil. Het is kennelijk niet
aantrekkelijk genoeg voor de
woningbouwcorporaties
om
aanvullend voldoende sociale
huurwoningen te bouwen. In de
koopsector wordt er niet (meer)
gebouwd onder de € 175.000,-.

Zoeken naar nieuwe investeerders? Zorgen dat er iets aan de
rentabiliteit voor een potentiële
investeerder gedaan wordt? Een
stuk van de verantwoording zou
de gemeente kunnen nemen.
Grond in erfpacht? Het behoort
allemaal tot de mogelijkheden. Op maandag 3 september
spreekt de gemeenteraad hierover. De politiek is aan zet.
Niet om zo maar iets te roepen,
maar om met concrete en uitvoerbare ideeën te komen. Laten
we vooral ook landelijk kijken
of er voorbeelden zijn in andere
gemeenten. Het wiel hoeven we
tenslotte niet opnieuw uit te vinden.

Back to business
Na een lange, droge en vooral hete zomer begint ‘the business’ weer. Als
gemeenteraad hebben we de draad weer opgepakt door onder andere een
bijeenkomst over de huidige woningbouwontwikkeling in onze gemeente
te organiseren en te kijken in hoeverre deze aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte.
Maandag 3 september is hiervoor een extra bijeenkomst van de commissie
Ruimtelijke Zaken waarin samen met een aantal marktpartijen gediscussieerd
zal worden over dit onderwerp. Er zal onder andere gesproken worden over
de woonvisie en het grondbeleid, bouwkosten en het bouwproces, de huidige financieringsmogelijkheden, de marktwensen en de ontwikkeling hiervan.
Wilt u dat er bepaalde zaken aan de orde komen? Laat het ons dan weten.
Dan betrekken we het in onze voorbereiding en proberen het in de discussie mee te nemen. U bent natuurlijk van harte welkom om de bijeenkomst vanaf
de publieke tribune te volgen. Wilt u meepraten of
meedenken over uw gemeente dan verwelkomen
wij u graag als lid van Lokaal. Kijk op www.lokaal.nu
voor meer informatie hierover.
John van den Akker, gemeenteraadslid Lokaal

LOKAAL
zijn
we
ALLEMAAL

Erwin: ‘We weten allemaal dat een groot gedeelte van
de Bernhezer maatschappij draait op vrijwilligers’

Om het gras groen te houden
moet je het wel water geven
Erwin van Kessel, raadslid CDA Bernheze
De zomervakantie van 2018 was warm en droog. Iedereen was druk
in de weer met water om de planten en bloemen in leven te houden. Ook de vrijwilligers bij de sportverenigingen waren druk in
de weer om sportvelden gereed te maken voor het nieuwe seizoen.
Dat is op veel plekken weer goed gelukt. Na de vakantie zijn de
meeste trainingen weer begonnen. Een goed voorbeeld van het vaak
onzichtbare werk van vrijwilligers. Ook de verschillende kindervakantieweken werden gedragen door enthousiaste vrijwilligers, vaak
aangevuld met ouders.
Maar ook zie je mensen die een
senior gezellig meenemen op de
duofiets. Een andere categorie
vrijwilligers die recent in de picture stond waren de buurtbemiddelaars. Voor mij een hele
nieuwe categorie, maar het
voorziet wel in de vraag! Ik ben
vast niet volledig en wil niemand
tekort doen, maar we weten allemaal dat ook een groot gedeelte
van de Bernhezer maatschappij

draait op vrijwilligers. We zijn
als politiek dan ook zoekende
hoe we onze belangrijke groep
vrijwilligers en bijbehorende besturen kunnen motiveren, inspireren en helpen om ook de aanstormende jonge generatie aan
te zetten tot vrijwilligerswerk.
Want, het gras lijkt bij veel verenigingen prachtig groen, maar
daar ligt een hele hoop vrijwillige
inzet aan ten grondslag en die

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

blijft nodig!
Daarom: denk met ons mee!
Heeft u tips, vragen of opmerkingen? Wij horen graag van u!
cda.nl/bernheze

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl
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Schoonheid- en kapsalon
Thea en Eline van Dijk:

Wie wil er nu niet mooi ouder worden?
HEESCH - Monique Smalbraak, esthetisch arts en praktiserend huisarts in Steenbergen
heeft met betrekking tot de esthetische/cosmetische kennis praktische ervaring opgedaan via nascholingen van Galderma.

Kom sporten bij Meer Sports!
heesch – Het is gezellig, professioneel en door het brede aanbod van diensten bovenal
een all-in club. In de fitness kun je vrij trainen of onder begeleiding van een trainer. Er
is een uitgebreid aanbod van meer dan 55 groepslessen per week voor zowel jong als
oud. Voor wie een extra stok achter de deur nodig heeft, een specifiek doel heeft of het
gewoon prettig vindt om extra begeleid te worden, bieden wij Personal Training.

Monique: “Ik ben geschoold door nationale en internationale docenten via de
Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde. Ik heb de modules
medisch ethische kennis en deskundigheid en injectables van de NVCG opleiding behaald in het Academisch Medisch
Centrum in Amsterdam.

Monique is iedere
derde zaterdag van
de maand aanwezig
Ik vind het leuk om mijn medische kennis te gebruiken om iemand met botuline
of met hyaluronzuur op een natuurlijke
manier mooier te maken en een frissere uitstraling te geven. Maar dan zo dat
niemand ziet dat je bij mij geweest bent.
Mijn behandeling is geslaagd als iemand
blij in de spiegel kijkt. Want wie wil er nu
niet mooi ouder worden?”
Heb je interesse om op een natuurlijke
manier er jonger uit te zien? Maak dan

Naast bewegen is voeding erg belangrijk! Bij ons kun je deelnemen aan het lifestyleprogramma BenFit of geadviseerd worden door onze voedingsconsulente Irene Giliam van
FIT-it Lifestyle Coaching.
Tevens hebben wij Fysiopraktijk Pim de Groot in-house. Samen met Pim zorgen wij
ervoor dat iedereen het optimale uit zijn training kan halen.
Wil je komen trainen via je werkgever? Dat kan, want veel werkgevers bieden bedrijfsfitness aan. Ook hier hebben wij verschillende speciale regelingen voor.
Monique Smalbraak

een vrijblijvende afspraak voor meer informatie. Monique is iedere derde zaterdag van de maand aanwezig bij Schoonheids- en kapsalon Thea en Eline van Dijk.

Schoonheids- en kapsalon Thea en Eline van Dijk
Kerkweg 7 - 5384 NL Heesch - thea.vandijk@hotmail.com
www.schoonheidenkapsalontheaeneline.nl

Op dit moment hebben we ook nog een hele mooie actie:
GRATIS SPORTEN TOT 1 NOVEMBER EN BETAAL
GEEN ADMINISTRATIEKOSTEN!
Meer informatie vind je op
www.meersports.nl
of kom gezellig langs.
Je bent bij ons altijd van harte welkom
voor een gratis proefles of een kop koffie!

’t Vijfeiken 14 - 5384 ES Heesch
0412-404474 - www.meersports.nl
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oogcontact

MooiBernhezertjes

wie

te koop

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

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week:
Tonny de Bruin
Henny van de
kan de staatsloten
Heijden uit
ophalen bij
Vorstenbosch
Kantoorboekhandel
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 2,- per m2. Duinweg 17,
Schijndel, 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
1 kilo halskoteletten
voor € 3,98
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss
www.slagerijvandinther.nl
Boek ‘De zon achterna,
15 jaar La Colline’
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys,
Laar 28 Nistelrode. Geopend:
maandag t/m donderdag
9.00 tot 17.00 uur en
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur.
Een verzameling verhalen,
anekdotes, foto’s, recepten
en vertellingen van 17 jaar
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.
KIPSALON BERNHEZE
We zijn weer geopend.
Vanaf heden zijn al onze
kipproducten antibioticavrij
geproduceerd!
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Bestellen hoeft niet.
Ook verkrijgbaar buiten de
openingstijden, 06-12033685/
0413-229677
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.
Tweedehands fietsen
voor onderhoud kerk
Loosbroek
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands
fietsen. Afspraak: Bert van Erp,
Dorpsstraat 1, 06-27280727,
0413-229359 Marietje van
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06- 55932252, 0413 229502,
mhpinxteren@gmail.com.

aangeboden
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest.
Voor info en/of boekingen:

0413-292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
Kleinschalige kinderopvang op de boerderij
In verband met het starten
van het nieuwe schooljaar
zijn er plekken vrijgekomen
op dinsdag, woensdag en
donderdag bij Kinderpaleis
’t Loo, Nistelrode.
06-51305492
Problemen met uw hond?
Verlatingsangst, probleem in
huis, et cetera?
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a
Heeswijk-Dinther.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook
aan huis 0413-293260.
waterput/bron
Bent u voor uw tuin op zoek
naar een waterput/bron ?
Wilt u graag uw tuin sproeien/
bewateren met grondwater?
Neem dan contact op met
06-51849174.
Wij maken voor u alle soorten
waterputten.

gevraagd
bidprentjes
H. Leeijen, John F.
Kennedystraat 90 Heesch.
0412-451357.
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik haal
ze graag bij u thuis op.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode, of
Bunderstraat 1 in Heesch en
steun hiermee het goede doel
Stichting Opkikker.
Huishoudelijk hulp
drie uur per week voor
alleenstaande vrouw met PGB.
Heeswijk-Dinther, inlichtingen:
0413-291348.

te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of
48 m2 geïsoleerd en verwarmd,
eigen toegang door batch.
Voor meer informatie
06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

verloren
Horloge
in Heesch van ’t Dorp naar het
Akkerveld. Achter op het plaatje
van het horloge staat – bedankt
23 jaar. Tegen een kleine
vergoeding terug te brengen.
Akkerveld 44 in Heesch.

