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1e prijS 
Marja Gabriëls - Heeswijk-Dinther

2e prijS 
Dinie van der Lee - Nistelrode

3e prijS 
Sylvana van Meurs - Heesch

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet, tapas of pizzarette

Bestel makkelijk en snel op www.bbqenzo.nl

Zorgeloos genieten 
van een heerlijke bbq, tapas of pizzarette

De jury kwam tot de volgende uitslag:
1e prijS: Marja Gabriëls ontvangt een kadobon van € 45,-
2e prijS: Dinie van der Lee ontvangt een kadobon van € 30,-
3e prijS: Sylvana van Meurs ontvangt een kadobon van € 15,-

De jury wil alle deelnemers aan de wedstrijd bedanken. De foto’s gaven blijk van 
speurwerk naar mooie plekken en situaties. De winnende foto’s zijn gekozen om-
dat naar het oordeel van de jury deze fotografen op de meest originele manier met 
het onderwerp ‘Fruit’ zijn omgegaan. 
Meer foto’s: www.mooiheesch.nl, www.mooihdl.nl en www.mooinisseroi.nl 

Uitslag vakantie-FotoWeDstriJD thema FRuiT

Lees meer op pagina 13

reunie 1949-1950: 75 jaar op de wereld 

In willekeurige volgorde: Albert van den Berg, Antoon van den Berg, Mari van den Brand, Willy van den Brand, Henk van den Broek, Cees van Doorn, 
Antoon van Dijk, Jan van Erp, Gerard van Haandel, Jan van der Heijden, Wim van Houtum, Huib Juijn, Adrie Kuijpers, Wim Manders, Piet van de Meerakker, 
Eric van der Meijden, Piet van de Ven, Willy Verbruggen, Wim van de Wielen, Harrie Wijgergangs, Jan van Zupthen en Martien van Zupthen.

HEESWIJK-DINTHER – Tijdens een speciale reünie konden 
de 75-jarige bezoekers -  leerlingen van juffrouw Joosten 
van combinatie 2e/3e klas schooljaar 1949-1950 - elkaar 
de hand schudden. Intussen was er helaas niet iedereen 
meer bij, maar toch werden vele bijzondere herinneringen 
opgehaald. In CC Servaes troffen zij elkaar op 11 september 
en konden ze tevreden terugkijken op een grote opkomst. 

OOk vOOr de verspreiding 
van uw fOlders
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Donderdag 1 oktober: meditatie-
uur onder leiding van Emmy Si-
mons van 20.00 tot 21.15 uur, kos-
ten 7,50 euro.

Op zondagmiddag 4 oktober ko-
men alle liefhebbers van klassieke 
muziek aan hun trekken tijdens 
een concert van de internationaal 
gelauwerde Lisa Franken. Aanvang 
15.00 uur, entree slechts 5 euro. 

Lisa bespeelt virtuoos de cello en 
is pianiste. Voor de pauze speelt ze 
op cello van J. S. Bach de suite voor 

cello solo Nr. 3 C Groot en eindigt 
ze met een selectie uit Preludes 
voor piano solo van F. Chopin. Na 
de pauze speelt zij werken van Re-
ger, Debussy, Albeniz en Piazzolla.

Met 16 jaar nam haar muzikale stu-
die een aanvang en koos zij beide 
instrumenten als hoofdvak. Zij stu-
deerde aan de conservatoria van 
Keulen, Brussel en Maastricht en 
sloot de opleiding Master of Mu-
sic voor zowel piano als cello met 
onderscheiding af. Concertreizen 
brachten haar naar tal van West-

Europese landen en tevens naar 
Rusland en Jordanië. Op internati-
onale concoursen en festivals heeft 
ze talrijke prijzen en onderscheidin-
gen in de wacht weten te slepen. 
Sinds 1999 is zij actief als soliste 
(ook met orkest) en kamermusicus. 
In 2013 was zij plaatsvervangend 
solocelliste bij het symfonieorkest 
van Aken.

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
exposeert Els van Gorp tekeningen. 
Beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur. Gratis toegang.

Eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel VorstenboschGelauwerde muzikante in de Kloosterkapel

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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La FamiLLe BéLier
HEESCH - Filmhuis De Pas gaat op dins-
dag 22 en woensdag 23 september de film  
La famiLLe BéLier vertonen.

In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de 
oudste dochter Paula. Zij is de onmisbare tolk in 
het dagelijks leven van haar ouders, waar zij met 
name een belangrijke rol speelt in het managen 
van de familieboerderij op het Franse platteland. 
Onderweg naar school belt ze met leveranciers en 
bij doktersbezoekjes vormt ze een onmisbare brug 
naar de horende wereld. 

Paula blijkt echter ook geweldig te kunnen zingen. 
Haar muziekleraar wil dat ze auditie doet voor een 
opleiding in Parijs, waarmee hij zijn pupil met een 
lastig dilemma opzadelt. Blijft ze haar familie trouw 
of jaagt ze haar eigen toekomstdromen na? De film 
vindt perfect het midden tussen komedie en drama.
Filmrecensie: ‘Een mooie film met een goed ver-
haal’.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur. 

Het is een actuele kijk op de dan 
net verschenen Miljoenennota. 
Frits van der Meer is gewend om 
door een brei van cijfers en woor-
den heen te kijken. Hij geeft zijn 
visie op de uitwerking van veran-
deringen die door het openbaar 
bestuur in gang worden gezet. 
De hoogleraar bestuurskunde kijkt 
naar wat er écht gaat veranderen. 
Dat zijn de zaken die tussen de cij-
fers door worden aangegeven... 
Wat gebeurt er dan? Is het dicht-

draaien van een geldkraan genoeg 
om van een verzorgingsstaat naar 
een verzorgingssamenleving te 
komen? Een avond over geld, mil-
joenennota en over zorgen voor de 
menselijke samenleving.

De avond begint om 20.00 uur. De 
entree bedraagt € 7,50, inclusief 
koffie/thee in de pauze. 
Kaarten aan de zaal in de abdij of 
reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl.

miljoenennota in de 
abdij van Berne

HEESWIJK-DINTHER - Een week na Prinsjesdag - op dinsdag 22 sep-
tember - spreekt professor Frits van der Meer over de veranderingen in 
de maatschappij en welke rol het openbaar bestuur hierbij speelt. Met 
de titel ‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingssamenleving’ vraagt hij 
zich af of de participatiesamenleving vrijwillig of onder politieke druk 
gaat ontstaan. 

GenoeG 
toekomstplannen 

De reconstructie van ‘t Dorp zit er 
bijna op! Nog de laatste puntjes op 
de i, maar het plein heeft haar eerste 
evenement met grote glans doorstaan. 
Wat een mooi event was Heesch 
Presenteert. Ruim 9000 bezoekers 
(geschat door de organisatie) liepen 

langs de kramen afgelopen zondag. Wij hadden samen met 
Verbruggen Megastore lekker ‘uitgepakt’ met onder meer onze 
voorbeelden voor de kerstpakketten, want tja over ruim drie 
maanden is het alweer zo ver. Wij maken pakketten op maat, in 
overleg met onze klanten. We hebben ook een prachtige, nieuwe, 
trendy wijnlijn met een (bekroonde) Proscecco van Black & Bianco. 

Daarnaast zijn we volop bezig 
met de voorbereidingen van 
onze eigen verbouwing in 
de winkel in Heesch. In het 
weekend van 28 september 
worden het glas en plafond 
vernieuwd en wordt alles 
voorzien van LED-verlichting 
en een aantal weken later 
wordt een nieuwe keuken 
geplaatst. We proberen 
natuurlijk de overlast tot 
een minimum te beperken 
en blijven in principe 
gewoon geopend, als de 
omstandigheden het toelaten. 
Deze veranderingen dragen ook bij aan de voorbereidingen op het 
25-jarig jubileum in 2016 en de deelname aan de ‘Verkiezing voor 
de beste foodspreciaalzaak in Nederland’, om te eindigen bij de 
beste vijf. 
Toekomstplannen zijn er dus genoeg, maar de eerste plaats is en 
blijft altijd voor onze klanten.. Wij danken u alvast voor uw begrip 
en ontmoeten u graag in onze winkels in Heesch en in Oss.

 
Bon Fromage Team Heesch & Oss
Ton en Elly Bens

Column
ton bens

Deze cursus is voor iedereen 
die een digitale camera heeft of 
graag meer wil weten over digi-
tale fotografie en het bewerken 
van foto’s. De cursus wordt gege-
ven in negen lesblokken van twee 
uur, op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur en/of maandag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur. 
In overleg kan er ook op andere 
dagen les gegeven worden. De 
cursus wordt gegeven in kleine 
groepjes, waardoor er meer in-

dividuele aandacht gegeven kan 
worden. Nieuw: voor ouderen 
worden er speciale cursussen 
fotografie en foto bewerken ge-
geven. Kijk voor meer informatie 
over de cursussen op 
www.jolandonkersfotografie.nl 
en download de pdf met infor-
matie. 
Als je vragen hebt kun je me na-
tuurlijk altijd bellen of mailen. 
Jolan Donkers, 06-22064638 of 
donkers.fotografie@hetnet.nl.

Nieuwe cursus: Digitale 
fotografie en fotobewerking 

LOOSBROEK - Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieuwe 
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen, 
schrijf je dan nu in.

Winnaar 2 filmkaartjes:

Ria Sas
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De laatste weken heb ik een flink deel van mijn 
vrije tijd doorgebracht in de tuin. Na een werkdag 
en op zaterdagen trok ik mijn oude kloffie aan 
en ging, gewapend met snoeimes, schop en bijl, 
naar buiten. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n 
tuinman. Het is vooral mijn vrouw die ervoor 
zorgt dat onze tuin er voor het oog netjes bij ligt. 
Maar na de zomervakantie kreeg ik plotseling de 
kriebels. Ik vond dat de tuin in de loop der jaren 

te wild geworden was. Struiken waren te groot en te breed geworden, 
klimplanten bleven maar klimmen en op sommige plekken woekerde 
het onkruid maar door. Ook stonden her en der nog de restanten van 
afgezaagde bomen, die weer opnieuw uitgeschoten waren. Kortom: er 
was actie geboden. 
Het karwei is nog niet klaar, maar het einde komt in zicht. Vandaag, 
als ik dit schrijf, is het zondag en heb ik mezelf een rustdag opgelegd. 
Gisteren heb ik de voortuin ontdaan van hedera, die sinds we hier 
wonen, heeft mogen voortwoekeren. Het was een zware klus. Ik voel 
allerlei spieren in mijn lijf waarvan ik het bestaan amper kende. Die 
mogen vandaag even tot rust komen.
Voor deze week heb ik een gedicht uitgekozen dat ik een aantal jaren 
geleden geschreven heb. Ik deed dat nadat ik samen met de buurman 
een boom verwijderd had uit de strook grond die grenst aan zijn oprit. 
Aan die strook ben ik deze keer nog niet toegekomen, maar mijn 
handen jeuken.  

over het rooien van een boom
Waar eens de boom stond staat nu de geen boom,
de voorbije boom, de ooit een boom geweest boom.
De buurman heeft zijn lot bezegeld met scherpe 
beugelzaag, Japans fabrikaat. Ik heb slechts hand en 

spandiensten verricht: touw op spanning houden, 
takken opruimen, stam stookbaar maken,
bovenal de spierkracht van de buurman bewonderend,
zijn overeenkomst met het archetype buurman.

Nog even zullen we hem missen, zeggen: “Kijk, 
daar stond de boom”, het nieuwe licht in huis 
als vreemd ervaren. Maar langzaam zal ook deze 
boom een nooit een boom geweest boom worden.

Nee het heeft geen zin een traan te vergieten over
het rooien van een boom, laat staan erover te dichten.
Dat doen slechts sentimentele snotteraars als ik
en jij die dit gedicht tot het einde gelezen hebt. 

mooi van hans manders

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com 0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

 

Geldig t/m 30 

september 2015.

 GRATIS WIFI

SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!

VA
N G

RUNSVEN &
 H

AERKENS

AS
SU
RA
NT
IE
KA
NT
OO

R

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

elfjarige fleur schrijft haar 
eerste kinderboek
‘Naar Groep 7’ Nu verKrijGBaar 

De ziekte kent een verloop naar 
een steeds slechter zicht, dat uit-
eindelijk kan leiden tot blindheid. 
Maar Fleur laat zich daardoor niet 
uit het veld slaan. Integendeel. 
Fleur valt op met een bijzonder ta-
lent. Want nu al, op een zo jonge 
leeftijd, schreef ze haar eigen kin-
derboek. 

Het boek gaat niet over haar oog-
ziekte. “Dat komt misschien nog 
wel, ooit”, zegt Fleur. “Dit boek 
gaat over problemen die kinderen 
kunnen hebben als hun ouders 
gaan scheiden. Mijn ouders zijn 
vorig jaar gescheiden en ik heb ge-
merkt hoe moeilijk dat is. Natuurlijk 
thuis, maar ook op school. Je kunt 

klasgenoten niet uitleggen wat er 
thuis precies speelt. Ik wilde graag 
een boek schrijven over een meisje 
dat zo’n scheiding meemaakt en 
hoe zij daarmee omgaat. En hoe-
wel mijn ouders ook gescheiden 
zijn, gaat het boek niet over mij. Ik 
heb het verhaal verzonnen. Maar 
achterin het boek geef ik wel wat 
tips aan kinderen die dit ook mee-
maken.” 

Van verhaal naar boek
Fleur zocht zelf uit hoe ze het ver-
haal tot een echt boek kon maken. 
Ze kwam uit bij internet-uitgever 
Boekscout en stuurde haar manu-
script op. Boekscout beoordeelde 
het en liet weten het boek te willen 

uitgeven in hun speciale boekenuit-
geverij voor kinderauteurs. Fleurs 
nichtje van 16 werd ingeschakeld 
voor de illustraties en het boek 
werd een feit. De eerste exempla-
ren liggen inmiddels bij drogisterij 
DIO/The Readshop Sparkling in 
Nistelrode. Verder is het boekje te 
bestellen bij Boekscout-yo in een 
printing-on-demand formule. 

Fleur heeft wel al een idee voor 
een volgend boek. Maar eerst 
wordt haar debuut gevierd. Met 
een gezellig familiefeestje! 

Naar groep 7
Fleur 
info@boekscout-yo.nl.

Fleur: trots op haar boek met illustraties van haar nichtje Tekst: Anita van den Bogaart Foto: Marcel van der Steen

NISTELRODE - Ze zit in groep 8. Ze heeft een tweelingzusje dat er precies zo uitziet als zijzelf. Ze draagt 
vlotte kleding, is vrolijk en woont in een mooi huis met een ruime tuin, lekker dicht bij school. Ze heeft een 
lieve hond en een konijn. Gewoon, zoals elk willekeurig ander elfjarig meisje. Maar Fleur uit Nistelrode is 
niet zo gewoon als ze lijkt. Want Fleur heeft een ernstige oogaandoening. Bij het lopen gebruikt ze een blin-
denstok, net als haar tweelingzusje. Ze hebben allebei de erfelijke oogziekte DCMD, waarbij vochtblaasjes 
op het netvlies ontstaan.
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Daarbij worden emotionele, finan-
ciële en fiscale zaken niet uit het 
oog verloren. Bij de afwikkeling van 
een scheiding denkt het merendeel 
van de paren die het treft, in eerste 
instantie aan het inschakelen van 
een advocaat of zelfs twee als ze 
er onderling niet uitkomen of bel-
len met het juridisch loket. Dit is 
echter niet nodig. Goedkoper en 
effectiever is het inschakelen van 
een goede scheidingsbemiddelaar.

Het Scheidingshuys is een lande-
lijke organisatie. In de regio’s Mid-

den- en Noord-Limburg en Brabant 
is Astrid Larue uw bemiddelaar en 
aanspreekpunt. Zij is jurist en werkt 
vanuit haar eigen Scheidingshuys. 
Larue onderstreept dat de schei-
dingsbemiddelaar meer expertise 
in huis heeft dan de advocaat om 
het scheidingsproces voor beide 
partners tot een goed einde te 
brengen. 

De consument heeft belang bij 
kwaliteit. Vooral de laatste jaren 
is - er mede door de verslechterde 
economische omstandigheden - 

een explosieve toename te merken 
van het aantal scheidingen. Astrid 
Larue: “Een advocaat kijkt alleen 
naar de juridische aspecten. Met 
mijn expertise kijk ik veel breder. 
Ik houd niet alleen rekening met 

de juridische, maar ook met de 
emotionele, financiële en fiscale 
aspecten. Dit heeft een duidelijke 
meerwaarde, tegen bovendien 
aanmerkelijk lagere kosten. Vaak 
werkt een advocaat met een uurta-
rief beginnend bij circa € 200,- en 
zelfs oplopend tot het dubbele. Er-
van uitgaande dat de afhandeling 
van een scheiding al snel tussen de 
20 en 30 uur behelst, dan kun je 

uitrekenen hoe hoog de rekening 
van de advocaat uitvalt. Ik ver-
zorg de hele afhandeling van een 
scheiding, vanaf het intakegesprek 
tot en met afhandeling rechtbank 
voor een afgesproken all-in prijs. 
Overigens heb ik het dan niet al-
leen over echtscheiding, maar ook 
over ontbinding van geregistreerd 
partnerschap of beëindiging van 
een samenleving.”

HeT SCHeiDiNGSHuYS 
Astrid Larue
Tel. 06-53972748 
E-mail: larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl 
Zie regio’s Midden- en 
Noord-Limburg en Brabant.

Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
dienstapotheek gevestigd naast 
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij 
de Regioapotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek.

ColumnTijdloos Mooi
Wat verandert de wereld razendsnel. 
Wat vandaag nog een ver toekomstbeeld 
lijkt, is morgen al geïntegreerd. Zoveel 
slimme koppen krijgen zoveel technische 
hoogstandjes voor elkaar, dat je het 
soms nauwelijks kunt bevatten. Aan de 
andere kant blijft de mens een mens met 
natuurlijke behoeften. De behoeften van 
aandacht, aanraking, liefde en balans, 
daar kan geen slimme kop iets aan 
veranderen. De mens evolueert namelijk 
maar mondjesmaat mee. Als ondernemer 
houd ik van vernieuwing, ben ik bezig met 

wat er in de toekomst staat te gebeuren. Vooral in mijn vakgebied anti-aging 
en healthy aging heeft dat mijn sterke interesse. Ik houd van innoveren 
en mogelijkheden bieden die er zijn, maar wel met pure aandacht voor de 
mens in zijn totaliteit. 

Vernieuwen betekent voor mij ook dat ik vandaag mijn laatste column 
schrijf. Na drie jaar vind ik het tijd worden om te schakelen. Feit is 
dat ik het schrijven heel erg leuk vind en van daaruit ontstond het 
idee om het over een andere boeg te gaan gooien. Ik ga mijn kennis, 

inzichten en inspiratie heel graag met jullie delen. Tips, mogelijkheden 
en voorbeelden uit de praktijk omschrijven waar jij iets mee kunt, of 
waarin je jezelf herkent. Via cases ga ik laten zien wat je kunt bereiken 
als we samenwerken met andere zorgverleners en welke invloed je zelf 
kunt uitoefenen. Ik ga het belang van uiterlijke verzorging en duurzame 
verbetering in kaart brengen. Ik hoop daarmee een bijdrage te kunnen 
leveren aan de verbinding van onze samenleving. Er wordt mijn inziens 
namelijk nog veel te veel in hokjes gedacht in plaats van aan het grote 
geheel. Hier ligt nog een grote uitdaging, maar wel een die ik heel positief 
zie. Ik ga proberen om een klein stukje toegevoegde waarde te bieden, waar 
iemand iets mee kan. Zodat je het wiel niet altijd zelf opnieuw uit hoeft 
te vinden. We worden steeds ouder, maar willen daarentegen langer jong 
en vitaal blijven. We kiezen massaal voor meer kwaliteit van leven en zijn 
bereid om in onszelf te investeren. We hebben namelijk maar één lichaam 
en één huid waar we het ons hele leven mee moeten doen. Daar ligt dan 
ook mijn missie. 

Bedankt voor het lezen van mijn columns en ik hoop jullie zeker te blijven 
boeien! Tot binnenkort!

Groet

verfrissen en vernieuwen

Medi Spa

Scheiden doe je samen bij Het Scheidingshuys

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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BERNHEZE - (Echt)paren die besluiten hun leven niet meer 
gemeenschappelijk voort te zetten, doen er goed aan voor 
de afwikkeling van hun scheiding een goede scheidingsbe-
middelaar in de arm te nemen. Die bespaart niet alleen op 
de kosten, maar zorgt er bovendien voor dat het hele proces 
soepel verloopt.

de ConsUment heeFt 
beLang bij  kWaLiteit

UDEN - Bernhoven houdt op 
dinsdag 29 september een infor-
matiebijeenkomst met als onder-
werp ‘de geheimen van de stem’. 
Professor Felix de Jong en musi-
calster Petra Clauwens verzorgen 
deze avond samen. 

De Jong geeft uitleg over de stem 
en Clauwens over de musicalstem. 
Hoe wordt de stem gevormd? Wat 
maakt een stem tot een zangstem? 
Waardoor krijg je klachten aan je 
stem? Hoe kun je je stem het best 
gebruiken? In een interactieve 
avond leren bezoekers alles over 
de stem.
Professor Felix de Jong kan als 
geen ander vol enthousiasme en 
met grote deskundigheid vertellen 
over dat wat ieder mens zo uniek 
maakt: de stem. Hij werkt drie da-
gen als KNO-arts in Bernhoven en 
daarnaast is hij arts én professor in 
het Belgische Leuven. Enkele da-
gen in de week houdt hij spreekuur 
voor mensen met stemklachten. 
”Bernhoven is regionaal centrum 

voor stemproblemen. We hebben 
hier de know-how, de organisatie, 
de apparatuur en de goede samen-
werking met onze logopedisten.”
Niet iedere stem is een zangstem. 
Petra Clauwens legt uit wat een 
stem tot een zangstem maakt. En 
zij laat zien en horen wat een mu-
sicalstem inhoudt. Want hier komt 
veel meer bij kijken dan zingen al-
leen. Bijvoorbeeld toneel en dans. 
Dit maakt het beroep van musica-
lartiest complex en belastend. 
De avond op dinsdag 29 septem-
ber in Bernhoven, Uden is van 
19.30 tot 21.00 uur. De toegang 
is gratis.
Vooraf aanmelden via 0413-
402900 of psb@bernhoven.nl, on-
der vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer.

De stem centraal in Dokter 
op Dinsdag@Bernhoven 

OSS DONDERDAGAVOND OPEN

Voor een afspraak of informatie
( 0412-63 21 73

info@podotherapiepeeters.nl 
www.podotherapiepeeters.nl

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

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

Gezondheid is datgene wat je het gevoel geeft, 
dat het nu de mooiste tijd van het jaar is.

Franklin Pierce Adams
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tips van de bakkers

roomboterspeculaas

uit eigen bakkerij, lekker dun 

en knapperig gebakken 

pak  3,45  

geldig t/m 23-9-2015

2,95
roomboterspeculaas

Het is weer tijd voor anijskrollen; het lekkere zachte broodje 
bereid met roomboter en anijs, onze roomboteranijskrollen. 
Het lekkerst met ’n speculaasje ertussen. Een regelrechte hit 
tegen Sinterklaastijd, maar wij bakken ze nu al volop want
ze hebben veel fans, die krollen. 

het is weer

Het is weer tijd voor anijskrollen; het lekkere zachte broodje Het is weer tijd voor anijskrollen; het lekkere zachte broodje 
koek & krol

Het is weer tijd voor anijskrollen; het lekkere zachte broodje Het is weer tijd voor anijskrollen; het lekkere zachte broodje 
bereid met roomboter en anijs, onze roomboteranijskrollen. 
Het lekkerst met ’n speculaasje ertussen. Een regelrechte hit 
tegen Sinterklaastijd, maar wij bakken ze nu al volop want

Het is weer tijd voor anijskrollen; het lekkere zachte broodje bij Lamers

Bij aankoop van 2 broden 

naar keuze: 

Roomboter 
anijskrollen

4 stuks

1,50 normaal 2,20

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS
www.dsp-heesch.nl

Ten behoeve van landbouw, 
industrie, transport en 

grondverzet maken wij alle 
voorkomende hydrauliek-

slangen tot 1 1/4”, 
klaar terwijl u wacht!

NIEUW:  HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

Luchtpost
haLmstad

Ons redactielid Matthijs van Lierop 
is zijn kennis aan het uitbreiden 
in Zweden. Hij volgt de opleiding 
journalistiek en deze tijd in 
Halmstad is een onderdeel daarvan. 
In zijn blog omschrijft Matthijs op 
eigen wijze zijn belevenissen, onder 
meer over de cultuurverschillen en 
de mooie omgeving. 

Ik zit nu al een kleine maand in Zweden. In Halmstad om 
precies te zijn. Een stad ter grootte van Oss, tussen Göteborg 
en Malmö, achter hoofdstad Stockholm de tweede en derde 
stad van Zweden. Op de Högskolan (hogeschool) Halmstad 
volg ik colleges Engels en Zweeds en daarnaast ook economie 
en Scandinavische geschiedenis. In die colleges ben ik een 
van de weinige Nederlanders. De meeste studenten komen uit 
Duitsland, Frankrijk of een van de Aziatische landen. 
Buiten school om probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk 
leuke dingen te doen. Zo heb ik afgelopen week Saltholmen 
bezocht, een klein eilandengroepje aan de kust van Göteborg. 
De eilandjes zijn kleiner dan de Waddeneilanden bij ons in 
Nederland en zijn autovrij, want de wegen zijn daarvoor te 
klein. Alleen via een soort golfkarretje kun je je op een snelle 
manier verplaatsen. Zelf heb ik de eilandjes te voet verkend, 
zoals de meeste toeristen doen. Vanaf het hoogste punt van 
het eiland kun je alle zijden van het eiland zien. Zo klein is 
het, maar wel echt de moeite waard om te zien. De eilandjes 
beschouw ik tot nu toe als een van de mooiste stukjes Zweden.

Wat ook mooi is, is de stad Göteborg waar ik een van de 
hoogste punten van de stad heb bezocht. Het uitzicht was 
uiteraard geweldig. Dan pas zie je hoe groot de stad is en dat 
ik eigenlijk nog een keer terug moet om de rest van de stad te 
bezichtigen. Maar goed, er staan nog zo veel mooie dingen op 
mijn lijstje. Een van die bestemmingen is Lapland, waar ik in 
november heen ga. Daar kijk ik al echt naar uit! 

velen genieten van Berne abdijbier
Een blond bier en een dubbel bier

De officiële presentatie vond zater-
dag plaats. Driehonderd mensen 
die een doos abdijbier hadden be-
steld, konden deze bij het Proeflo-
kaal ophalen. Abt Denis Hendrickx 
zegende het bier, dat gebrouwen 
wordt in een bevriende Belgische 
abdij. Dat er uit het hele land be-

langstelling is, bleek wel uit de lijst 
van inschrijvingen. Het Berne Ab-
dijbier is het enige Norbertijnenbier 
van Nederland. Zondag was het 
Proeflokaal geopend voor het pu-
bliek dat in groten getale genoot 
van een biertje. Er zijn momenteel 
twee soorten abdijbier verkrijg-

baar: een blond bier en een dub-
bel bier. De Norbertijnen willen 
mettertijd een eigen brouwerij in 
Heeswijk op gaan zetten.