Puzzle #22488

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

www.sudoku-puzzles.net

zomeravond verrassing
Tekst?

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Vrijwilligers met een
technische achtergrond
Cultureel Centrum de Pas in Heesch is op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen bij het onderhoud, repareren en schoonmaken
van al het materiaal dat tot de inventaris van het theater hoort.
Van kabel tot lamp, van filter tot gordijn.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch,
Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Zie oplossing pagina 34
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buitenlandse boete thuis ontvangen
BERNHEZE – Je hebt een overtreding begaan in het buitenland en
bent geflitst. De bekeuring wordt dan naar het huisadres gestuurd,
soms wel maanden later. Met name italië, Duitsland, Spanje, België,
Frankrijk en Zwitserland sturen bekeuringen naar het huisadres.
gegevensuitwisseling
Op grond van internationale en
Europese wetgeving is het mogelijk dat opsporingsinstanties de
gegevens uit kentekenregisters
onderling uitwisselen. Zo kan bijvoorbeeld de Franse politie aan
de hand van het kenteken naam
en adres achterhalen via de RDW.
twijfel over de echtheid
Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms
worden buitenlandse boetes in
het (slecht) Nederlands vertaald.
Twijfel je over de echtheid, let
dan op of de volgende punten
op de bekeuring staan:
- naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
- welke verkeersregel je hebt
overtreden (met wetsartikel)
- het boetebedrag en of je administratie- en/of procedurekosten moet betalen
- hoe je kunt betalen
- wat de gevolgen zijn van niet
betalen
- welke beroepsmogelijkheden
er zijn
- de gegevens van de instantie
die de boete heeft opgelegd
(vaak met vermelding website)

- de naam van degene die de
zaak behandelt.
De bekeuring wordt per post naar
het huisadres gestuurd, nooit per
email. Twijfel je toch nog, bel dan
met de instantie die de boete
heeft opgelegd. Je kunt ook op
de website van die instantie een
en ander controleren.
Vertaling boete
Bij de meeste (eenvoudige) verkeersovertredingen heb je geen
recht op een vertaling zolang de
zaak niet voor een rechter komt.
Veel landen sturen tegenwoordig
de boete wel in een begrijpelijke
taal (Engels of Nederlands). Bij
een zware (strafrechtelijke) verkeersovertreding, waarbij je voor
de rechter moet komen, heb je in
principe wel recht op een vertaling.
Hoogte van de boete
Landen bepalen zelf hun verkeersregels inclusief de hoogte
van de boetebedragen. In sommige landen zijn de boetes aanzienlijk hoger dan in Nederland.
Ook kunnen er omstandigheden
zijn die de minimumboete kunnen verhogen, bijvoorbeeld als je
een gevaarlijke situatie hebt ver-

oorzaakt of als er wegwerkzaamheden waren.
Het is voor sommige landen mogelijk de hoogte van de boete te
berekenen.
Belgie: www.wegcode.be
Frankrijk: www.service-public.fr
Duitsland: www.bmvi.de.
Betalen
Het loont meestal om de boete snel te betalen, omdat je bijvoorbeeld korting krijgt. Op de
bekeuring staat aangegeven hoe
en binnen welke termijn de boete
moet worden betaald. Net als in
Nederland moeten meestal (soms
hoge) administratie- of procedurekosten worden betaald. De
hoogte ervan verschilt per land.
Na betaling van de boete, kun je
over het algemeen geen bezwaar
meer maken.
Soms wordt gevraagd documenten op te sturen, bijvoorbeeld een
kopie van het rijbewijs (streep
BSN nummer weg). Vergeet dit
niet op te sturen, hiermee voorkom je aanvullende boetes.
Niet betalen van de boete
Betaal je de boete niet en ga je
ook niet in beroep, dan wordt de
boete onherroepelijk. Een boete
(uit de Europese unie) kan uiteindelijk in Nederland door het CJIB
worden geïnd. Als je niet betaalt,
wordt jouw naam opgenomen in

het buitenlandse opsporingsregister. Bij bijvoorbeeld de grens
of een verkeerscontrole kun je
staande worden gehouden en
alsnog moeten betalen.
Beroep
Ben je het niet eens met de boete, dan kun je bezwaar maken.
Meestal staat op de boete bij
welke instantie je in beroep moet
en binnen welke termijn. In het
beroepschrift moet je vermelden
waarom je vindt dat de bekeuring
onterecht is.
ga alleen in beroep als je bewijs
hebt (onder andere dat je de
overtreding niet hebt begaan,
dat je niet ter plaatse was of dat
het een ander kenteken betreft).
Heb je geen bewijs en ga je in beroep, dan loop je het risico dat je
meer moet betalen door bijvoorbeeld administratiekosten.

Krijg je gelijk, dan is de zaak afgedaan en hoef je de boete niet te
betalen. Wordt het beroep afgewezen, dan kun je tegen die beslissing meestal weer in beroep.
Niet de bestuurder geweest en
toch een boete?
In Nederland moet je als kentekenhouder de boete betalen. In
het buitenland is dat vaak anders
en is de bestuurder verantwoordelijk. De kentekenhouder kan
verplicht worden om naam en
adres van de werkelijke bestuurder op te geven.
Of dat het geval is, zal in de brief
vermeld staan. Vaak moet je dan
een formulier invullen met de gegevens van de bestuurder. geef
je deze gegevens niet af, dan kan
dat strafbaar zijn.
Bron: www.anwb.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

VIER JAAR
GARANTIE!

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Citroen Berlingo 1.6 mpv airco trekhaak

211.000 km 2009

Ford B max 1.6 titanium automaat (verwacht) 27.000 km 2013

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

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

vak, waardoor we met niets minder dan
topprestaties genoegen nemen. Niet voor
niets verzorgen wij als Schadenet lid en
FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel
voor gerenommeerde verzekerings- en
leasemaatschappijen. Wij geven dan ook
vier jaar garantie op het uitgevoerde
schadeherstel en stellen gratis
vervangend vervoer ter beschikking.

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther T (0413) 291458 F (0413) 293495
E info@cranen.nl www.cranen.nl

Hyundai I10 automaat 5drs airco (verwacht) 16.000 km 2016
Peugeot 206 5 drs airco trekhaak

78.000 km 2007

Renault Twingo 1.2 16v collection

59.000 km 2011

Volkswagen Golf 1.6 tsi 5drs airco

209.000 km 2005

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch - 0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
zeer 1.0
apart
40.00 km
airco .......... 2007
Ford500
C-max
Ecoboost
Titanium
Fiat
Pandakm
4200 km. ................................2014
2009
80.000
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
Hyundai i10 1.2 99.000 km
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
eerste
eigenaar
Ford
Fusion
1.4 16V 5-drs. .......................2012
2006
Honda
1.4 16V
NissanCivic
Qashqai
1.25-drs.
tekna automaat .........2005
Honda
Civic sportwielen
dikke
2001
panoramadak
navi 10.000
kmuitlaat .......2016
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
OpelCooper
Adam 1.4
23.000 km
Mini
.............................................
2007
Mini
Cooper 1.6
16V .................................2016
2008
exclusieve
uitvoering
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Astra 1.6 16v 5-drs airco
2010
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
OpelCorsa
Astra Easytronic
station 1.0Z1.OXV
turbo edition
Opel
12V 3-drs... 2002
zonnedak
66.000
Opel
Corsa 1.2
5-drskm
20.000 km. airco ....2016
2010
Opel
2.0iturbo
aut. station
141.000 km. airco .. 1999
OpelOmega
Astra 1.4
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
innovation 10.000 km
2016
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

OpelCorsa
Zafira 131.000
2.0 DTH km
.................................
2003
Opel
1999
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km. ...... 2002
Opel
Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015
Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005

Opel
Mokka
cosmo
Peugeot
2061.4
2.0turbo
16V GTI
......................... 2001
Peugeot
1.4i 16V
2006
navigatie206
60.000
km 85.000 km. ............
2014

Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004

Peugeot
207rally
5-drs
2008
Peugeot 206
car airco
20i 16v heel apart en snel
..2004
Peugeot 208
306 1.2
Break
1.6 style
............................ 1999
Peugeot
urban
Renault
Clioairco
1.2 16V airco 64.000 km. .....
2006
90.000 km
2015
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003

Renault
Captur
0.9 Sensation
Tce Xmod49.000 km... 2006
Seat Ibiza
1.4 16V
24.000Jimny
km 4+4 ...................................
2016
Suzuki
2000
Suzuki
Swift
2010
Seat
Ibiza
1.24-drs. 9.000 km. ..................
2011
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008

Seat
Ibiza 1.4Golf
station
87.000
Volkswagen
cabriolet
85 km
kW 2.0 aut2011
...1994

Volvo XC70 d5
automaat
2005
Volkswagen
Polo
1.2 TDI ..........................
airco
2010
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

www.autobedrijf-timmermans.nl -- www.autotrader.nl
www.autobedrijf-timmermans.nl
www.autotrack.nl- -www.trekhaken.nl
www.trekhaken.nl
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Autobedrijf Alfred van Dijk

Alfred en Nick

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

NISTELRODE - Autobedrijf Alfred van Dijk is al meer dan 30 jaar hét adres voor uw
auto. Wij onderscheiden ons door onze persoonlijke aandacht, kwaliteit en uitstekende
service. Bent u op zoek naar een betrouwbare tweedehands auto dan bent u bij Autobedrijf Alfred van Dijk aan het juiste adres.
Alfred heeft zijn autobedrijf gevestigd aan
de Waardsestraat 22 waar een groot aantal occasions van verschillende merken,
bouwjaren en prijsklassen op voorraad
staat; hier zit vast een occasion bij die bij
u past. De actuele voorraad kunt u altijd
inzien op www.alfredvandijk.nl.

naar noemen van VD Cars, gespecialiseerd
in de in- en verkoop van occasions.

www.taxivangrunsven.nl

Graag verwelkomen wij u aan de
Waardsestraat 22 in Nistelrode.
0412-612333 - info@alfredvandijk.nl
www.alfredvandijk.nl
Zoekt u een bedrijf met verstand van

Sinds kort kunt u bij Autobedrijf Alfred van
Dijk ook Nick tegenkomen, hij biedt ondersteuning in de in- en verkoop en verricht hand- en spandiensten. Daarnaast
mag Nick zich sinds 16 maart trotse eige-

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

een nieuwe auto of een occasion?
onderhoud van- of reparatie aan uw auto?
Wij staan voor u klaar

ONDERHOUD, REPARATIE EN APK VOOR ALLE MERKEN
TRUCKS GETROKKEN MATERIEEL EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN PERSONENWAGENS.

Waardsestraat 22, Nistelrode, 0412-612333, www.alfredvandijk.nl

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

ONDERHOUD,
T +31(0)412
- 475258
REPARATIE EN
W www.smitstc.nl
APK
VOOR
ALLE
E info@smitstc.nl

MERKEN TRUCKS
GETROKKEN
MATERIEEL
EN OVERIGE
BEDRĲFS- EN
PERSONENWAGENS.
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

Een tweedehands auto kopen
Kloppen de officiële
gegevens?

Check of de naam op het kentekenbewijs overeenkomt met de
naam op het identiteitsbewijs.
Vraag daarom ook altijd aan de
verkoper zich te identificeren.
Geen verhaaltjes. Controleer
op het kentekenbewijs ook het
voertuigidentificatienummer
(VIN). Dit nummer moet overeenkomen met dat achter de
voorruit of onder de motorkap.
Mocht hiermee geknoeid zijn,
dan kan het zijn dat je te maken
hebt met een gestolen voertuig.
Kan de verkoper iets vertellen over het onderhoud van de
auto? Kijk of zijn verhaal ook
terug te vinden is in het onderhoudsboekje. Gebruik de gratis
dienst van de RDW om gegevens
over de auto op te vragen, zoals:
het aantal eigenaren tot nu toe;
wanneer de huidige eigenaar de

auto heeft gekocht (datum laatste tenaamstelling); de vervaldatum van de APK-keuring; of de
auto als gestolen staat geregistreerd. Denk er een nachtje over
na, laat je niet intimideren door
een agressieve verkoopstijl. En
voel je nergens toe verplicht. Wil
je erover nadenken? Neem deze
tijd dan gewoon.

Voor de proefrit
Is de motor al warm? Dan heeft
de verkoper deze waarschijnlijk
vooraf warm laten worden. Je
kunt je dan afvragen of de motor koud niet goed start. De motor hoort regelmatig en zonder
onderbrekingen te draaien.
Dit weet je als de auto zonder
problemen start, je geen bijgeluiden en tikken hoort en de auto
stationair loopt. Daarbij hoort
het toerental niet te schommelen. Check de uitlaat. Hou je

voet op de uitlaat als de auto
stationair draait. Komt er gesis
onder de auto vandaan? Dan is
de uitlaat waarschijnlijk lek. Bekijk de kleur van het uitlaatgas.
Deze hoort zo goed als kleurloos

teem. Denk er een nachtje over

laten opkomen? Dan kan het zijn

voel je nergens toe verplicht. Wil
je erover nadenken? Neem deze
tijd dan gewoon.

Is de toerenteller in orde? Kijk of
de auto vloeiend door de toeren
loopt en of de auto niet hapert
bij bepaalde toerentallen. Het
dashboard moet goed werken.

dat de koppeling versleten is.
na, laat je niet intimideren
door SUCCES!
WĲ SLEUTELEN
AAN UW
een agressieve verkoopstijl. En

Wil je erover nadenken?
Neem deze tijd dan gewoon
te zijn. Blauwe uitlaatgassen?
Als de binnenkant van de uitlaat
daarbij zwart en vettig is, kan dat
duiden op veel olieverbruik. Dat
is een slecht teken voor de staat
waarin de motor verkeert.
Witte of grijze uitlaatgassen? Als
er daarbij groene uitslag op het
motorblok zit, kan dat duiden
op een lekkage in het koelsys-

Tijdens de proefrit
Check op slijtage. Let op geluidjes tijdens het rijden over hobbels, drempels en in bochten.
Vreemde geluiden zijn namelijk
een teken van slijtage. Controleer het aangrijppunt van de
koppeling. Als de auto soepel
schakelt en zonder geluiden naar
elke versnelling gaat, is dit punt
goed. Moet je de koppeling ver

Check of waarschuwingslampjes
branden en of alle knoppen, de
ruitenwisser, verlichting, airco en
andere functies werken. Test of
de auto stabiel op de weg ligt.
Dat doe je door het stuur los te
laten en even hard te remmen.
De auto hoort daarbij niet opzij
te trekken op een rechte weg.
Denk er een nachtje over na,
laat je nooit intimideren door
een agressieve verkoopstijl. En
voel je nergens toe verplicht. Wil
je erover nadenken? Neem deze
tijd dan gewoon.

27

Woensdag 29 augustus 2018

‘Volg je droom’

De Ariel fascinatie van Rein Heerkens

‘Die van (ver) voor de Eerste Wereldoorlog zijn het leukst’

Rein Heerkens

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Hij was al gecharmeerd van Engelse motoren en toerde tevreden op een ‘Norton’
toen Rein Heerkens eind jaren ’70 per toeval niet één, maar gelijk twee Engelse Ariel motoren in zijn
bezit kreeg. Daarmee kon het eerstgenoemde merk het ‘shaken’, want al snel werd dát zijn merk en dat
is het tot de dag van vandaag. Intussen heeft hij een mooie collectie, is lid van de club, sleutelt en rijdt
regelmatig en kan er met plezier over verhalen.
In 1870 werd het merk Ariel opgericht door twee Engelse fietsenmakers. Het duurde tot 1898
voor er een driewieler kwam
en zelfs tot 1902 voor de eerste tweewieler een feit was. Dat
Rein Heerkens een Ariel motor
uit 1903 bezit, doet hem dan ook
veel deugd, want: “Die van (ver)
voor de Eerste Wereldoorlog vind
ik het leukst. Er zijn er het meest
in omloop uit de jaren ’50, maar

dat is me te modern”, aldus de
Ariel liefhebber resoluut.
Het is toeval dat Rein helemaal
into dit specifieke merk motoren
is. “Ik rij al vanaf mijn 18e motor en had een Norton. Op enig
moment zag ik een advertentie
waarin twee Ariel motoren werden aangeboden. Die kocht ik
voor een prikkie. Vervolgens ging
ik sleutelen en maakte ik er van