Na de zegening was het proosten

HEESWIJK-DINTHER - Onder grote belangstelling is dit weekeinde het 
Berne Abdijbier gepresenteerd. Zowel zaterdag als zondag wisten velen 
de weg naar de abdij in Heeswijk te vinden. 
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HEESWIJK-DINTHER - De Digi-
tale Ontmoetings-Plaats (DOP) in 
Heeswijk-Dinther is voor senioren 
een startpunt om te leren omgaan 
met de iPad of computer.

Een nieuwe manier van werken 
met computers is de iPad. De be-
diening gaat via het beeldscherm 
waar alles bediend kan worden 
met de vingers. De iPad biedt de 
mogelijkheid om op een laagdrem-
pelige manier kennis te maken met 
internet en al diens mogelijkheden 
voor ouderen. Ouderen die met de 
tijd willen meegaan en die willen 
meepraten over de laatste ontwik-
kelingen. 

Zoeken naar manieren om langer 
zelfstandig te blijven wonen is hard 
nodig, omdat de overheid flink 
snijdt in de ouderenzorg aan huis. 
Ouderen zijn daardoor meer op 
zichzelf en hun directe omgeving 
aangewezen. Een iPad kan daar-
bij helpen, onder andere door het 
bieden van een groter sociaal net-
werk. Met FaceTime kan eenvou-
dig beeldcontact worden gemaakt 
met zorgverleners, mantelzorgers, 
familie en dergelijke. 

Computer 
Cursisten zijn over het algemeen 
meer gebaat bij een begrijpende, 
ondersteunende omgeving, waar 

men voldoende tijd heeft en neemt 
voor het leertempo. De vrijwilligers 
zijn oudere vrijwilligers, maar als 
geen ander in staat om op een rus-
tige en begrijpelijke manier kennis 
over automatisering en computer-
gebruik over te dragen. Bij de DOP 
worden diverse computercursussen 
en workshops aangeboden. Cur-
sisten leren de basiskennis van de 
computer, waarna diverse andere 
cursussen en workshops gevolgd 
kunnen worden. In oktober start 
de nieuwe serie cursussen en work-
shops. Meer informatie is te vinden 
in CC Servaes of via coördinator 
Ben Beeftink, Donkerendijk 44, tel: 
0413-291924 of 06-51317609.

DOP: het juiste startpunt voor senioren 

Handwerkcafé in De Wis in Loosbroek

Daarna is het café op de eerste, 
derde en eventueel vijfde donder-
dagavond van de maanden okto-
ber tot en met juni. Iedereen werkt 
aan een eigen handwerk en brengt 
dus mee waar men op dat moment 
mee bezig is. Dat kan iets zijn als 
een brei-, haak- of borduurwerk. 
Als er maar naald(en) en draad 
(garen) aan te pas komen. Tijdens 
het café worden ideeën uitgewis-
seld, elkaar tips gegeven en gehol-
pen waar nodig. 
Voor degenen die nog nooit ge-

handwerkt hebben, maar het 
graag leren, is er meestal ook wel 
iemand die daarmee kan en wil 

helpen. Aanvang van de avonden 
is 19.30 uur. Er zijn geen kosten 
aan verbonden, maar consumpties 
zijn voor eigen rekening. 
Voor vragen: Ingrid Habraken: 
06-53180803.

LOOSBROEK - De vakanties zitten er weer op en het wordt weer tijd om gezellige dingen te gaan doen. Dat 
kan bijvoorbeeld in het Handwerkcafé in De Wis in Loosbroek, dat op de derde donderdag van september 
van start gaat. 

Carin van Doremalen

Kerkstraat 2A - 5384 KB Heesch - 0412 454 938
info@notarisgroeneweg.nl - www.notarisgroeneweg.nl

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

Depressief?

Burn-out?

Chronische pijn?

Teveel piekeren?

Meer genieten?

Start mindfulnesstrainingen 
Nistelrode 2 oktober as.

Vrijdagochtend of maandagavond.

WEER TĲ D VOOR 
HET HANDWERKCAFÉ
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Jan van Tilburg is geboren en geto-
gen in Schaijk als derde van twaalf 
kinderen. De Van Tilburgs waren 
al drie generaties lang een echte 
kleermakersfamilie. Net als drie 
broers en een zus koos ook Jan 
voor het ambacht van zijn vader. 
Overdag werkte hij thuis mee in de 
winkel en het atelier en ‘s avonds 
volgde hij de vierjarige opleiding 
tot meesterkleermaker in ‘s-Herto-

genbosch. In 1950 trouwde hij zijn 
dorpsgenote Bets Wingens, samen 
begonnen ze hun eigen winkel. Jan 
maakte maatpakken op ambach-
telijke wijze en bracht zijn pakken 
aan de man. 

Door de groeiende klandizie werd 
al snel ook confectie verkocht. Tien 
jaar later bouwden ze hun eigen 
nieuwe kledingzaak, het funda-

ment voor de huidige modezaak. 
Met de regelmaat van de klok 
werd er uitgebreid en verbouwd. 
In 1988 bereikte Jan de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Het dagelijks 
werk in ‘zijn’ zaak tegenover zijn 
woonhuis ging gewoon door. Dat 
bleef zijn lust en zijn leven. Ruim 
25 jaar na zijn pensionering was 
hij nog elke dag op de werkvloer 
te vinden. Het liefst als allereerste. 

Stoppen met werken was geen op-
tie. ‘Zo lang mijn gezondheid het 
toelaat, blijf ik hier werken,’ zei hij. 
Dat heeft hij waargemaakt. 

Jan van Tilburg was bescheiden, ai-
mabel en bijzonder toegewijd, niet 
alleen voor het bedrijf en zijn fa-
milie, maar zeker ook voor de ge-
meenschap. Voor zijn grote inzet 
ontving hij een Koninklijke Onder-

scheiding, was hij erelid van Fan-
fare Sint Lambertus en kreeg hij de 
Erepenning van de gemeente Bern-
heze. Jan van Tilburg stak, tot een 
paar maanden geleden, nog zes 
dagen per week, met een glimlach 
de Laar over om met niet aflatende 
energie over te gaan tot de orde 
van de dag. Met grote dienstbaar-

heid, tomeloze inzet en een en al 
hoffelijkheid was hij een voorbeeld 
voor velen; een icoon van ambach-
telijk ondernemerschap. De koning 
van de klantvriendelijkheid. 

‘Met eendracht, eenvoud en heel 
hard werken, worden kleine zaken 
groot,’ was het credo. Die instel-
ling maakte hem tot een uniek en 
onvervangbaar man. Altijd posi-
tief, met een ongekende inzet. Zijn 
leven lang stond in het teken van 
ambachtelijk ondernemerschap en 
dienstbaarheid. 
Kanker en hartfalen werden hem 
uiteindelijk fataal. Jan van Tilburg 
stierf na een kort ziekbed en laat 
een echtgenote, vijf kinderen, tien 
kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen na.

Wij wensen de familie Van Tilburg 
en alle betrokkenen heel veel sterkte 

met dit grote verlies.

Nistelrode

BernHeZefamILIeBerICHten

eendracht, eenvoud en heel hard werken

N I S T E L RO D E  1 0 . 0 0 0 M 2 M O D E   S C H O E N E N   S P O RT   |   VA N T I L B U RG O N L I N E . N L

Van Tilburg Mode & Sport Nistelrode is 

DONDERDAG 
17 SEPTEMBER
GESLOTEN 
vanwege de uitvaart van

Jan van Tilburg
                    18-09-1923  /  13-09-2015

Die dagelijkse groet,
Die belangstelling,
Die ondernemersdrang,
Die betrokkenheid,
Die unieke vakman, 
Die gaan wij echt missen.

Jan van Tilburg
Wij wensen Bets, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde-
ren en verdere familie en betrokkenen heel veel sterkte met 
dit enorme verlies.

Toon – Joys en medewerkers.
 

Orangerie Van Tilburg 
Laar 8, 5388 HE  Nistelrode

In verband met met het overlijden van Dhr. Van Tilburg is  Orangerie 
Van Tilburg  donderdag 17 september de gehele dag gesloten.

nisteLrODe - Op (91)-jarige leeftijd 
overleed in de nacht van zaterdag 
op zondag de grondlegger van het 
familiebedrijf Van Tilburg Mode 
& Sport, Jan van Tilburg. Letterlijk 
zijn hele leven stond in dienst van 
ambachtelijk vakmanschap als 
kleermaker en adviseur. Dienstbaar 
tot zijn laatste dag. 

Icoo n van 
ambachtelijk 
onderneme� chap

Met de vriendelijke glimlach zoals iedereen hem zal blijven herinneren 
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oorlogsmonument vorstenbosch onthuld

De initiatiefgroep met Jan Smole-
naers – ooggetuige, Piet van Dijk – 
namens de buurt Oude Hei en Bart 
van Kessel – Dorpsraad vond hulp 

bij (oud)buurtbewoners voor het 
grondwerk van het monument en 
bij familieleden van McHugh, Ra-
bobank, Dorpsraad Vorstenbosch 

en gemeente Bernheze voor finan-
ciële bijdragen. De rommelmark-
ten, verkoop van potplanten van 
Piet in de buurt en vele kleinere 

giften waren daarbij welkome aan-
vullingen, de kosten waren groter 
dan begroot, maar de financiën 
zijn toereikend gebleken.

Uitvoering
Het monument komt te staan op 
het weiland aan de Meuwelweg. 

Daar is in de sloot door de (oud)
buurtbewoners een afwaterings-
pijp neergelegd, met daarop een 
betonplaat en kasseien. De ge-
meente Bernheze heeft gezorgd 
voor de kasseien, een bord met 
informatie en een bank. Daarbo-
venop heeft zij subsidie voor het 
project verstrekt. In het monument 
zelf zal de plaquette verwerkt wor-
den die Peter McHugh meebracht 
tijdens zijn bezoek. Maar…, hoe 
het monument eruit ziet, wordt 
pas op 20 september onthuld. 

Onthulling
Als op 20 september wethouder 
Rien Wijdeven en Toon Verhoeven, 
bewoner van de boerderij waar het 
vliegtuig overheen scheerde op 20 
september 1944, het monument 
onthullen, is daarbij ook het gilde 

St. Antonius Abt aanwezig met 
een vendelgroet. Een van de ba-
zuinblazers blaast The Last Post 
en Aeroclub Nistelrode brengt een 
groet vanuit de lucht als het weer 
dat toelaat, aan de gevallene, fa-
milieleden van veteranen uit Aus-
tralië, veteranen uit Vorstenbosch 

en iedereen die betrokken was 
bij de totstandkoming. Verder zal 
een groet worden gebracht met 
een zee van (gehaakte) klaprozen, 
overgevlogen vanuit Australië en 
Nieuw Zeeland naar Vorstenbosch. 

Postuum
In Australië zal op diezelfde dag 
Maurice McHugh postuum wor-
den onderscheiden voor zijn hel-
dendaad, waarbij hij het leven liet 
om het leven van de bewoners 
in Vorstenbosch te sparen. Bij de 
plechtigheid daar zal Rob Hen-
driks uit Vorstenbosch, wonend in 
Sidney, aanwezig zijn. Ook daar 
zullen ongetwijfeld klaprozen, 
symbool voor alle gesneuvelde sol-
daten, prijken. 
De plechtigheid aan de Meuwel-
weg start om 13.00 uur.

Peter McHugh bezoekt Vorstenbosch in 2014 Tekst: Martha Daams Foto: ©DMBK

‘In het monument zal de plaquette van 
McHugh worden verwerkt’

VORSTENBOSCH – De voorbereidingen voor ‘Market Garden’ en het bezoek van Peter McHugh aan de plek 
waar zijn oom op 20 september 1944 neerstortte, waren aanleiding om pogingen te doen een oorlogsmonu-
ment te realiseren op de plek waar het vliegtuig van Maurice McHugh neerkwam. 

BvR Advocaten, uw Bron van Raad voor: 
 Personen- en familierecht
 Arbeidsrecht
 Huurrecht
 Strafrecht

 Incasso’s
 Alg. verbintenissenrecht
 Letselschade
 Sociaal zekerheidsrecht

info@bronvanraad.nl
www.bronvanraad.nl

Tel: 0412 - 85 77 75
Fax: 0412 - 85 77 76

Cereslaan 10a 
5384 VT  Heesch

Wij zijn een Bron van Raad
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Herdenkingsceremonie bij de Bevrijdingskapel 
HEESWIJK-DINTHER - Bij de Bevrijdings-
kapel in Heeswijk-Dinther vond op zon-
dag 13 september een herdenkingscere-
monie plaats. 