EDAM oftewel
Eerste
Dinthers
Ariel
Museum

twee, één. Die ik over had lapte ik op en verkocht ik”, blikt hij
terug om hardop te bedenken
“Dat het toen allemaal wel is
begonnen.” Rein verkocht zijn
Norton en schafte er een Ariel 4
cilinder voor aan uit 1953. Terwijl hij daarmee bezig was, vloog
zijn schuur in brand. Ondanks de
verwoesting van zowel schuur
als motoren, zette Rein er toch
de schouders onder en ging onverdroten verder met zijn Ariel
liefde.
Dat hij al snel na zijn eerste motor lid werd van de Nederlandse
Ariel Club hielp en helpt hem
nog steeds. In 1965 werd overigens de laatste Ariel gemaakt en
de club werd in 1966 opgericht.
Dankzij de vereniging waar Rein
inmiddels secretaris van is, kwamen ook na de brand, de motoren en onderdelen zonder al te

veel moeite op zijn pad. Intussen
heeft hij een dusdanige collectie
dat het thuis gekscherend EDAM
oftewel Eerste Dinthers Ariel Museum wordt genoemd. Een museum wil Rein het niet noemen,
maar als er liefhebbers zijn, is hij
niet te beroerd om de motoren
uit te stallen en te verhalen over
zijn motoren, de historie van het
merk, de club en aan welke motor hij op dat moment sleutelt.
Hoewel hij er bezit uit diverse
jaartallen en zijn opslag intussen
behoorlijk gevuld is, heeft hij
er nog twee op het oog die hij
graag in zijn bezit zou hebben.
“Dat zijn modellen uit de jaren
’20 en ’30”, vertelt hij om lachend te besluiten: “Ik ga niet
zeggen dat als ik die heb, ik er
dan mee stop. Je weet nooit wat
ik erna nog allemaal tegenkom.”

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Onze service

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Picanto bedrijfsauto’s
1.0 LXE
2007
86DKm
2012 auto’s
€ 5450.- en Kia
•Citroen
In- C1
en5 deurs
Verkoop
van
lichte
Opel
Corsa
Citroen
C1
5
deurs
airco
2008
€
2750,1.2
2004
• Wielen en banden
Citroen C3 1.4 exclusief

2003

Opel Meriva 1.6-16V automaat

€ 4.950,€ 3250,€ 4.750,4500,€€3.950,€ 3.900,€ 5750,€ 4.950,9250,€€4.950,€ 1.500,€ 1499,€ 2.750,1600,€€1.999,€ 1.999,€ 1500,€ 3.499,4900,€€2.750,€ 650,€ 2999,€ 3.250,6450.€€7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Mazda 2 automaat, 28dkm
2005 € 6.450,Cabriolet:
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,BMW Z3 2.0 6 cil. widebody
1999 € 6450,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996 € 5.950,Ford
Street307
Ka hdi break
2004
Peugeot
2007 €€3499,7.600,Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Peugeot 206 CC
2005 € 5950,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Bedrijfswagens:
Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Rovercombo
25 5-drs
bl., metalic
2002 €€2500,2.999,Opel
zijschuifdeur
2006
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,VW Caddy Marge auto
2003 € 1500,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

2005

€ 4499,-

2008

€ 4499,-

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

SchadeherStel

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Ford Focus Station navi, PDC, afn. trekhaak,
119.000 km, 2012
• Hyundai IX20 1.4i Navi, Camera,
PDC, Clima enz. 2013
• Kia Sportage 2.0 CRDI, clima, halfleder,
ocht
trekhaak, lichtmetaal etc. 256.000 km verk
2007
• Nissan Qashqai 1.6i clima, trekhaak,
verkocht
119.000 km 2010
• Nissan Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
pano, leder, 360 camera, aut. 2015
• Opel Meriva 1.4 120 PK clima , trekhaak
ocht
verkafn.,
88.000 km 2010
• Opel Vivaro 2.0 CDTI L2H1 125.000 km airco
3-pers. 2011

• Renault Megane 1.6 16V Station, Clima binnen
nieuw
Cruise-Control, Pano, trekhaak 2007
• VW Golf 1.6 TDI PDC V + A ,navi, clima,
stoelverw. 129.000 km 2011
• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006
ocht
• VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion Clima enz.verk
2008
• VW Tiguan 2.0 TDI 177 PK 4-Motion Aut.
Navi,
nieuw binnen
Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km 2013
• VW Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak,
stoelverwarming 2011

www.autobedrijflangens.nl

Réparateur agréé

Sticker réparateur.indd 1

€ 2999,-

€ 2250,-

Een
uit2005voorraad
Citroën C3greep
1.4 Exclusive
€ 2750,Renault Twingo 1.2i Airco
Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Citroën C3 1.4 prestige
2005
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001
CitroenC5
C4br.1.8
1.6-16V
2007
Citroën
grijsexclusief
met.
2004
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003
Citroen C4 1.4-16V 99Dkm
2007
2 CV 6 blauw (belastingvrij)
1971
CitroenXara
C4 Picasso
2009
Citroën
Pic.1.81.6
gr. Panorama
met.
2004
Citroen Xara Coupé
1999
Citroen C5 2.0 hdi break
2003
Daihatsu Yong yrv zwart
2002
CitroënRam
Xantia
Dodge
van 1.8-16V
2.5 td, blauw met. 1998
2001
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997
Citroen Xsara Picasso 1.8-16V
2003
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002
FordFocus
Ka 1.3istationcar,
new model
2009
Ford
zwart
2002
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Fiat Panda airco
2004
Ford Transit connect, ex btw
2004
HyundaiTucson
Tucson 2.0
2.0 bull en side bars 2008
2005
Hyundai

* Goede kwaliteit

€ 2999,-

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar
* Prima inruilmogelijkheden
* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Samen met cliënt voor succes
OSS - Alweer een jaar geleden besloot Twan zich als advocaat te vestigen in de Kromstraat in Oss en tegelijkertijd AVS Advocatuur op te richten. “Het is voor mij vanzelfsprekend dat dit moment zou komen”, zegt Twan. “Maar daarvoor heb je voldoende
praktijkervaring nodig, zeker in de advocatuur.” En dus werkte Twan zeven jaar bij
diverse advocatenkantoren in zowel een commerciële als sociale praktijk.
gewoon bij hoort. Ik heb bewust een ‘lowcost’ kantoor en hoef dus geen hoge lasten in mijn tarieven door te berekenen en
ik kan dus voor iemand die een advocaat
niet kan betalen toch zijn recht halen.”

mr. A.J.G. (Twan) van Strien

Foto: Marcel van der Steen

Visie
Nu bedient hij hoofdzakelijk ondernemers en Twan heeft een duidelijke visie
hoe: korte lijntjes en de denkwijze van de
cliënt leren kennen. “Ik wil dat mensen
mij rechtstreeks aan de telefoon krijgen.
Strategie bepaal ik samen met de cliënt
en verwachtingen, waaronder wat dat
gaat kosten, worden altijd zorgvuldig met
elkaar afgestemd.”

Horeca- en entertainmentrecht
Naast zijn werk als advocaat organiseert
Twan ook evenementen en betreedt hij
als toetsenist in een semi-professionele
band regelmatig het podium. “Daar kan
ik mijn creativiteit kwijt.” Mensen kijken
weleens raar op als Twan vertelt wat hij
naast de advocatuur allemaal doet. “Ach,
ik ben misschien anders dan het geijkte
beeld dat mensen van een advocaat hebben. Maar dat is toch juist mooi?”

Lezing over de reuzenplaneet
Neptunus en hem bekijken
HEESCH - Niels Nelson geeft dinsdagavond 4 september bij Sterrenwacht Halley een lezing over Neptunus, de achtste
planeet van ons zonnestelsel. De aanvang is om 20.00 uur en de entree voor
niet-Halleyleden bedraagt € 7,50.
Begin september staat de reuzenplaneet
Neptunus in oppositie met de zon; dat
betekent dat onze aarde precies tussen de
zon en Neptunus in staat. De planeet is de
hele nacht zichtbaar, hetgeen een goede
gelegenheid is om hem wat beter te leren
kennen. En om hem te observeren.

reuzenplaneet
neptunus in oppositie
met de zon
Neptunus werd al in 1612 en 1613 door
de beroemde astronoom Galileo waargenomen, maar niet als planeet herkend.
Galileo dacht dat het een gewone ster
was. Pas in 1846 werd Neptunus als planeet ontdekt en kreeg hij zijn naam.
Neptunus is de verst van de zon verwijderde planeet. In 1989 is hij voor het laatst

van nabij bekeken door de ruimtesonde
Voyager 2. Het is een gasbol met een diameter die ongeveer vier maal zo groot
is als de diameter van de aarde. De kennis die toen en daarna is opgedaan wordt
door Nelson in zijn lezing besproken.
Als de weersomstandigheden meewerken
wordt na de lezing geprobeerd de verre
planeet door de telescoop te bekijken.
Niet zeker is of dat lukt, want de waarneming wordt bemoeilijkt door het feit dat
Neptunus erg laag boven de zuidoostelijke horizon staat.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 - Heesch
www.sterrenwachthalley.nl.