Wethouder Rein van Moorselaar was aan-
wezig namens de gemeente Bernheze. 
Col L.P. Buzzerio vertegenwoordigde de 
Amerikaanse ambassade en speciale gas-
ten waren de 101-jarige Amerikaan Ray 
Nagell Warwheels en zijn vrouw Helen. 
Na een welkomstwoord door de wet-
houder, werden bloemen gelegd bij het 
monument. Daarna lazen kinderen een 
gedicht voor en bracht het gilde een vaan-
delgroet. De Last Post werd gebracht door 
C. van Doorn. De bijeenkomst werd afge-
sloten met een minuut stilte. 
Meer foto’s op www.mooihdl.nl. Wethouder van Moorselaar legde bloemen                                                       The Last Post door C. van Doorn Foto’s: Michel Roefs

paratroopers landen bij 
Kilsdonkse molen

Om stil te staan bij de enorme of-
fers en om de gevallenen te her-
denken, maakt het internationale 
Round Canopy Parachuting Team 
vanaf 17 september opnieuw een 
groot aantal parachutesprongen 
op plaatsen waar exact 71 jaar ge-
leden slag werd geleverd. 

Dat gebeurt op zondag 20 sep-
tember ook nabij de Kilsdonkse 
Molen. Om het publiek de gele-
genheid te geven om de spron-
gen van zeer nabij te zien en mee 
te maken, is gekozen voor ruime 

landingsplaatsen. Zondag 20 sep-
tember omstreeks 16.00 uur zal er 
gesprongen worden op het terrein 
naast De Kilsdonkse Molen aan het 
einde van de Laverdonk. 
De para’s, die springen in unifor-
men die toen werden gedragen, 
zullen neerdalen aan ronde, groe-
ne parachutes en het vliegtuig 
waaruit gesprongen wordt, is een 
originele Douglas C-47 Dakota, 
die in 1944 ook daadwerkelijk pa-
rachutisten boven ons land heeft 
gedropt. Het bezoekerscentrum 
zal die dag langer geopend blijven 

tot 19.00 uur, omdat de parachu-
tisten na de landing zich daar zul-
len verzamelen. Het publiek is dan 
ook in de gelegenheid om de pa-
rachutisten persoonlijk te spreken 
of om samen met een parachutist 
op de foto te gaan. Van 15.30 tot 
17.00 uur is er een speciaal muzi-
kaal optreden door het Bernhezer 
Senioren Orkest.

HEESWIJK-DINTHER - Op 17 september is het 71 jaar geleden dat ruim 
20.000 parachutisten neerdaalden in Nederland om de bevrijding van 
ons land te bespoedigen. Dat wordt zondag 20 september herdacht bij 
de Kilsdonkse Molen in Dinther. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 17 t/m 23 september 2015

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

info@ceelengroentefruit.nl

Appel/perensap 5 liter € 8,50. Vers geperst.

Frieslanders (aardappels) 5 kilo € 2,95

Spruitjes 500 gram € 0,95

Triumph peren 1 kilo € 1,25

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 voorgebakken 

ciabatta
    voor

Kersenbloem
2 voor

Bloem van Brioche gevuld 
met room en kersen

1,50

2,50

Eigen gemaakte 
rookworst 
100 gr. €1,00

Speklappen

100 gr. € 0,69

Runderrookvlees 

100 gr. €2,25

Wij hebben ook gezonde cadeaubonnen

Speculaas-
caketaartje

nu

met zuiver amandelspijs

6,25

Nisseroise 
worstenbroodjes 

5 + 1 gratis

Rundersoepvlees

100 gr. € 0,99

Burendag in ’t rul met een 
bijzonder tintje
HEESCH – In ’t Rul in Heesch 
wordt dit jaar op zaterdag 26 sep-
tember een speciale Burendag 
gehouden aan ’t ven bij De Ploeg 
vanaf 11.00 uur.

De jaarlijkse Burendag vindt dit jaar 
op zaterdag 26 september plaats. 
Buurtorganisaties die een leuke ac-
tiviteit voor die dag willen organise-
ren, worden door het Oranje Fonds 
ondersteund met een financiële 
bijdrage. De afgelopen jaren heeft 
Burendag steeds meer bekendheid 
gekregen als een dag voor een ge-
zellig samenzijn: mensen leren el-
kaar kennen en kunnen iets voor 
elkaar betekenen. Dit jaar viert Bu-
rendag zijn tiende verjaardag.

Activiteiten
In Bernheze wordt elk jaar iets 
georganiseerd door buurtver-
enigingen. Sommigen nemen de 

groenvoorzieningen onder han-
den, anderen organiseren een 
buurt-BBQ en spelletjes voor de 
kinderen. In ’t Rul zijn de handen 
ineengeslagen door bewoners, 
gemeente Bernheze, Vivaan en 
Mooiland. Er zijn diverse activitei-
ten gepland voor 26 september, 
met om 11.00 uur het startsein 
voor een voetbalwedstrijd en een 
fotospeurtocht door de wijk. Om 
14.00 uur worden bij het ven aan 
De Ploeg drie vlaggen onthuld die 
ook op verschillende plekken in ‘t 
Rul zullen hangen. Aan de vlaggen 
is in samenwerking met betrokken 
bewoners gewerkt door beeldend 
kunstenaars Klaas Burger en Ja-
nina Frye van de Academie voor 
Beeldvorming. De vlaggen dragen 
bij aan een nieuw beeld van ‘t Rul: 
kenmerken zijn dat mensen elkaar 
groeten, leren kennen en verant-
woordelijkheid nemen voor de 

publieke ruimte. De vlaggen zullen 
worden onthuld door wethouder 
Rein van Moorselaar. 
Voor meer info over Burendag zie: 
www.burendag.nl.

open dag Boeddhistisch 
Centrum Karma eusel Ling

VORSTENBOSCH - Boeddhistisch 
centrum Karma Eusel Ling in Vor-
stenbosch houdt op zondag 20 
september van 11.00 tot 16.00 
uur een open dag.

Vanaf 11.00 uur bent u welkom 
om de tempel te bezoeken. Er zul-
len op deze dag toelichtingen wor-
den gegeven met betrekking tot 
het Boeddhisme. Ook zullen enke-

le rituelen in de vorm van poedja’s 
worden uitgevoerd. Verschillende 
meditatievormen, die worden be-
oefend in ons centrum, worden 
toegelicht en kunnen worden be-
oefend tijdens korte sessies. Er zal 
een korte uitleg over Taiji worden 
gegeven en een korte demonstra-
tie waaraan u kunt meedoen, als 
het weer het toelaat, buiten. 
Tevens is er een lama uit India 

aanwezig, die wat Tibetaanse ge-
rechten en Tibetaanse boterthee 
bereiden, gewone thee, koffie of 
frisdrank is ook te verkrijgen te-
gen een kleine vergoeding, die ten 
goede komt aan het klooster in So-
nada (India). Kortom, er is van alles 
te zien en te beleven. 

U bent van harte welkom! 
Heuvel 1, Vorstenbosch.

Zie            onder kops-schoenreparatie Zie            

Inleverpunten Schoenreparatie:
Kops&Shoes
Dr. Heijmanstraat 14 - Heeswijk-Dinther              

Dio The Readshop Sparkling
Parkstraat 8 - Nistelrode

Schoenreparatie aan huis 
in Heesch en Nistelrode.

Haal- & brengservice.
 
Bel 06-15933482 
of 0413-293919

1946 / 2015rommeLmarKT
BerGHem

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

Het is een gezellige markt met 
een mooi terras voor een hapje of 

drankje en zeker niet te vergeten de 
beroemde appeltaart.

De markt is zowel binnen 
als buiten.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Tevens is een grote collectie 

POMPOENEN te koop in alle 
kleuren en maten.

De markt is geopend van
9.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Halvemorgenstraat 15 
Berghem.

Nabij spoorwegovergang
Berghem-Herpen.

Info:
Francien Nelissen 06-53163504.
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‘De prijs heeft me heel veel gebracht’

Beste Jonge Ondernemer van het 
Jaar 2014 werd Roel van de Leest 
van Autoroel’s uit Heeswijk-Din-
ther. De winnaar van de jaarlijkse 
‘aanmoedigingsprijs’ moest het 
opnemen tegen twee sterke te-
genstanders: Buro Tweevoud en 
Johnnie & Mieke’s dagwinkel. Au-
toroel’s won de prijs onder andere 
omdat het bedrijf in korte tijd sterk 
gegroeid is. Roel staat naar eigen 
zeggen van maandag tot zondag 
klaar voor zijn klanten. 

De jonge ondernemer heeft een 
fonkelnieuwe showroom van 2000 
m2 op bedrijventerrein Retsel. Daar 
staan continu zo’n tachtig jonge 
auto’s te wachten op een nieuwe 
eigenaar. 

Nieuwe klanten
“De titel ‘Jonge ondernemer 
van Bernheze’ heeft me veel ge-
bracht”, vertelt de nog altijd trotse 
Roel. “Je wordt als bedrijf echt 
geröntgend. Wat je doet en wie 
je bent wordt van alle kanten te-
gen het licht gehouden. Als je dan 
uiteindelijk toch wint, dan geeft je 
dat een heel goed gevoel. Zeker 
voor een bedrijf als het onze, de 
autohandel heeft niet overal zo’n 
goede naam, is het heel belangrijk 
vertrouwen te hebben. En vooral 
dat bracht deze prijs heel veel mee. 
Het leverde, naast veel reclame en 
naamsbekendheid, ook meteen 
nieuwe klanten op. 

Vooral ouderen die me daarvoor 
nog niet kenden, komen nu een 

kijkje nemen. Uit het dorp, maar 
ook van ver daarbuiten. Ik vent het 
ook zoveel mogelijk uit natuurlijk. 

De prijs staat groot op mijn auto, 
maar ook op mijn website. Zo ver-
kocht ik recent een bedrijfsbus aan 
een man uit Groningen. Die zag 
op mijn nieuwe site het filmpje van 
het BBE en mijn prijs en dat gaf 
hem voldoende vertrouwen met 
me in zee te gaan. Prachtig toch!”

Roel van de Leest Tekst: Mathieu Bosch Foto: Marcel Bonte

BERNHEZE - Op zaterdag 21 november vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2015 plaats. Tijdens dit 
event worden de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt. Tot en 
met 25 september kan elke ondernemer in Bernheze bedrijven aandragen, die voor de Bernhezer Onderne-
mersprijs (BOP) of de Jonge Ondernemersprijs (JOP) 2015 in aanmerking komen. 

‘Het leverde, naast veel reclame 
en naamsbekendheid, ook 
meteen nieuwe klanten op’ 

Tineke Sluiter stopte in 2005 als 
registeraccountant en begon zon-
der enige ervaring in de mode, een 
online fashion shop. Een met de 
hand geschreven kaartje bij iedere 
bestelling, bezorgde Tineke en 
www.orangebag.nl veel succes.
Ton Willemse deed tien jaar on-
line ervaring op en in 2014 open-
de hij in Nistelrode een show-
room. www.badkamermarkt.nl
heeft 300.000 unieke bezoekers 
per maand en als Nederlands 
grootste sanitairwebshop staat hij 
tussen concurrenten als bol.com, 
coolblue.nl en wehkamp.nl.
 
Paul van Tilburg richtte in 2010 
Van Tilburg Online 
www.vantilburgonline.nl op met 
als doel om vaste klanten van de 
fysieke winkel een extra service 
te bieden door 24 uur per dag en 
zeven dagen per week te kunnen 
winkelen. Voordat Paul dit initiatief 
nam, heeft hij enkele jaren mode-
ervaring opgedaan buiten het be-
drijf (o.a. bij O’Neill). 
Deze meeting is laagdrempelig, in-
formeel van karakter en voor alle 

vrouwen die interessante andere 
vrouwen willen ontmoeten, op 
zoek zijn naar ondersteuning of 
anderen iets te bieden hebben. Ie-
dereen is dan ook uitgenodigd, al-
leen of met een vriendin of collega.
Aanvang 13.00 uur, entree be-
draagt 12,50 euro (inclusief lunch). 

Aanmelden via: 
www.vovbernheze.nl.

vov-meeting over succes-
vol online ondernemen
BERNHEZE - Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze neemt haar be-
zoekers op vrijdag 25 september in CC Nesterlé mee in de wereld van 
e-commerce. Internet zette de wereld op zijn kop. Door concurrentie 
moesten ondernemingen hun wendbaarheid meer dan ooit vergroten 
door e-commerce in te zetten. Maar hoe doe je dat? Tineke Sluiter, Ton 
Willemse en Paul van Tilburg, allen zeer succesvol met e-commerce, 
nemen je mee in hun wereld.

voor BT Didi in 
Beauty Salon top 100

De uitreiking vond plaats in de 
Jaarbeurs in Utrecht. De awards 
werden uitgereikt door Fred van 
Leer (bekend van Holland’s Next 
Top Model). Na een leuke video-
compilatie werd de top 3 bekend 
gemaakt van de beste salons van 
2015 zonder en met personeel. 

De jury gaf als rapport mee dat Bt 
Didi een goede en duidelijke visie 
heeft voor de salon. ‘Ze gaat daar-
naast echt voor resultaat. Dat Bt 
Didi veel in huis heeft om de huid 
van haar klanten te verbeteren, 
mag nog meer naar buiten ge-
bracht worden’, aldus de jury. 

Belangstellenden die ook willen 
weten hoe ze de kwaliteit van de 
huid kunnen verbeteren, kunnen 
op vrijdag 18 september even bin-
nenstappen bij Bt Didi tijdens de 
product release van het nieuwste 
huismerk Natura Bisse. Specialistes 
geven het juiste huidadvies en wie 
wil, kan gratis en vrijblijvend een 
power facial van Natura Bisse van 
30 minuten ondergaan. 