‘ik wil dat mensen mij rechtstreeks aan de telefoon krijgen’
Onder druk
De advocatuur staat ernstig onder druk
door toenemende regelgeving, bezuinigingen, kwaliteitstoezicht en kosten die
daarmee verband houden. Dat geldt in
het bijzonder voor de sociale advocatuur.
Toch weet Twan ook regelmatig een ‘sociale zaak’ op te pakken. “Ik vind dat het er

Speciale avondeditie van boekenbijeenkomst Boek & Babbel
NISTELRODE - Laat je bijpraten over de nieuwste boeken tijdens de speciale avondeditie van Boek & Babbel op 3 september om 19.00 uur in de bibliotheek in Nistelrode. Bibliothecaris Désirée de Rooij organiseert elke acht weken in de bibliotheken van
Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther de boekenbijeenkomst Boek & Babbel. Daar
vertelt ze alles over nieuwste boeken in de collectie, maar ook over andere belangrijke
titels en thema’s van dit moment.
Désirée is verantwoordelijk voor de aanschaf van de collectie voor volwassenen
in de bibliotheken van Bernheze. Op basis
van haar jarenlange ervaring en het bijhouden van de actualiteit maakt ze een
keuze uit het enorme boekenaanbod.

elke acht weken
boek & babbel
Kom luisteren en meepraten over boeken met een kopje koffie. De toegang is
gratis. De volgende Boek & Babbels staan
ook al gepland. Maandagmiddag 22 ok-

tober om 14.45 uur in Nistelrode, donderdagmiddag 25 oktober om 14.45 uur
in Heesch en vrijdagochtend 26 oktober
om 10.30 uur in de bibliotheek van Heeswijk-Dinther.
Ook hier is de toegang gratis en staat de
koffie klaar.
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Pand ‘Van Gestel’ is een karakteristiek pand,
een van de oudste aan het Laar

Woonhuis

Pand

Tekst: Peter van den Hurk

NISTELRODE - Een van de oudste en karakteristieke panden aan het Laar: het pand waar voorheen de familie Van Gestel in zat. Dat kun je duidelijk zien als je vanaf de Wereldwinkel en het voormalig gemeentehuis Laar inkijkt. Dan zie je dat het pand met zijn rode bakstenen muren en rode pannendak uitsteekt boven de rest van de bebouwing
en qua bouwstijl veel lijkt op de vroegere jongensschool waar nu de bibliotheek in zit. Allebei de panden zijn nog herkenbare restanten van het vroegere Laar.
In het boek ‘Van ’t Veer tot de kapel’ staat een foto uit de tijd dat
het pand nog in gebruik was door
de familie Van Gestel.
Op de etalageruiten beneden
staat in grote witte letters ‘Levensmiddelen,
Manufacturen,
Meubelen’. Drie soorten handelswaar waarvoor je vroeger bij Van
Gestel terecht kon, maar waar je
tegenwoordig grote speciaalzaken voor af moet.
Broer (Louis) van Gestel weet nog
precies hoe het vroeger was. “In
1939 zijn ze bij ons thuis van Oss
naar Nistelrode verhuisd. Aan de
overkant van de weg begonnen
wij toen een Edah winkel”, vertelt
Louis junior. Vanwege die winkel wordt hij door zijn vroegere
dorpsgenoten nog altijd ‘Broer

d’n Edah’ genoemd. “De Edah
(1939-1949) en later de Végé
winkel (1949-1957) was een van
de vijftien kruidenierswinkels in
het dorp”, weet broer nog te vertellen.
“In 1939 hebben wij tegenover
de Végé winkel ons nieuwe huis
gebouwd. Naast de kruidenierswinkel hadden we toen nog een
manufacturen- en een meubelzaak. Behalve winkelwaar verkochten we ook dames- en herenkleding, ondergoed, wollen
dassen, dekens, noem maar op.
Met de meubels zijn we begonnen omdat je daarvoor ‘kasteelpunten’ kon sparen bij de koffie
van d’n Edah. Een kamerstoel
kostte dan nog maar fl. 1,59 en
een extra stevige stoel met tien

puzzel mee & win!

sporten fl. 1,85. Voor de meubels
werd achter het woonhuis een
meubeltoonzaal gebouwd. Die is
later verbouwd tot woonhuis voor
vader en moeder.”

VERKOCHT ALLES
WAT JE IN HUIS MAAR
NODIG KON HEBBEN
In 1968 heeft Broer de meubelzaak overgenomen. “Ik richtte
alles in en verkocht alles wat je
in huis maar nodig kon hebben”,
vertelt hij trots. “Vloerbedekking
(belatum), behang, gordijnen,
schilderijen, kruisbeelden, meubels, enzovoorts. Die winkel heb
ik gehad tot 2000, maar al vanaf
mijn vijftiende heb ik thuis mee-

gewerkt. Dus ik heb ruim 50 jaar
in de woninginrichting gezeten. In
die tijd ben ik zowat in alle huizen van Nistelrode geweest. Bij
de pastoor, de dokter, de burgemeester, de secretaris en de Zusters van Liefde, maar meer nog
bij heel veel gewone Nisseroise
mensen.” Broer zit nog vol anekdotes uit die tijd. En hij heeft ook
een compleet kabinet aan voorwerpen en snuisterijen bewaard,
waarover hij meerdere keren voor
een volle zaal heeft verteld bij
Heemkundekring Nistelvorst.
De tijd heeft na Van Gestel niet
stil gestaan. Er heeft onder andere
een bruidszaak en een kapperszaak in het pand gezeten. Het
pand staat leeg en hopelijk heeft
de aannemer oog voor de histo-

rische waarde van het karakteristieke pand. En mocht nieuwbouw
nodig zijn, zou het mooi zijn als
de contouren en indeling van het
huidige pand zo veel mogelijk
terugkomen, net zo goed als de
kleur van de stenen en de pannen. Dan blijft er zo een authentiek stukje van de Nisseroise kom
behouden.

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in
de rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 3 september 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

1. Wat maakte een einde aan het springkussenfestijn in Heesch?

2. Wat geeft je woning een tweede leven?

Bos Bloemen
t.w.v. € 15,-

3. Waar speelt het Engels theater van Illyria?

4. Voor het hoeveelste jaar vind de Lôsbroekse Kwis plaats in september 2018?

5. Wat is de titel van de column van D’n Blieker?

Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

6. Wat is makkelijk en gezond?

Winnaar vorige week:
Sabine Beems
Het antwoord was:
Linzen
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HEEEY
J I J DA A R !

VANAF 13 JAAR
We zijn op zoek naar bezorgers
voor DeMooiBernhezeKrant in Heesch,
en Heeswijk-Dinther.

Extra
zakcentje!

Heesch - per direct – ongeveer 265 kranten
Acacialaan, Wilgenlaan, Lindenlaan, Beukenlaan, Osseweg,
Nistelrodeseweg, Goorstraat, Hoefstraat, Langven, Kampstraat, Bosstraat,
Kortven, Graafsebaan en Bleekloop.
Heesch – per direct – ongeveer 270 kranten
Liniushof, gedeelte ’t Dorp, Boonakker, Catharinahoeve, Heufke, De Hoge
Wal, Mgr. Van den Hurklaan, De la Sallestraat, Kerkweg, Amelseind,
Vlasakker en Graanakker.
Heeswijk-Dinther – per direct – ongeveer 265 kranten
Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat,
Ridder Robberstraat, Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den
Elzenstraat en Lariestraat.
Heeswijk-Dinther – per direct – ongeveer 220 kranten
Veldstraat, Doctor Boutkanstaat, Kunerastraat, gedeelte Hoofdstraat,
Hopveld, Gersteveld en Boekweitveld.
0412-795170 of
eer informatie naar
Mail of bel voor m
aag naar Heidi.
zemedia.com en vr
bezorging@bernhe

De Voedselbank voor Oss en omgeving is opgericht om huishoudens die van zeer weinig geld moeten rondkomen, te helpen met voedselpakketten.
Wekelijks voorzien onze circa 50 gemotiveerde vrijwilligers ongeveer 180 gezinnen in Oss en omgeving van een welkome aanvulling op hun voeding.
Om dit te bewerkstelligen zijn wij regelmatig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Op dit moment is Voedselbank voor Oss en Omgeving op zoek naar

CHAUFFEUR
(VRIJWILLIGER)
Op enkele dagen per week worden de producten bij de leveranciers/bedrijven opgehaald
door chauffeurs en bijrijders van de Voedselbank. Het gaat om gekoelde en ongekoelde
producten. We hebben nu een vacature voor
de woensdag. We vragen van de vrijwilliger de
bereidheid en mogelijkheid om ook af en toe
op dinsdag en donderdag in te vallen.
Beschikken over een geldig rijbewijs B en rijervaring. De voorkeur gaat uit naar een vrijwilliger met ervaring als vrachtwagenchauffeur
of een soort gelijke functie. Ervaring met het
laden en lossen van goederen. Het is fysiek
belastend werk: laden en lossen van de lading,
kratten handmatig uit de bus halen (bukken,
tillen, draaien, reiken etc.)

MEDEWERKER
VLEESAFDELING
(VRIJWILLIGER)
Op woensdag en/of donderdag enkele uren
meehelpen op de vleesafdeling. Hij/zij moet
de bereidheid hebben te werken in een gekoelde ruimte (haccp). Het werk is fysiek belastend, dit bestaat uit tilwerkzaamheden en
deels werken in de koel- en vriescel van de
Voedselbank. Affiniteit met slagerijwerkzaamheden en vleesproducten is een pré.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

U heeft een flexibele instelling en u vindt het leuk om in teamverband te werken.
U bent beschikbaar op woensdag en/of donderdag. De werktijden liggen tussen
8.00-18.00 uur volgens een vooraf opgesteld rooster.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

MEDEWERKER UITGIFTE
(VRIJWILLIGER)

EDUCATIEF MEDEWERKER
(VRIJWILLIG)

Op de donderdagmiddag, maar het liefst de
gehele donderdag inzetbaar. Deze vrijwilliger
(m/v) komt in contact met onze klanten. We
zijn op zoek naar representatief persoon die
klantvriendelijk is. Het werk is licht fysiek belastend.

Voor onze afdeling PR en Voorlichting zoeken
we een educatief medewerker. Hij of zij gaat
een netwerk opzetten met alle scholen in ons
werkgebied en gaat voorlichtingslessen geven op basis- en middelbare scholen. Tevens
wordt de medewerker ingezet voor het geven van presentaties en rondleidingen op de
Voedselbank. De werkzaamheden vinden niet
op een vaste dag plaats.

WAT KUN JE VAN ONS VER

INTERESSE?

Wil je graag een bijdrage leveren aan de Voedselbank voor Oss eo, dan nodigen we je van
harte uit te reageren! Dit kan je doen door een mail te sturen naar:
Info@voedselbank-oss.nl

Voor nadere informatie over de vacatures Chauffeur, Vleesafdeling en Uitgifte kunt u
Werken in een boeiende en dynamische omgeving waar professionaliteit en collegialiteit met Servi Diederen contact opnemen via: 06 33166531 en voor de Educatief Medewerker
hand in hand gaan. Afwisselende functie met veel vrijheid en kunnen werken naar eigen met Henk Snijders 06 53760716.
inzicht. Samenwerking in goede en informele sfeer.
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Tennisvereniging De Balledonk verbindt mensen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek
Tennisclinic voor bijzondere groepen in een ontspannen sfeer
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Tennisvereniging de Balledonk zal op zaterdag 22 september een
tennisclinic organiseren voor mensen met een (lichte) lichamelijke en/of verstandelijke beperking,
maatschappelijk minder bedeelden, statushouders en asielzoekers. Hiermee neemt de tennisvereniging ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Op die middag kunnen er ook
spelletjes gespeeld worden. De
inzet voor deze doelgroep is
gekozen om ook hen kennis te
laten maken met de tennissport.
Het is te begrijpen dat het voor
turnen
hen vaak volleybal
moeilijker is handbal
om bij

een sport aan te sluiten. In een
ontspannen sfeer kan de tennisleraar wat tips en aanwijzingen
geven, maar het doel is een ongedwongen middag waar iedereen op zijn/haar niveau een
gezellige middag heeft. Familieleden zijn van harte welkom.

De tennisvereniging heeft wheeler Kenny van Weeghel en paralympisch schutter Joep van
Lankveld uit Heeswijk-Dinther
uitgenodigd om demonstraties
te geven. De vereniging heeft
vele sponsors en hun sponsorgeld wil zij onder andere hier

voor inzetten. Ook is Rabobank
benaderd en zij draagt ook een
financieel steentje bij aan deze
middag.

tennisclinic op
22 september
Ben jij of ken jij iemand uit Heeswijk-Dinther of Loosbroek die
voldoet aan bovengenoemde

criteria? Dan ben je bij deze van
harte uitgenodigd om op 22
september aanwezig te zijn. De
opening wordt om 14.00 uur
verricht door wethouder Rein
van Moorselaar en rond 16.30
uur wordt er weer afgesloten.
Voor inlichtingen mail naar
habraken9@hotmail.com of
marga.goossens@gmail.com.
Je kunt je opgeven voor 16 september via
sponsorcommissie@tvballedonk.nl.

Van Tilburg Voetbaldagen succesvol verlopen
waterpolo

handboogschieten

tafeltennis

darten

golf

wielrennen

skien

snowboarden

kano

NISTELRODE - De Van Tilburg Voetbaldagen zitten er weer op. Van 16 tot en met 18 augustus waren
ruim 70 kinderen, in de leeftijd van zes tot en met dertien jaar, op sportpark De Schellen aanwezig. Dit
jaar waren er nog meer competitie elementen in het programma dan voorgaande jaren. Dit beviel goed.
kaarten/bridgen

Ruim twintig vrijwilligers maakten dat het geheel nagenoeg
vlekkeloos verliep. Iedereen

kreeg een mooi tenue, waar veel
complimenten over waren, van
hoofdsponsor en naamgever

Van Tilburg Mode & Sport. Deze
zorgde er ook voor dat men drie
dagen kon beschikken over een

Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
vanzorgde
Gerwen
B.V.
attractie: ‘OpAdviesburo
de Stropdas’.
Drukkerij
Buuts
voor
een
Jumbo Nistelrode zorgde elke mooie oorkonde met een foto
dag voor een heerlijke lunch, van het team waarin de deelnemet elke keer een extraatje mers speelden.
daarbij. Ook doneerden zij ie- De toernooicommissie dankt iedere dag een lekkere verfrissing dereen voor zijn of haar medein de vorm van ijs of frisdrank. werking.

motorcross

Glenn Coldenhoff boekt
progressie tijdens de MXGP
SEVLIEVO/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory team heeft tijdens de zeventiende wedstrijd om het wereldkampioenschap MXGP in het Bulgaarse Sevlievo een stijgende lijn doorgemaakt. Op het knetterharde circuit van Sevlievo had Coldenhoff het moeilijk maar hij vocht zich er
doorheen en wist er toch een zevende plaats in het dagklassement uit te halen.

FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

Op zaterdag kwam de rijder uit
Heesch niet verder dan een dertiende plaats in de kwalificatiemotorsport
heat. Op zondag ging het beter
en wist hij zijn KTM machine met
meer vertrouwen naar een negende en een zevende plaats te
rijden. Coldenhoff blikt tevreden
terug op het weekend aangezien
hij in de tweede manche lang in
de top vijf reed en zich gedurende het weekend flink heeft
verbeterd op het moeilijke circuit
van Sevlievo.

www.rhadvocaat.nl

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

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

zevende in een
moeilijk weekend
wel oké
Glenn: “Ik heb het heel moeilijk gehad dit weekend en na
de tweede manche was ik erg
teleurgesteld. Banen zoals deze
zijn erg ’old school’ met een
harde ondergrond. Voor mij was
het belangrijk dat ik mijzelf heb

maakt werk van jouw recht

verbeterd voor het einde van de
Grand Prix. De tweede manche
was best wel goed en ik slaagde
erin om Clement Desalle lang te
volgen. Ondanks dat ik als zevende over de finish kwam, was
ik best wel teleurgesteld maar

ik heb alles gegeven wat ik had
vandaag. Zevende in een moeilijk weekend is op zich best wel
oké. Ik voel me goed op de motor en ik hoop op net iets meer
geluk en een goed gevoel in Turkije. Ik wil een podium dit jaar.”

Ik wil graag weten welke regels er gelden
voor mij en mijn werknemers
Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl
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HVCH wint Maashorstcup

HEESCH - Na een onwaarschijnlijk mooi seizoen 2017/2018 is afgelopen week het seizoen 2018/2019 voor de badmintonners van
de Heesche Badminton Vereniging van start gegaan. In het vorige
seizoen werd het 30-jarig jubileum van de vereniging grandioos
gevierd, werden drie Heesche jeugdleden regionaal kampioen en
groeide de vereniging als kool. Dat wil de club dit seizoen doorzetten en liefst overtreffen!

handbal

tafeltennis

NISTELRODE - HVCH won afgelopen zondag de Maashorstcup. De ploeg uit Heesch nam de shootouts
beter dan de medefinalisten Prinses Irene en Vorstenbossche Boys. Opvallend was dat alle finalisten in
hun poulewedstrijden de volle winst steeds wisten te behalen.
Nadat
wielrennen

vrijdagavond
de twaalf
darten
golf
deelnemende ploegen een hele
wedstrijd hadden gespeeld stonden er zondag twee wedstrijden
van 50 minuten op het programma. Het toernooi verliep
op sportieve wijze, er hoefden
amper kaarten te worden uitgedeeld.

skien

snowboarden

kano

Prinses Irene won zondag de eerste wedstrijd met 3-2 van Nooit
Gedacht. Koen Bollen, Rody van
Schijndel en Rolf van de Bogaard
scoorden.
Deze laatste maakte de mooiste
van de dag, al moest hij wedijkaarten/bridgen
veren met Tim van der Heijden.
Die schoot namelijk de 1-0 in het
kruis bij de 2-0 overwinning op

Nieuw badmintonseizoen
van start

Udi 2. Wibe van Rooij maakte de
andere treffer.
Het was een nuttig toernooi
voor Prinses Irene trainer William van der Steen, die ook de
nodige jeugdige spelers aan het
werk zag.