NISTELRODE - Bt Didi uit Nistelrode is afgelopen zaterdag door het 
publiek en de jury van de Beauty Salon Top 100 verkozen als derde 
beste salon van Nederland in de categorie ‘Beste salon van Nederland 
met personeel’. 

Derde plaats

Reserveren kan ook via 
info@btdidi.nl
Meer informatie via 
0412-612671
www.btdidi.nl
info@btdidi.nl

LOCATIE: LANGENHUIZEN 
AGRARISCH LOON- EN 
GRONDVERZETBEDRIJF

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent   twitter.com/BernhezerBE2015  www.bernhezerbusinessevent.nl
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Calculator Aluminium kozijnen (38 uur)
Omschrijving functie
Je dient zelfstandig op basis van aangeleverde tekeningen en bestekteksten een 
offerteaanvraag te kunnen behandelen. Daarnaast zul je offerteaanvragen voor 
serres, veranda’s, kunststof kozijnen en buitenzonwering uitwerken. Je zult de 
offerte zelf opvolgen en afronden.

Wat bieden wij jou?
- Passende salariëring en secondaire voorwaarden volgens CAO kleinmetaal.
- Cursussen en trainingen.
- Werken in een gezellig team.
- Een 38-urige werkweek.
- Per direct een aanstelling met uitzicht op een vast contract.

Deze functie vereist van jou:
- Minimaal afgeronde MBO opleiding.
- Gedegen kennis van aluminium ramen en gevelelementen.
- Vaardigheid met computer en office.
- Ervaring met LOGIKAL is een pré!
- Oog voor detail, nauwkeurig en kwaliteits- en kostenbewust.
-  Een teamspeler jonger dan 40 jaar die zelfstandig kan werken en sociaal vaardig is.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:

msmits@eijkemans-alubouw.nl
Of naar:

Eijkemans Aluminiumbouw VOF
Tnv. Maikel Smits

Molendijk-zuid 20b, 5482 WZ Schijndel
www.eijkemans-alubouw.nl

Monteur binnendienst (38 uur)
Omschrijving functie
Hoofdzakelijk ben je bezig met het produceren van aluminium ramen/deuren/
schuifpuien. Naast de productie van de aluminium kozijnen zul je ze ook gaan 
monteren. 

Wat bieden wij jou?
- Passende salariëring en secondaire voorwaarden volgens CAO kleinmetaal.
- Werken in een gezellig team.
- Een 38-urige werkweek.
- Per direct een aanstelling met uitzicht op een vast contract.

Deze functie vereist van jou:
-Minimaal VMBO niveau.
-Jonger dan 35 jaar.
-Ervaring met aluminium ramen en deuren.
-Flexibel, technisch en nauwkeurig.
-Een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.

Eijkemans Aluminiumbouw VOF is op zoek naar een:

alles draait om de bodem op oogstdankdag ZLTo Bernheze

Als ‘rentmeester’ van de bodem is 
het de mens die er ook goed voor 
moet zorgen. Als mens zijn we 
sterk verbonden met ‘de bodem’. 
Het is de vaste grond onder onze 
voeten. We zijn totaal afhankelijk 

van die bodem. Zonder bodem is 
er niets. 
Wij leven van de vruchtbaarheid 
van de bodem: van alle dieren die 
er samen met ons op leven, maar 
ook van alles wat erop groeit en 

bloeit. De bodem ligt aan de ba-
sis van alles: humus - humility 
- human. Veel bodems in de we-
reld staan onder druk en daarom 
is 2015 door de Verenigde Naties 
uitgeroepen tot Jaar van de Bo-

dem. “Wij hebben ons hier graag 
door laten inspireren, want de 
agrarische sector en de bodem zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den”, aldus de ZLTO Bernheze-
organisatie van de Oogstdankdag. 
“We doen het anders dit jaar. Op 
20 september hebben we een leuk, 
bruisend en spraakmakend pro-
gramma samengesteld waar ieder-
een welkom is. 

Met een soort ‘talkshow’ van 11.00 
uur tot ongeveer 12.00 uur, omlijst 
met zang van koor Present. Na het 

officiële gedeelte is er de mogelijk-
heid voor een uitgebreide rondlei-
ding op het groente- en fruitbedrijf 
van de familie Verkuijlen en be-
zichtiging van het arbeidsmigran-
tenhotel. In de bedrijfshallen is 
tevens een bescheiden presentatie 
van onze sector. Bezoekers krijgen 
koffie en een broodje aangeboden, 
want het is een totaalprogramma 
dat we aanbieden en dat eindigt 
rond de klok van 14.00 uur.”

DWDD
Mathieu Bosch gaat met verschil-
lende gesprekspartners de verbon-
denheid van mens en bodem be-

lichten. “In de sfeer van De Wereld 
Draait Door. De bodem heeft vele 
waardes: landbouwkundig, econo-
misch, sociaal en religieus, maar 
zeker ook emotioneel als geboor-
tegrond. Vanuit verschillende in-
valshoeken kijkt Mathieu, met zijn 
gasten, naar de bodem. Hoe religie 
met de bodem is verbonden, daar 
vertelt diaken Hans van Bemmel u 
meer over. Hoe intensieve veehou-
derij te combineren is met duur-
zaamheid van de bodem, wordt u 
vast duidelijker in zijn gesprek met 
Helma van der Heijden. En met 

Cor van den Heuvel wordt de ver-
binding gemaakt naar de verbrede 
landbouw. 
Willem van Doorn kent de bo-
dem als bodemdeskundige op zijn 
duimpje en kan daar heel boeiend 
over vertellen. Kortom, de bodem 
is de rode draad van onze Oogst-
dankdag, want de bodem heeft 
een groot maatschappelijk belang, 
dat we zeker niet moeten onder-
schatten”, aldus de commissie 
Oogstdankdag ZLTO Bernheze.
De Oogstdankdag op 20 septem-
ber aan de Boterweg 2, te Hees-
wijk-Dinther start om 10.30. De 
entree is gratis.

Bernheze - Bernheze is dit jaar aan de beurt de jaarlijkse Oogstdankdag van 
ZLTO Kringen Veghel, Oss, St. Michielsgestel, Midden Maasland en Bernheze te 
organiseren. De ‘bodem’ is de rode draad tijdens deze Oogstdankdag op zondag 
20 september. 

Het thema ‘Bodem’ op velerlei manieren benaderd Tekst: Hieke Stek

Wij leven van de vruchtbaarheid van de 
bodem: van alle dieren die er samen met 
ons op leven, maar ook van alles wat erop 
groeit en bloeit
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hallo, ik ben Boemel. ze zeggen dat 
ik gedumpt ben, dat betekent 

volgens mij dat ik uit de auto 
gezet werd en op straat liep. 
zonder brokjes en water... en 
daar kwam ik een eng ander 
dier tegen, dat mij in mijn 
oog gebeten heeft. Ondanks 
dat de wond bij mijn oog 
genezen was, bleef ik er last 

van houden. Daarom is mijn 
linkeroog verwijderd door dok-

ter kim van dierenartsenpraktijk 
Bernheze, wat ik erg fijn vind. 

in het begin deed het pijn, maar nu helemaal niet meer. Dat 
zien ze bij hazel, omdat ik aanval op mijn voerbak, en mij als 
een boef gedraag als er kruiden gesneden worden.
Mijn oog is nu genezen en daar heb ik geen last meer van, ook 
ziet het er niet eng uit (geen gat, maar gewoon vacht). ik zoek 
een leuke vriendin en een baas die mij niet meer dumpt!
Leeftijd: onbekend, wat ouder (gevonden).
Gecastreerd: ja, per direct plaatsbaar. Formaat: gemiddeld.

Voor meer informatie: Konijnenopvang Hazel
www.konijnenopvanghazel.nl
konijnenopvanghazel@outlook.com
Facebook: konijnenopvang hazel

Dierenparkje Heelwijk - Verdilaan - 5384 CH Heesch

Door Mark Huyben

Geitenwei
Afgelopen maanden zijn er diverse jonge dieren geboren en ook weer verkocht. De 
Kameroenlammetjes hebben een goed tehuis gekregen in Nistelrode bij een kampeer-
boerderij. De kippen zijn op diverse plaatsen terechtgekomen en de eenden zullen 
komende week een nieuwe plek krijgen in de grachten van Ravenstein. Ook de jonge 
konijntjes hebben weer hun weg gevonden naar nieuwe baasjes.
Als je rond het parkje loopt en je ziet dat er vrijwilligers aanwezig zijn, mag je altijd even 
vragen om binnen te mogen kijken. Meestal krijg je dan een kleine rondleiding en kun 
je de dieren van nog dichterbij zien en aaien.

In de maanden voor de vakantie zijn alle vrijwilligers druk bezig geweest om sponsors 
te vinden voor het dierenweitje, zodat we kunnen blijven bestaan. Dit heeft wel wat 
opgeleverd, maar nog niet genoeg om te zorgen dat we volgend jaar genoeg geld heb-
ben om de dieren te blijven voeren. Wilt u ons sponsoren, neem dan contact op met 
Mark Huyben op 06-46086925 of 0412-456295. Woont u in de buurt en vindt u dat 
‘De Geitenwei’ moet blijven bestaan, dan kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op 
ons rekeningnummer NL25 RABO 0120015668 ten name van Stichting Dierenverblijf 
Heelwijk. Alle kleine beetjes helpen om het dierenparkje te laten voortbestaan en ik wil 
de mensen die in de afgelopen tijd een bijdrage hebben overgemaakt dan ook hartelijk 
bedanken.
Om meer inkomsten te krijgen hebben we ons ingeschreven voor de RABO CLUBKAS 
CAMPAGNE. Bent u Rabobank lid en wilt u dat het dierenparkje blijft bestaan, stem 
dan op ‘De Geitenwei’ zodat de stichting meer geld beschikbaar krijgt om te blijven 
bestaan. Stemmen kan van 12 tot 25 oktober via de site van Rabobank Oss Bernheze. 

We zoeken nog steeds extra vrijwilligers. Dit mag voor zowel een korte klus als voor 
meer structurele inzet, zoals het voeren van de dieren zijn. Vind je het leuk iets te 
betekenen voor de buurt, neem dan contact op met Mark Huyben op 0412-456295, 
loop op zaterdagochtend een keer binnen als er vrijwilligers aanwezig zijn of bel een 
keer aan op Verdilaan 31, recht tegenover de Geitenwei.

volop genieten van de natuur in groen Bernheze

Maar ook het prachtige natuurge-
bied rondom de Kilsdonkse Molen, 
met een bijzonder beekdalland-
schap, waarin de natuur nieuwe 
kansen krijgt om zich te ontwik-
kelen en waar cultuur en natuur 
elkaar versterken en de bossen 
noordelijk van Kasteel Heeswijk, 
met daarin het landelijk bekende 
én geliefde natuurtheater De Ker-
souwe. Dit is slechts een greep uit 
al het natuurschoon dat de ge-
meente Bernheze rijk is. 
Maar ook parkjes en vijvers in 
woonwijken en zandpaadjes in het 
buitengebied blijken geliefde plek-
ken te zijn om te genieten en te 
relaxen. 

Uit het burgerpanel www.tipmooi 
bernheze.nl is gebleken dat een 
ruime meerderheid van de geën-
quêteerden regelmatig gebruik 
maakt van al het natuurschoon dat 
onze gemeente te bieden heeft. 
Of het nu wandelend, fietsend of 
hardlopend is; maar liefst 66% van 
de geënquêteerden geeft aan re-
gelmatig gebruik te maken van de 
prachtige natuur die Bernheze rijk 
is.

Verder geeft maar liefst 83 procent 
van de ondervraagden aan wan-
delend te genieten van het natuur-
schoon in de gemeente Bernheze 
en 64 procent doet dat op de fiets 

of op de mountainbike; 19 procent 
loopt hard en 25 procent geniet 
terwijl men de hond uit aan het 
laten is.

Een aantal mensen, 22 procent van 
de geënquêteerden, stoort zich 

aan loslopende honden, moun-
tainbikers en wildcrossers die zich 
buiten de aangegeven paden be-
vinden en omgekapte bomen die 
gewoon in het bos blijven liggen.
Een grote groep (53 procent) 
stoort zich aan rommel in de na-

tuur. Bijzonder om te vermelden is 
dat er ook mensen zijn die zich sto-
ren aan de Schotse Hooglanders 
die in kuddes rondtrekken over de 
Maashorst!

BERNHEZE - Natuur in de gemeente Bernheze is overal; je hoeft er vaak 
niet ver voor te rijden, fietsen of wandelen om midden in het groen te 
staan. De Maashorst - een natuur- en cultuurlandschap met prachtige 
bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes 
-, het Aa-dal met zijn rivier de Aa met prachtige oude bochten zoals 
die bij Kasteel Heeswijk, het natuurgebied De Hooge Vorssel, dat ten 
zuidoosten van Heesch ligt en waarin zich een arboretum (Bomenpark 
in de volksmond genoemd) bevindt. 

trimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpensiontrimsalon     kattenpension

0413-293294
06-31780198 / 06-12729259
 www.chateauanimaux.nl www.trimsalonbeautydog.nl

06-20 60 36 56
Schutsboomstraat 4 5384 GT Heesch

•	Trimmen	op	massage-achtige	wijze
•	Feather	extensions	zetten

4 jonge poesjes
Gratis af te halen in Heesch per 26 oktober 
2015. Geboren op 5 september. Zwart/grijs 
gekleurd. 06-41220005.

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign

0412-795170
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Toelichting:  
1 Beperkte toegankelijkheid door de Golfbaan. 
1 Crossmotoren 
1 Slecht onderhoud aan ondergrond en begroeiing  
1 Wielrenners 
2 Motoren, quads 
3 De meeste honden gaan prima, maar die honden die niet zijn opgevoed zijn soms erg vervelend. 