Uitslagen wedstrijden zondag
(2x25 minuten):
Poule 1
Prinses Irene-Nooit Gedacht: 3-2
Udi 2-GDA: 1-0
Nooit Gedacht-GDA: 1-0
Prinses Irene- Udi 2: 2-0

Uitslagen wedstrijden
vrijdagavond (2x45 minuten):
Poule 1
Nooit Gedacht-Udi:3-3
Pr. Irene-GDA: 3-2

Poule 2
HVCH-Volkel 2-0
DAW-Achilles Reek 4-0
HVCH-Achilles Reek 1-0
Volkel-DAW 0-2

Poule 2
HVCH-DAW: 4-1
Volkel-A. Reek: 6-2

Poule 3
Vorstenbossche BoysFC De Rakt: 4-2
WHV-FC Uden: 2-2
Vorstenbossche BoysFC Uden: 1-0
WHV-FC De Rakt: 2-2.

Poule 3
V. Boys-WHV: 4-1
FC de Rakt-FC Uden: 1-2

Daarom blijft de vereniging
volop investeren in haar speelavonden en activiteiten. De
vereniging zal, net als in andere
seizoenen, ook dit seizoen weer
diverse activiteiten organiseren.
Zo staan bijvoorbeeld het achtste HBV Open Jeugd Toernooi
(24 maart), een jeugdkamp (1
en 2 juni) en een introductietoernooi (januari) al op de planning.
Daarnaast heeft de vereniging
voor de zomerstop in samenwerking met partner Hebris.
nl een nieuwe lijn clubkleding
gepresenteerd die deze weken
voor het eerst in de sporthal te
bewonderen is.
Natuurlijk zal er iedere donderdag (senioren) en vrijdag (jeugd)

ook gewoon gesport blijven
worden. Op de beide speelavonden wordt zowel recreatief als
competitief gespeeld door de
badmintonners. Voor jeugdleden
wordt er een training verzorgd
door een gediplomeerd trainer.
De vele kampioenen die de Heesche vereniging de laatste jaren
voortbracht laten zien dat die
training zijn vruchten afwerpt.
Voor nieuwe seniorenleden is er
een speciale introductietraining
beschikbaar.
Ook dit seizoen is iedereen welkom om kennis te komen maken
met de badmintonsport en de
Heesche Badminton Vereniging.
Meer informatie daarover is te
vinden op www.hbv-heesch.nl.

Kom naar de Keepers
Info-avond op 31 augustus

motorcross

Raivo Dankers komt sterk
voor de dag met vierde plaats in WK 125
HORSHAM/HEESCH - Raivo Dankers van RD10 is in het wereldkampioenschap 125cc in het Australische Horsham op een goede vierde plaats geëindigd. Met een zesde en een vijfde plaats in de manches
scoorde de crosser uit Heesch constant, wat hem in het dagklassement een vierde plaats opleverde.
Raivo was weer helemaal hersteld van het griepje dat hem parten speelde tijdens de EMX125
wedstrijd in Zwitserland.
motorsport
Hij voelde zich goed en keek met
vertrouwen uit naar de wedstrijd. Het circuit van Horsham
lag er tijdens de kwalificaties op
zaterdag snel bij. De verschillen
tussen de rijders waren klein en
dat was duidelijk te zien aan de
tijden in de kwalificatie. Raivo
zette een vijfde tijd op de klok en
zat hiermee binnen een seconde
van de pole position.
Op zondag waren de omstandigheden helemaal anders want
hevige regenval had ervoor gezorgd dat het circuit omgetoverd
was tot een gladde, modderige
baan. In deze omstandigheden
was het belangrijk om twee goede klasseringen neer te zetten en

zo min mogelijk fouten te maken. Dit lukte Raivo en na twee
goed gereden manches legde hij
beslag op een zesde en een vijfde plaats.
In het eindklassement van het

wereldkampioenschap
125cc
eindigde Raivo op een vierde
plaats. Omdat ook de andere rijders van Team Nederland goed
scoorden wisten ze in het landenklassement tweede te worden.

SCHIJNDEL - Op vrijdagavond 31 augustus vindt vanaf 19.00 uur de
Keepers Info-avond plaats bij De Wit Schijndel. Een avond boordevol informatie en acties speciaal voor keepers!
Meet & Greet
Kom bijvoorbeeld langs voor een
Meet & Greet met Ronald Waterreus, de oud-keeper van onder andere PSV en Oranje. Daarnaast kan hij u alles vertellen over
zijn eigen collectie keepershandschoenen RWLK; door zijn ervaring en expertise heeft hij de
ultieme keepershandschoen kunnen ontwikkelen voor zowel volwassenen als kinderen. Wanneer
u deze avond een paar RWLK
keepershandschoenen aanschaft
ontvangt u een gratis voetbaltrainer van Pure2Improve!
15% korting op Knap’man
Ook zijn de productexperts van
Knap’man op de Keepers Info-avond aanwezig om een
presentatie te geven over hun

compressiekleding. Deze wordt
gedragen door spelers in alle grote voetbalcompetities en helpt
blessures herstellen en voorkomen (zoals de veel voorkomende
hamstringblessure).
Knap’man
compressiekleding
zorgt voor extra uithoudingsvermogen, meer kracht en extra
stabiliteit. Tijdens de Keepers Info-avond kunnen zij u advies op
maat geven en ontvangt u maar
liefst 15% korting op de artikelen
van Knap’man in onze collectie.
Win!
Ter promotie van de Keepers
Info-avond organiseren wij ook
nog een te gekke winactie, houd
daarvoor onze social media kanalen in de gaten!
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jeu de boules

biljarten

Start Royal wisselvallig

Jos Bongers en Gerard Kézér winnen
Nistelrodese kampioenschappen

HEESWIJK-DINTHER - Traditie is dat een week voor de competitie bij biljartvereniging
Royal Events Palace, het Cor van der Pas toernooi wordt gehouden. De hele week werden de voorrondes gespeeld met zeer wisselvallig resultaat. Er werd bijvoorbeeld door NISTELRODE - Op zaterdag 25 augustus vonden voor de twintigste keer de door het
Gert van L. te H. een gemiddelde gehaald in een partij van maar liefst 10. De volgende Gilde Sint Anthonius Abt-Sint Catharina georganiseerde Nistelrodese kampioenschappartij werd hij weer met twee voetjes op aarde gezet met een gemiddelde van 0.25. pen jeu de boules plaats.
Slechts een voorbeeld uit de voorrondepartijen. Zo waren er meerdere spelers die hun
niveau niet haalden.
startblokken en er werd al gedacht dat het
een walk over zou worden.
Mari kwam echter zeer goed terug en met
nog een carambole te spelen miste Mari
een opgelegde kans om de beker mee
naar huis te nemen. Peter speelde vervolgens de partij gedecideerd uit en kroonde
zich kampioen van 2018 en mocht de beker ontvangen van Ingrid van der Pas.

zeker de finale tussen
peter en mari verliep
uiterst spannend
Peter haalde een gemiddelde over het
toernooi van 5.45.
1. Peter van Erp
2. Mari van Berloo
3. William van Daal
4.	Gerard v.d. Wijst.
Winnaar Peter van Erp krijgt uit handen van
Ingrid van der Pas de beker.

Op zondag werd de finaleronde gespeeld
door de beste acht. Het niveau ging beduidend omhoog en zeker de finale tussen Peter van Erp en Mari van Berloo verliep uiterst spannend. Peter vloog uit de

In oktober wordt het negende Open Bernhezer Kampioenschap Libre gehouden. Er
zijn nog enkele plaatsen te vergeven.
90 biljartfans doen dan een gooi naar de
hoofdprijs van € 125,-.
Wil je deelnemen?
Mail naar moosdijkmoosje@home.nl

Twintig jaar geleden won Jos Bongers samen met zijn vrouw Gerry en buurman
Peter Ludwig. Dit jaar won Jos Bongers
opnieuw, nu samen met zijn schoonbroer
Gerard Kézér. Zij mogen zich een jaar lang
jeu deboules kampioen van Nistelrode
noemen!