En natuurlijk de fietsers die op een renfiets of atb rondrijden en doen alsof alle natuur van hun is. 
4 Schotse hooglanders 
5 Off the road motoren 
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A. Rommel B. Andere gebruikers C. Loslopende dieren D. Geluidsoverlast E. Anders

 4.3.1 Waarvan ervaart u overlast? 
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FiLms dit Jaar iN FiLmhuis de pas
Tot eind 2015 zijn in Filmhuis De Pas in Heesch de volgende films te zien: 

Dinsdag 22 en woensdag 23 september. Let op dit is een afwijkend programma!
De film Le famiLLe BéLier 

Zondag 4 oktober de film SeLma

Woensdag 7 oktober in het kader van de borstkankermaand de film BroSer

Maandag 19 en dinsdag 10 oktober: WiLD !

In de herfstvakantie, 26 en 27 oktober de KiNDerfiLm

Zondag 1 november STiLL aLiCe, een film over dementie
Maandag 9 en dinsdag 10 november de film ComiNG Home

7 en 8 december de film 52 TueSDaYS

De KerSTfiLm wordt 22 december getoond.

Wij hopen u ook te ontmoeten bij het LadiesE(n)vent op donderdag 23 september.
PS: Heeft u de nieuwe trailer van filmhuis De Pas gezien bij Heesch Presenteert? 

 

 

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

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

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

Zet je eerste stap op 26 september en check je loopbaan op de 
Dag van de Loopbaan. Kijk op www.in� usso.nl.

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

www.influsso.nl 
 

 

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

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

op de Dag van de Loopbaan. Kijk op www.influsso.nl. 
Dag van de Loopbaan. Kijk op www.in� usso.nl.

Bag to the future
Bag to the future zamelt rugzakjes in voor kinderen van de vluchtelingen die aankomen in Lesbos. Rugzakjes 
met speelgoed en nuttige dingen die het leven van kinderen in ieder geval iets kunnen veraangenamen als ze 
een bittere reis achter de rug hebben en nog een lange weg te gaan.

Iedereen mag en kan een tasje samenstellen, zolang het maar een stevige 
rugtas is, maximaal 1 kg en niet te vol! Hang er een kaartje aan met een 
persoonlijke groet of gelukwens en zet er op of de tas voor een jongen of 
meisje is en welke leeftijd ongeveer. 
De tassen kunnen tot en met 18 september ingeleverd worden bij Trendy-
speelgoed.nl, Scheldestraat 4c in Oss of tijdens onze familiedag bij zand-
sculpturenfestival zaterdag 19 september.

Op zondag brengen wij alle tassen naar het verzamelpunt in Amster-
dam, waar - na controle - op 24 september een transport vertrekt 
naar Lesbos. Dus... Iedereen die graag iets concreets, nuttigs en 
moois wil doen voor de grote stroom vluchtelingen... Aan de 
slag! Voor meer info en vragen bel met 0412-647555. 

de lifestylebeurs waar mannen 
meer dan welkom zijn

LOCATIE: DE PAS | DE MISSE 4 | HEESCH |
 TEL. 0412-451634

TIJD: 18.30 – 22.30 UUR

ENTREE: € 3,- INCL. CONSUMPTIE (ONLI
NE VIA WWW.DE-PAS.NL OF AAN DE IN

FOBALIE)

INFO: MARINDA@DE-PAS.NL

LIKE ONZE  PAGINA ‘LADIES ENVENT’ EN MAAK KANS 
OP VRIJKAARTEN.

SCHRIJF JE IN OP DE AVOND ZELF EN MAAK KANS OP EEN VAN 
DE 3 PRACHTIGE PRIJZEN (JE MOET DAN WEL AANWEZIG ZIJN).

LADIES E(N)VENT

ONDER DE VERKOCHTE  
KAARTEN WORDEN 
50 GOED GEVULDE 

GOODIE-BAGS VERLOOT!

HOOFDPRIJS
compleet verzorgde

met taxi-service, diner 
en theatervoorstelling

THEATER VIP-AVOND

2E PRIJS
Nieuwe 

Najaars-look 
t.w.v. €97

 Door 
 Van Herpen
 Haar en Bijoux

3E PRIJS
Vriendinnen 
Fotoshoot 
t.w.v. €75

 Door 
 Marcel Bonte 
 Fotografie

De Pas presenteert:

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015
www.de-pas.nl

WELLNESS | HEALTH & BEAUTY
LIVING & LEISURE | SPIRITUAL 
SIERADEN | PROEVERIJ | HIP

MUST HAVES | MODE | NIEUW
EEN GEZELLIG AVONDJE UIT

WORKSHOPS | SMILE | STOER

LADIES E(N)VENT
- LIFESTYLE BEURS -
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Beauties by Rachel
Ladies E(n)Vent actie!
Tegen inlevering van de advertentie op deze pagina’s ontvangt 
u, enkel op deze avond, 35% korting op een permanente make-
up behandeling! Wilt u zeker zijn van een plaatsje, reserveer dan 
nu! Mocht het op deze avond niet meer lukken en u maakt een 
afspraak, dan ontvangt u 25% korting. De behandeling moet 
dan wel plaatsvinden voor eind oktober.

Dus twijfelt u al jaren over een permanente eyeliner of prachtig 
geperfectioneerde wenkbrauwen, dan grijp dan nu uw kans! 
Voor verdere informatie check 
www.bbyr.nl. Tot Beauties!

Mannen zijn 

meer dan 

welkom Apart
trendy speelgoed

& spellen

Op zoek naar een origineel kindercadeau?
Bij Trendy Speelgoed vind je het zo!

Heb je vragen of advies nodig?
Bel 0412-647555 of 
mail: info@trendyspeelgoed.nl

Al 11 jaar online 
een vertrouwd 
speelgoed adres.

Al 11 jaar online 
een vertrouwd 
speelgoed adres.

Speelgoed en spellen die kinderen aanzetten 
tot actie, creativiteit en gebruik eigen fantasie. 

Levering uit voorraad dus snel in huis!

Iedereen mag en kan een tasje samenstellen, zolang het maar een stevige 
rugtas is, maximaal 1 kg en niet te vol! Hang er een kaartje aan met een 
persoonlijke groet of gelukwens en zet er op of de tas voor een jongen of 

De tassen kunnen tot en met 18 september ingeleverd worden bij Trendy-
speelgoed.nl, Scheldestraat 4c in Oss of tijdens onze familiedag bij zand-

Op zondag brengen wij alle tassen naar het verzamelpunt in Amster-
dam, waar - na controle - op 24 september een transport vertrekt 
naar Lesbos. Dus... Iedereen die graag iets concreets, nuttigs en 
moois wil doen voor de grote stroom vluchtelingen... Aan de 
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Donderdag 24 september in De Pas in Heesch

www.gabriellicvoetreflex.nl 
 06-50435216 - Roestenburgseweg 2 - Heeswijk-Dinther

In combinatie met voetre� exologie 
worden de ‘Ik ben oké’ en de ‘Powerpuber’ 
training aangeboden. Tijdens deze training 
leren ze positief te denken, hun innerlijke 
en uiterlijke wereld te kennen en te 
benoemen: en leren ze hun emoties beter 
te reguleren.

Praktijk Gabriellic Voetre� ex is aangesloten 
bij de Bond voor Europese re� exologen en 
als Wijze Ouder Consulente aangesloten 
bij het platform: Stichting wijze ouders.

Als de basis in 
balans is dan blijft 
u in evenwicht

AANBIEDING BIJ 
PRAKTIJK GABRIELLIC 

VOETREFLEX: 
Betaal nu voor een ontspannende 

voetrefl exbehandeling € 30,- 
bij inlevering van deze advertentie. 

Geldig tot eind december 2015. 

Maak een afspraak via: 
gabriellicvoetrefl ex@gmail.com

of bel naar: 06 - 504 35 216.

Maak kennis met het gezicht 
achter Gabriellic Voetrefl ex 

tijdens de 3e Ladies E(n)vent.

VERGOEDING ZORGKOSTEN:
Vanaf 1 januari 2015 worden voetre� exbehandelingen 
gedeeltelijk of geheel vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 
(Zie www.gabriellicvoetre� ex.nl voor meer informatie).

SPECIALISATIE:
• Dyslexie bij kinderen
• (Hoog)sensitiviteit bij kinderen
• Zwangerschapsklachten
• Zwangerschapswens

www.gabriellicvoetreflex.nl 

gedeeltelijk of geheel vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie neem contact op via gabriellicvoetre� ex@gmail.com of bel naar: 
06 – 504 35 216. 

• Hoofdpijn/migraine
• Gewrichtsklachten zoals 

schouder- nek- of rugklachten
• Maagklachten
• Menstruatieklachten

• Overgangsklachten
• Problemen met de stoelgang
• Slapeloosheidsklachten
• Stress gerelateerde klachten
• Vermoeidheidsklachten

KLACHT GERELATEERDE BEHANDELINGEN:

Stof & Zo
Stof & Zo viert op 25 september haar 12½-jarig be-
staan. Dit laten zij niet ongemerkt voorbij gaan, vrij-
dag 25 en zaterdag 26 september wordt dat gevierd 
met leuke acties. Ook is er vrijdagavond een extra 
koopavond tot 20.30 uur. Tijdens deze avond kunt 
u de nieuwe najaarscollectie bewonderen onder het 
genot van een hapje en een drankje. Ook zal er op 
die avond de prijsuitreiking plaatsvinden van de wed-
strijd ‘Maak je eigen tas en win een naaimachine’. 
U kunt zich hiervoor aanmelden in de winkel of bel 
0412-624420.
Stof & Zo biedt niet alleen een uitgebreide collectie 
stoffen, ook kunt u bij Stof & Zo terecht voor breiga-
rens, fournituren en patronen. Bovenal staat service 

hoog in het vaandel, dus komt u er niet uit, dan staat Lili-jan voor u klaar om u verder te 
helpen. Informeer ook naar de brei-/haaklessen.
Stof & Zo vindt u aan de Geurdenhof 44a in Oss.

Influsso
In je loopbaan of tijdens je werk 
kun je op enig moment op een 
punt komen waarbij je denkt: 
‘Is dit nog wel wat ik wil?’ Of 
misschien word je wel gedwon-
gen om een andere stap te gaan 
maken.

Influsso helpt je bij je volgende stap. Door middel van workshops of 
coaching krijg je meer duidelijkheid in wat je wilt en kunt, maar ook 
hoe je die baan vindt.

Zet een eerste stap, kijk op de site of neem contact op. Ook kun je bij 
Influsso tegen een sterk gereduceerd tarief op 26 september je eerste 
stap maken op de Dag van de Loopbaan. 
www.influsso.nl

Trendyspeelgoed
Op zoek naar een trendy kindercadeau? 
Bij TrendySpeelgoed.nl vind je het zo! 
Speelgoed dat kinderen aanzet tot actie 
en creativiteit. Keuze uit een assortiment 
van ruim 600 artikelen. Creatieve en 
knutselproducten zoals Blopens, binnen-
speelzand, suncatchers en crea kokers. 
Ook tof buitenspeelgoed zoals swingball, 
kubb, hippe loopfietsjes, schietspeelgoed 
en nog veel meer.
Uit voorraad leverbaar, dus snel in huis. 
Bestel eenvoudig via www.TrendySpeel-
goed.nl. Je bestelling afhalen in Oss kan 

ook. Handig! En scheelt verzendkosten. Ook zijn wij hofleverancier van sinter-
klaas en verzorgen wij voor hem de cadeaus bij verschillende bedrijven in heel 
Nederland. Neem gauw eens een kijkje op www.TrendySpeelgoed.nl.
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Ruiken, proeven, beleven 
en genieten met de Bakkers 
Lamers
Diegene die vorig jaar ook op het Ladies E(n)vent zijn geweest kunnen zich waar-
schijnlijk de heerlijke geuren en smaken van al het lekkers van de Bakkers Lamers 
nog goed herinneren.
Ook dit jaar zijn zij weer van de partij om de reukzin en de smaakpapillen van de 
bezoekers te prikkelen. Er zal een heuse proeverij zijn waarbij men zich kan laten 
verrassen door heerlijke hapjes en ook wordt aan de bezoekers getoond dat je 
met broodwaren zoveel meer kan. De Bakkers Lamers zullen aan de bezoekers 
van het Ladies E(n)Vent laten zien wat je allemaal kan doen met tapas stokbrood.
Onder alle bezoekers worden 50 goodybags verloot waarin ook een verrassing 
zit van De Bakkers Lamers.
Kortom; laat je verrassen en geniet!
Tot ziens op het Ladies E(n)Vent in CC De Pas op donderdag 24 september.
www.debakkerslamers.nl
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workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

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

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

LADIES E(N)VENT ACTIE
tegen inlevering van deze advertentie, enkel op deze avond

35% korting 
op een permanente 
make-up behandeling.

Wilt u zeker zijn van een plaatsje, 
reserveer nu!

• Modestoffen
• Fournituren
• Breigarens
• Herstelwerk
• Patronen
• Borduurgaren

Geurdenhof 44a - 5345 BB Oss
0412-624420

www.stof-en-zo.nl

Praktijk Gabriellic
Praktijk Gabriellic biedt voetreflexbehandelingen aan 
voor jong en oud. Een behandeling werkt ontspannend, 
waardoor u zowel lichamelijk als geestelijk tot rust komt. 
Het uitgangspunt bij de voetreflexologie is de mens in 
zijn totaliteit! Voetreflexologie stimuleert het zelfgene-
zend vermogen van het lichaam. Voetreflexologie is een 
veilige therapievorm. Het is een drukpuntmassage van 
de zenuwuiteinden op de voet die in verbinding staan 
met alle organen en systemen in het lichaam.

Tot op het Ladies E(N)Vent. Zie de advertentie op deze 
pagina’s met de aanbieding voor een ontspannende 
voetreflexbehandeling voor maar € 30,-. 
www.gabriellicvoetreflex.nlShoppen bij Life and Garden 

voor sfeer binnen en buiten
Met de komende herfst is het weer genieten van alle sfeerartikelen die Life and 
Garden voor u in de aanbieding heeft om een sfeervolle woonomgeving te creëren. 
Zowel voor binnen als buiten biedt het tuincentrum in Heesch u een scala aan arti-
kelen die een kleurrijke aankleding geven aan tuin, terras en kamer. 
Om u alvast in de stemming te brengen heeft Life and Garden, tijdens het komende 
Ladies E(n)vent in De Pas in Heesch op donderdag 24 september, een sfeerpresen-
tatie ingericht. Hier kan  elke bezoeker alvast kennismaken met diverse mogelijkhe-
den om zijn of haar omgeving in te richten. Ook voor het opdoen van ideeën is het 
interessant om de stand van Life and Garden te bezoeken.
Op het tuincentrum is nu volop keuze om inkopen te doen voor een kleurrijke herfst 
en niet te vergeten de bloembollen die nu in de grond gaan en die in het voorjaar 
een waar kleurenfestival van uw tuin kunnen maken.
Tuincentrum Life and Garden; vanaf nu ook elke zondag van 12.00 uur tot 17.00 
uur geopend.
www.heesch.lifeandgarden.com

HOOGVELDSEWEG 1 • 5451 AA MILL • INFO@SANAVISIE.NL • T (0485) 460 620

Aanmelden via website 
of telefonisch op 0485-460620

Hoogste 
klanttevredenheid 
van Nederland 
in 2013, 2014 en 2015

Dinsdag 7 juli 
om 19.00 uur

Infoavond Borsten

• Borstvergroting

• Borstverkleining

• Borstlift

• Lipofilling

Woensdag 23 september
om 19.00 uur

Sanavisie Bodyclinic
Sanavisie Bodyclinic is een gespecialiseerde kliniek voor plastische chi-
rurgie en Quality of Life. De hoofdvestiging en het OK-complex bevin-
den zich in Mill. Consulten door een plastisch chirurg en behandelingen 
door een cosmetisch arts worden ook op diverse andere locaties gedaan. 
Naast plastisch chirurgen en cosmetisch artsen zijn bij Sanavisie ook life-
stylecoaches en huidtherapeuten actief. Behandelingen worden in veel 
gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.
Op 23 september om 19.00 uur organiseren we in onze vestiging Mill 
een speciale informatieavond over de diverse vormen van borstchirurgie. 
In een ontspannen sfeer kunt u kennismaken met de medewerkers en 
artsen van Sanavisie Bodyclinic en al uw vragen stellen. 

Tijdens deze avond zal plastisch chirurg Stijn Bauland een lezing verzor-
gen over o.a. borstvergroting, borstverkleining, borstlift en lipofilling. 
We sluiten de avond af met een korte rondleiding door de kliniek.
www.sanavisie.nl

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstijden ma./vr. 9.00-18.00 uur 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur

Zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur
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en duurzaam

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

Dommelstraat 70a | Oss
0412-622976 | 06-46665999

info@leddux.nl  | www.leddux.nl

Wat doet u bij
de volgende 
hoge
elektriciteits-
rekening?

RAAK NIET IN PANIEK
MAAR STAP OVER OP LED

Sandra Malka genomineerd voor 
Duurzame Bouwvrouw Award 

HEESCH - Directeur Sandra Malka-van Uden van Roscobouw uit Heesch is genomineerd voor de 
Duurzame Bouwvrouw Award 2015. De uitslag van deze verkiezing vindt op donderdag 24 septem-
ber plaats. 

Roscobouw staat namelijk nooit stil en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Zo is het bedrijf al 
geruime tijd actief aan de slag met energiezuinig bouwen, als een van de weinige op de particuliere 
woningmarkt. De eerste resultaten zijn al geboekt. Zo heeft het bedrijf als eerste in Nederland een 
particuliere rijtjeswoning gerenoveerd naar energieneutraal en daarbij ook garantie geleverd op de 
energieprestatie.
Sandra is trots op de nominatie: “Een goed product neerzetten en vooral ook tevreden blije op-
drachtgevers hebben is geen vanzelfsprekendheid. Ons bouwbedrijf is gespecialiseerd in de particu-
liere markt waar het heel belangrijk is dat je goed luistert naar de klant. Ik kan goed luisteren en stel 
de klant centraal. Hierdoor is deze mentaliteit ook op onze bouwplaats een vanzelfsprekendheid. Ik 
denk dat ik in deze mannenwereld een frisse kijk breng, waardoor het gehele bedrijf beter wordt.”

Stemmen kan via www.duurzamebouwvrouw.nl.Foto: Ad Ploegmakers

Via de Loosbroekse Buurkracht-
actie werd bovendien het hele 
huis geïsoleerd. “Ik ben inkoper 
bij Vobra en daar ook verant-

woordelijk voor de energie-in-
koop. Die kennis breng ik natuur-
lijk ook privé in. Doordat we een 
zwembad hebben bij ons huis, 

gebruiken we privé nogal wat 
stroom. Dat wilden we graag wat 
binnen de perken krijgen. Met de 
zonnepanelen van BECO draait 
de meter bij wat zon weer ach-
teruit. Dat voelt goed. 
De fossiele brandstoffen raken 
op en als we zo doorgaan heb-
ben onze kinderen straks niets 
meer. We moeten zuiniger zijn op 
ons milieu en zo dragen we ons 
steentje bij. 

Een betere toekomst
De zon schijnt toch en dat houdt 
voorlopig ook niet op. We heb-
ben de techniek, dus waarom zou 
je daar geen gebruik van maken? 
In je eentje energie besparen, lijkt 
een druppel op een gloeiende 
plaat. Maar alle beetjes helpen 
en samen ben je groot. Ik geloof 
in de kracht van samenwerken, 
daarom ben ik een groot voor-
stander van de Bernhezer Energie 
Coöperatie (BECO). Ik steun het 
initiatief van harte en ben uiter-
aard ook lid. 
De prijs-/kwaliteitverhouding 
van de zonnepanelen en de in-
stallatie was uitstekend, ik ben 
heel tevreden over de levering en 
uitvoering. Een mooie manier om 
duurzaam samen te werken aan 
een betere toekomst voor het 
milieu. Dat het dan ook nog lek-
ker scheelt in de portemonnee is 
mooi meegenomen.”

Bert Vermeltfoort uit Loosbroek is werkzaam bij Vobra diervoeders 
en voorzitter van het Loosbroekse Ondernemers Belang (LOB). Hij 
woont met zijn gezin aan de Dintherseweg in Loosbroek. Vorig jaar 
liet hij BECO 48 zonnepanelen installeren.

Besparen met zonnepanelen van BECO

meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

een goed product neerzetten en vooraL ook tevreden bLij e 
opdracHtgevers Hebben is geen vanzeLFsprekendHeid
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Dian Langenhuizen en burgemeester Moorman 
Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen 

Samen naar een betere wereld met project WaT aNDerS?!

WAT ANDERS?! gaat over het 
bundelen van talenten en krach-
ten voor een betere wereld. En het 
mooie is: iedere inwoner van Bern-
heze kan meedoen. Maar liefst 
3000 leerlingen van álle scholen 
binnen Bernheze geven al het goe-
de voorbeeld. 

iNSpiraTieBroN 
“We zijn allemaal ontstaan uit 
Sterrenstof. We bestaan uit dezelf-
de moleculen; we hebben
allemaal, hoe klein ook, invloed op 
de aarde. Wij zijn de astronauten 
van het ruimteschip Aarde.”Dit 
zijn de woorden van Wubbo Oc-
kels, de eerste Nederlandse astro-
naut die een ruimtevlucht maakte. 
Zijn woorden vormen de inspiratie-
bron voor WAT ANDERS?! 
Coördinator Dian Langenhuijzen 
start de middag met een warm 
welkom aan iedereen en in het bij-
zonder aan mevrouw Ockels, die 
speciaal voor deze opening vanuit 

Amsterdam naar Nistelrode is af-
gereisd. Maar ook burgemeester 
Marieke Moorman is aanwezig. 
In haar woordje benadrukt zij het 
belang van cultuureducatie en de 
waardevolle rol van Cube hierin. 
En dan is het woord aan mevrouw 
Ockels. Zij memoreert de ervarin-
gen van Wubbo in de ruimte. Hoe 
hij op de aardbol neerkeek en zag 
hoe mooi die is. Maar ook hoe 
kwetsbaar. We hebben maar één 
aarde, besefte hij, één aarde die 
we met zijn allen moeten bescher-
men en koesteren. Terug op aarde 
maakte hij daar zijn levenswerk 
van. En zo ontstond Happy Energy, 

een beweging die zich inzet voor 
duurzaamheid en het behoud van 
onze aarde. “Want”, zo besluit 
mevrouw Ockels haar indruk-
wekkende verhaal, “optimisme is 
onze enige garantie om verder te 
komen. De aarde is ónze verant-
woordelijkheid.” 

pLoTTeN 
Hierna volgt een workshop van 
filosofiedocent Jos van de Mortel, 
ter voorbereiding op het project 
straks met de leerlingen in de klas. 
In een complete lessenserie gaan 
de kinderen op school werken met 
hun eigen talenten en krachten, 
om zich daarna te ‘plotten’ op de 
site www.wubbokijk.nu. Ook ma-
ken ze ieder hun eigen molecuul 
van een tempex-bol. In maart vol-

gend jaar wordt van álle moleculen 
van alle scholen één megagrote 
molecuul gevormd bij tuincentrum 
Lips in Nistelrode. 

Alle Bernhezenaren kunnen mee-
doen door zich aan te melden via 
www.wubbokijk.nu. Laat zien wie 
je bent en hoe jij met jouw talent 
of kracht bijdraagt aan een mooi-
ere wereld. Voor jezelf, maar ook 
als voorbeeld voor onze kinderen. 
Samen op weg om onze wereld 
een stukje mooier te maken.

Zet jezelf op de kaart: 
www.wubbokijk.nu
Over project WAT ANDERS?!: 
www.cubebernheze.nl
Over Happy Energy: 
www.happyenergy.nl.

Bernheze - Een druk op de knop door mevrouw Ockels (weduwe van astronaut 
Wubbo Ockels), een gigantische knal en een regen van confetti. Cube opent deze 
dinsdagmiddag 8 september in een volle theaterzaal bij Nesterlé het nieuwe cul-
turele schooljaar. Een bijzondere opening voor een bijzonder project! 

We hebben maar een 
aarde, één aarde 
die we met z’n allen 
moeten beschermen 
en koesteren

Mevrouw Ockels

WWW.GAAFGRAFISCH.NL

bestel ook online!

200 memobloks

50 vel per blok

1 zijde full colour

A7 7x10 cm     €65,-*

A6 10x14 cm   €80,-*

A5 14x20 cm   €145,-*

GRATIS OPMAAK*

ACTIE
MEMO
BLOKS

*ALLEEN LOGO PLAATSEN OF DIGITAAL AANLEVEREN - ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW - ACTIE GELDT TOT 1 NOVEMBER 2015

 AFHALEN IN NISTELRODE OF €8,00 VERZENDKOSTEN - BINNEN 4 WEKEN GELEVERD - BESTELLEN VIA TELEFOON, EMAIL OF ONLINE

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:30

Binnenstebuiten 2D:  16:15

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:45

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 20:30

Minions 3D NL: 
 13:30 15:45

Schone Handen: 
 19:45

Spangas in Actie: 
 16:00

Ted 2: 
 19:45

The Maze Runner: 
 18:00

Vacation: 
 15:45 19:45

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 19:45

MI 5: Rogue Nation:  19:45

Schone Handen: 
 20:00

Vacation: 
 20:00

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 16:00

Binnenstebuiten 3D:  16:00

De Kleine Prins: 
 16:00

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Minions 3D NL: 
 16:00

MI 5: Rogue Nation:  18:45

Schone Handen: 
 19:00 21:30

Vacation: 
 19:00 21:30

We Are Your Friends:  21:45

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:15

Binnenstebuiten 2D:  16:00

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 15:30 18:45 21:45

Minions 3D NL: 
 13:15 16:00

MI 5: Rogue Nation:  18:45

Schone Handen: 
 19:00 21:30

Vacation: 
 15:30 19:00 21:30

We Are Your Friends:  21:45

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:15

Binnenstebuiten 2D:  16:00

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 15:30 19:30

Minions 3D NL: 
 13:15 16:00

MI 5: Rogue Nation:  19:30

Schone Handen: 
 19:45

Vacation: 
 15:30 19:45

MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 19:45

MI 5: Rogue Nation:  19:45

Schone Handen: 
 20:00

Vacation: 
 20:00

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 19:45

MI5: Rogue Nation:  19:45

Schone Handen: 
 20:00

Vacation: 
 20:00

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:30

Binnenstebuiten 2D:  16:15

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:45

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 15:45 19:45

Minions 3D NL: 
 13:30 16:00

Schone Handen: 
 20:00

The Intern: 
 19:45

Vacation: 
 15:45 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte 

van al onze acties, premières en specials!