Gerard en Jos

schaken

dammen
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paardensport

Renate Maas Nederlands
Kampioen én Reservekampioen
1,2 cm b

ERMELO/HEESCH - Afgelopen weekend startte Voltigevereniging Hipp-Oss uit Oijen tijdens de Hippiade in Ermelo. De Hippiade is het Nederlands Kampioenschap in de paardensport. Renate Maas uit
Heesch had zich voor de vereniging in twee categorieën gekwalificeerd: Pas-de-deux en Solo, beide in
1,4cm b
de klasse L. Ook Lut Oltmans (Solo klasse L) en Jet van Gogh (Teams
klasse B) uit Heesch hadden zich
voor dit kampioenschap gekwalificeerd.
Op vrijdagavond kwam Renate met haar ‘soulmate’ Sophie
de Boef (van voltigevereniging
Montferland uit Giesbeek) in
actie als pas-de-deux in de klasse L. Samen met longeur Imke
van Lith en het paard Lady werd
keurig gevoltigeerd tijdens de
verplichte oefeningen. Toen zij
daarna een mooie, nette kür
neerzetten was het Nederlands
Kampioenschap verrassend voor
deze meiden!
Jet van Gogh ging samen met
haar overige teamleden van
Team 2 van Hipp-Oss diezelfde
avond van start. Op het nieuwe
paard Astrix en longeur Imke,
pakte het team uiteindelijk in
de klasse B een mooie zevende
plaats met het thema ‘Ninja’s’.
Op zaterdag startten verschil-

autosport

lende solisten van de vereniging
in de klasse L. De Heesche deelneemsters Renate en Lut startten allebei op het paard Wessel en werden gelongeerd door
Imke. Na een spannende wed-

karten

strijd werd Renate in deze klasse uiteindelijk Reservekampioen
en pakte Lut een knappe vijfde
plek!
Daarmee werd dit weekend zeer
succesvol afgesloten!

Viswedstrijden jeugd visclub de Bleeken
HEESCH - Op donderdagavond 23 augustus heeft de jeugd hun negende en tevens voorlaatste wedstrijd uit de viscompetitie van dit seizoen gevist op de Slothoevevijver. Deze eerste wedstrijd na de
zomervakantie ging droog van start en, in tegenstelling tot de koppelwedstrijd, diende iedereen weer
individueel zijn vissen te vangen. De weerhaakloze haakjes vergden weer alles van de techniek van de
vissers. Helaas kwam niet elke vis ook in het leefnet terecht.

De wedstrijd werd ingekort, om-

dat het ‘s avonds weer eerder
donker begint te worden, waardoor het wegen nog mogelijk
was. Negen vissers hebben in totaal 52.680 gram vis gevangen
en de uitslag is als volgt:
Jongste jeugd
1. Dean van Duijvenbode
2. Joey Govers
3. Robin v.d. Laar
Oudste jeugd
1. Roy Dollevoet
2. Marvin van Lith
3. Rick Hartogs
4. Brian v.d. Helm
5. Luca van Erp
6. Max van Grinsven

Veel tijdverlies in eerste
etappe Serres Rally

motorsport

vissen

De bekende aanwezige steur
zorgde direct voor het verspelen van materiaal, maar daarna
kon iedereen, zoals gebruikelijk,
geconcentreerd de wedstrijd uit
vissen. Waar op enkele stekken
slechts kleinere vissen gevangen
werden, was het elders zo dat
alleen de grotere vissen - voornamelijk karpers, maar ook een
enkele zeelt - binnengehaald
werden. Aangezien het totaal
aantal gevangen vis op de Slothoevevijver weer aanzienlijk
was, werd er wederom besloten
deze vangsten, inclusief bewaarzak, te wegen en niet te tellen.

motorcross

1cm b

VORSTENBOSCH - Wesley Pittens van Yamaha Team Pittens Racing
is ijzersterk aan de Serres Rally in Griekenland begonnen. In de proloog wist de rijder uit Vorstenbosch tweede te worden, op slechts
een minuut van de snelste man. Wesley blikt terug: “Het rijden ging
lekker en ik heb qua navigeren geen fouten gemaakt.”
Na zijn tweede plaats in de Proloog van de Serres Rally begon
Wesley met vertrouwen aan de
eerste etappe van de rally. Het
was een bewogen dag voor de
rijder uit Vorstenbosch.
“Ik heb lekker gereden maar
ik heb veel tijd verloren omdat
ik twee keer flink heb moeten
zoeken. Toen ik de juiste weg
gevonden had, kwamen andere
rijders mij achterop die hierdoor
mooi konden profiteren”, vertelt
Wesley.
Door het zoeken naar de juiste
weg heeft Pittens veel tijd verlo-

ren op Stefan Svitko die aan de
leiding staat in het klassement.
“Het was een goede dag voor
mij en ik heb veel tijd goed gewonnen. Ik ben tweede geworden en ook staan we weer tweede in het klassement,’’ vertelt
een tevreden Wesley.
Op woensdag staat de marathonetappe op het programma.
De Yamaha machine is goed geprepareerd voor deze etappe en
Wesley kijkt er naar uit om deze
twee dagen tot een succes te
brengen!

Foto: H. Leemreize

Heb je zin om eens met ons mee
te vissen; informatie en aanmelden via debleeken@planet.nl.

De oplossing
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Fotograaf:
Peter Noy

Heesch • Heeswijk-Dinther • Loosbroek • Nistelrode • Vorstenbosch

Evenementen

Maak jij ook graag foto’s?
Hier plaatsen we drie foto’s van
een inwoner van Bernheze voor
Bernheze. Mail je foto’s van
Bernheze in hoge resolutie aan
info@demooibernhezekrant.nl.

Donderdag 30 augustus
Lange fietstocht
KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Vrijdag 31 augustus
Shinrin-Yoku wandeling
Start: Schaijksedreef 6 Nistelrode
Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
Wmo Koffiemiddag
CC De Pas Heesch
Keez-toernooi
Café-Zaal ‘t Tramstation
Nistelrode
BOBZ
Dorpshuis Nistelrode
Pubquiz
CC De Pas Heesch
Lucifer – Theatergroep
de Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Open dag maïsproefveld
Kaathovensedijk 8
Heeswijk-Dinther
Pagina 28
Zaterdag 1 september
Wereldgebedsdag
Pagina 6
Just Be Mix workout
Zwarte Molenweg 11 Nistelrode
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Leefstijlplein
Bernhoven Uden
Jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 12
Zomernacht festival
Raadhuisplein Nistelrode
Pagina 14
Yentl & De Boer in Concert
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Zondag 2 september
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Inloopspreekuur
Fysio Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Ziekenzalving
Zorgcentrum Heelwijk Heesch
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Drumcirkel
Centrum Timmers
‘Hartje Maashorst’ Nistelrode

Cursus Studievaardigheden
voor leerlingen V-O
(6 lessen)
Klasse-RT Nistelrode

Vrijdag 7 september
Reiki 2
Centrum MAIA Nistelrode

Wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst
Nistelrode

Annelies Academy
Annelies Medi Spa Vorstenbosch

Landgoed rondleiding
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Merchant of Venice
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
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Inloopdag bij Dierenopvangcentrum Hokazo
Lange Goorstraat 6 Uden
Pagina 10

Lezing: De reuzenplaneet
Neptunus
Sterrenwacht Halley Heesch
Pagina 28

Toermee 2018
CC Bernrode Heeswijk-Dinther

Kienen vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Tilburg Ten Miles
Van Tilburg Mode & Sport
Nistelrode

Lezing: Antoon van Tuijl
Petrus Bandenkerk Heesch

Lucifer – Theatergroep de
Kersouwe
De Kersouwe Heeswijk-Dinther

Woensdag 5 september
Voorleesuurtje
Bibliotheek Nistelrode

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Publieksavond
Sterrenwacht Halley Heesch
Zaterdag 8 september
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch
Taarten workshop
Creatief & Lekker Nistelrode
VV Heeswijk Loop
Sportpark Droevendaal
Heeswijk-Dinther
Racoon
De Kersouwe Heeswijk-Dinther
Bernhezer Business Event
The Duke Nistelrode
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Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Cursus ‘Natuur doet je goed’
voor mantelzorgers
Natuurcentrum Slabroek Nistelrode

Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Concert Marc Fitze
Abdijkerk Heeswijk-Dinther
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Robbert Spoor, helderziende
waarnemingen
Centrum MAIA Nistelrode

Master class
Creatief & Lekker Nistelrode

Maandag 3 september
Mind Walk - Tai Chi Qi Gong
Centrum MAIA Nistelrode

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Boek & Babbel
Bibliotheek Nistelrode
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Voorlezen voor peuters
Bibliotheek Heesch
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Poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Donderdag 6 september
Mind Walk - Workshop
Orakel & Inzichtkaarten
Centrum MAIA Nistelrode

Dinsdag 4 september
5 jaar Centrum MAIA - Yoga
Centrum MAIA Nistelrode

Boekstartcoach
Consultatiebureau Nistelrode
Pagina 12

Taijiwuxigong - Zhan Zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Creatief Café
van KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
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Taiji37Vorm - Taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Zondag 9 september
Open Monumenten Dag

SJB Fietscross
Vorstenbosch
Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kaarten vv Vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Maandag 10 september
Alzheimer Café
Ontmoetingscentrum Meteoor
Oss
Poedja-bardo onderrichtmeditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