7 OKTOBER: GIRLS NIGHT OUT!

JA, IK WIL!VOORPREMIÈRE: 

RESERVEER SNEL WANT: VOL = VOL!
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Schoolrestaurant fioretti weer geopend

Het restaurant is geopend op dins-
dagmiddag tussen 12.00 en 13.30 
uur voor een uitgebreide lunch. 
Na de herfstvakantie is dat ook 
op maandag- en donderdagmid-
dag. Op woensdagmiddag tussen 
12.00 en 13.30 uur wordt een luxe 
driegangenlunch verzorgd door de 
eerstejaars leerlingen van de MBO 
topkok opleiding. De tweedejaars 
verzorgen een luxe viergangendi-
ner op donderdagavond van 18.30 
tot 20.30 uur. Op dinsdagmiddag 

kunnen bezoekers tussen 12.00 en 
12.45 uur terecht voor de kleine 
kaart of een speciaal fietsarrange-
ment.

Aanbiedingen
Op dinsdagmiddag 15 en 22 sep-
tember kost het vierdejaars intro-
ductiemenu slechts € 5,- (exclusief 
drankjes). Op woensdagmiddag 16 
en 23 september wordt het topkok 
introductiemenu geserveerd voor 
€ 7,50 (exclusief drankjes).

Reserveren
Het schoolrestaurant is geves-
tigd in het schoolgebouw aan de 
Muntelaar 4 in Veghel. Telefonisch 
reserveren kan dagelijks tussen 
10.30 en 12.00 uur via nummer 
0413-340575. 

Reserveren voor grotere groepen is 
ook mogelijk. Meer informatie, de 
menu’s en de tarieven zijn te vin-
den op 
www.fioretticollege.nl/schoolrestaurant.

VEGHEL - Het schoolrestaurant van het Fioretti College in Veghel is weer geopend. Iedereen die dat wil, kan 
zich voor een leuke prijs culinair laten verwennen door enthousiaste leerlingen. Het doel van het schoolres-
taurant is, dat leerlingen kook- en serveerlessen krijgen in een zo natuurgetrouw mogelijke praktijksituatie. 
Daarbij is van belang dat het restaurant goed bezet is. Met speciale dieetwensen kan rekening gehouden 
worden, mits vooraf aangegeven.

jeugd- en jongerencentrum 
imeet trapt ‘Grand’ af

De vakantie is door Imeet aange-
grepen om, met medewerking van 
de gemeente Bernheze, het hele 
gebouw van binnen en buiten te 
vernieuwen, op te pimpen en op 
te frissen en een aantal zaken aan 
te passen waar de jeugd heel blij 
van wordt. 

“We hebben onder andere een 
nieuwe PlayStation, flipperkast en 
gratis wifi in het hele gebouw. Er 
is nieuwe verlichting en het assor-
timent lekkernijen achter de bar is 
veranderd, al worden er nog steeds 
kleine prijzen gehanteerd om het 
‘leuk, lekker en betaalbaar’ te hou-
den”, vertellen voorzitter Rob de 
Visser, penningmeester Riny Vogels 
en pr- en klusjesman Henk Vogels.

Ook ligt er een bruisend program-
ma klaar voor de jeugd van 11 tot 
16 jaar op vrijdag van 20.00 tot 
23.00 uur en zijn er elke tweede 
woensdag van 14.00 tot 16.30 uur 
activiteiten speciaal voor kinderen 
van 6 jaar tot 12 jaar. Iedereen 
heeft er zin in. Er wordt afgetrapt 
met een ‘Grand Opening’ op za-
terdag 19 september van 14.00 tot 
17.00 uur. De opening wordt ver-
zorgd door burgemeester Moor-
man. Er staat voor iedereen een 
gratis kopje koffie/thee of glaasje 
ranja klaar. Er is een ijscokar, mu-
ziek en een heel arsenaal aan 
springkussens voor de jeugd. De 
eerste clubnight is die avond voor 
iedereen van 11 tot 16 jaar. Al het 
nieuwe mag ‘ingespeeld’ worden 

en er kan met de voetjes van de 
vloer worden gegaan. 
Entree is € 1,-. 

Feest wordt het zeker ook op 
woensdag 30 september voor 
kinderen van 6 jaar tot 12 jaar 
en vrijdagavond 2 oktober voor 
jeugd van 11 tot 16 jaar. Dan is 
het tijd voor heuse schuimparty’s. 
Let wel. Vol is vol. De voorverkoop 
van kaartjes à € 3,50 start tijdens 
de open dag. “Wie wil komen 
doet er goed aan om kaartjes in 
de voorverkoop te bemachtigen”, 
waarschuwen Rob, Henk en Riny. 
Dan: “We hebben alles onder de 
loep gelegd, aangepast aan de hui-
dige tijd en aan de wensen van de 
jeugd. We gaan er alles aan doen 
om er het hele seizoen een feest 
van te maken.”

Voor meer informatie over het 
programma en meerdere voorver-
kooptijden van de schuimparty’s; 
www.imeet.nl.

V.l.n.r.: Riny, Henk en Rob Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Jeugd- en jongerencentrum Imeet aan het Raad-
huisplein 21 (achter de Dintherse kerk) is helemaal klaar voor het nieu-
we seizoen. Jong en oud is uitgenodigd voor de ‘Grand Opening’ met 
muziek, ijs en springkussens op zaterdag 19 september van 14.00 tot 
17.00 uur. Voor jongeren van 11 tot 16 jaar is er in de avonduren van 
20.00 tot 23.00 uur de eerst clubnight. 

ACTIVITEITENAGENDA
CABARET: SARA KROOS
AANVANG: 20.15 
UUR
ENTREE: € 21,-

De hilarische Sara Kroos staat dit jaar 
in ons theater met haar voorstelling 
‘Doorgefokt’. Het is een voorstelling die 
gaat over menselijke wee� outen die 
wij allemaal herkennen. ‘Doorgefokt’ is 
een voorstelling met scherpe randjes en 
zachte liedjes.

FILMHUIS DE PAS: 
LA FAMILLE BELIER
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

De maand� lm van september wordt eenmalig vertoond op 
dinsdag- en woensdagavond. In het gezin Belier is iedereen 
doof, behalve de oudste dochter Paula. Zij is de onmisbare 
tolk van het gezin. De � lm is indrukwekkend, ontroerend, 
maar een mooie mix van komedie en drama.

LADIES E(N)VENT - 
LIFESTYLEBEURS
AANVANG: 18.30 UUR
ENTREE: € 3,-

Wat kun je verwachten van de derde editie van de 
Lifestylebeurs, Ladies E(n)vent, waar ook mannen meer 
dan welkom zijn? Prachtige deelnemers op het gebied 
van kleding, sieraden, verzorging, welzijn, reizen, gadgets, 
woning en lifestyle. Maak kans op mooie prijzen en een 
goodie bag!

FILMHUIS DE PAS: 
VENTOUX
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

Vier mannen beklimmen op hun race� ets de Mont Ventoux 
zoals ze dat 30 jaar geleden ook deden. Daarbij doen ze 
wat mannen zo goed kunnen: loodzware ernst moeiteloos 
afwisselen met slap ouwehoeren. Een herkenbare mix van 
weemoed en hilariteit binnen vriendschap voor het leven.

ANDERMANS VEREN LIVE!
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50

Er is altijd een derde… is het derde programma van het 
succesvolle collectief Andermans Veren Live! In deze 
voorstelling poetst de live-band juweeltjes van het 
Nederlandse theaterlied op. Er waait een frisse wind door de 
prachtigste melodieën en u wordt verrast met een nieuwe 
kijk op oude hits.

ACTIVITEITENAGENDA

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

DO. 15
OKTOBER

VR. 25 
SEPTEMBER 

DO. 24 
SEPTEMBER

DI. 22 EN 
WO. 23 
SEPTEMBER 

DO. 8 
OKTOBER
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39

Zeg nou zelf, 4 versgebakken croissants of kaiserbroodjes voor 1 euro, da’s toch niet duur. En ze zijn niet alleen nú 1 euro. 

Dat zijn ze volgende week nog steeds. En de week erop ook. Dat komt omdat we bij Jumbo de laagste prijs garanderen, elke 

dag. En onze laagsteprijsgarantie geldt niet alleen voor onze croissants en onze kaiserbroodjes, maar ook voor al onze andere 

versgebakken broodjes. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jumbo.com/laagsteprijsgarantie.

Dit is geen aanbieding.

Hallo laagsteprijsgarantie * 
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Gemeenteberichten

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur 
Woensdag: 8.30-19.00 uur

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

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

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

24 SEPTEMBER 2015
Inwoners Heeswijk-Dinther 
in gesprek met gemeenteraad
Cultureel Centrum Servaes
Zaal open: 19.00 uur

praKTiSCHe iNformaTie

aGeNDa

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
 - MC Heeswijk voor het organise-

ren van motorcrosswedstrijden 
op 11, 17 en 18 oktober 2015 
van 8.00 tot 18.00 uur op een 
terrein aan de Heibloemsedijk, 
5473 TC Heeswijk-Dinther. De 
beschikkingen zijn verzonden 
op 11 september 2015.

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

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan voor het organiseren van 
een straatbarbecue op 26 septem-
ber 2015 op de locatie Akkerveld, 
5384 DZ Heesch. Er is een tijdelijke 
verkeersmaatregel verleend voor 
het afsluiten van Akkerveld (ge-
deeltelijk) in Heesch voor alle ver-
keer, behalve voor voetgangers, 
van 12.00 tot 23.00 uur.  
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

offiCiËLe BeKeNDmaKiNGeN

Wilt u op de hoogte blijven 
van de bekendmakingen uit 
uw buurt? Meld u op 
www.overheid.nl aan voor de 
e-mailservice. U ontvangt dan 
per e-mail de bekendmakin-
gen uit uw buurt van de ge-
meente, provincie en water-
schappen. U maakt hiervoor 
een profiel aan, bestaande uit 
uw emailadres en postcode en 
het gebied rondom uw wo-
ning waarover u de bekend-
makingen wilt ontvangen.

Bij de bushalte aan de Noorder-
baan in Nistelrode worden regel-
matig fietsen gestolen. Omdat er 
bij de bushalte onvoldoende fiet-
senrekken waren, hebben we daar 
onlangs extra rekken geplaatst.
Nu kan iedere fiets weer veilig 
gestald worden. Het is belangrijk 
dat u dit ook doet. We hebben ge-
zien dat fietsen weliswaar op slot 
staan, maar nergens aan zijn vast-
gemaakt. Geef fietsendieven geen 
kans; zet uw fiets op slot en maak 
hem vast aan het fietsenrek.

De truck van Stichting Nationale 
Cholesterol Test staat woensdag 
23 september 2015 bij de markt 
op ’t Dorp  in Heesch en op vrijdag 
2 oktober 2015 bij de markt op 
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. In 
de truck kunnen alle voorbijgan-
gers gratis hun cholesterol laten 
meten.  
Meer informatie op 
www.nationalecholesteroltest.nl. 

Geef 
fietsendieven 
geen kans!

Nationale 
cholesteroltest 
in Bernheze 

Het onderzoek is onderdeel van het 
programma Aandacht voor ieder-
een. In dit programma werken ver-
schillende cliëntenorganisaties sa-
men. Het wordt gefinancierd door 
het ministerie van VWS en afge-
stemd met de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten. Meer info: 
www.aandachtvooriedereen.nl.

Krijgt u zorg en ondersteuning via 
de gemeente? 
Of hebt u een gesprek gehad met 

de gemeente of sociaal wijkteam 
over begeleiding, dagbesteding. 
kortdurend verblijf of beschermd 
wonen? Dan kunt u uw ervaringen 
ook in het onderzoek kwijt.
 
Zo doet u mee
U kunt de vragenlijst invullen via  
www.meldjezorg.nl. Dat duurt on-
geveer 10 minuten. Meedoen kan 
tot 5 oktober 2015.

aandacht voor iedereen
Digitaal onderzoek 
‘Zorg naar gemeenten: goed voor elkaar?’

Dan kunt u uw burgerinitiatief 
voor het verbeteren van uw leef-
omgeving  inschrijven voor de 
wedstrijd Kern met Pit. U kunt tot 
31 oktober 2015 inschrijven. 

Meer informatie vindt u op 
www.kernmetpit.nl. Kern met Pit 
is een initiatief van de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij. 

Heeft u een idee voor uw 
buurt of wijk?

praat mee over verkeer en 
vervoer in Bernheze 

Heesch: 
woensdag 30 september om 19.30 uur, Cultureel Centrum de Pas
Vorstenbosch: 
dinsdag 6 oktober om 19.30 uur, Gemeenschapshuis De Stuik
Loosbroek:  
donderdag 8 oktober om 19.30 uur, Cultureel Centrum De Wis
Nistelrode:
dinsdag 13 oktober om 19.30 uur, Cultureel Centrum Nesterlé
Heeswijk-Dinther:
woensdag 14 oktober om 19.30 uur, Aula Gymnasium Bernrode

De gemeente Bernheze werkt op dit moment aan een nieuw verkeer- en 
vervoersbeleid. Hierbij kijken we naar de voetganger, fietser, automo-
bilist, openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. Wat gaat 
er goed en wat moeten we veranderen? Wij horen het graag van u. 
Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te praten over verkeer en 
vervoer in uw kern. 

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
breken alle records
Het cultuur- en sportstimule-ring-
ssproject ‘Sjors Sportief & Sjors 
Creatief’ in de gemeente Bernheze 
heeft vorige  week een vliegende 
start gemaakt. Vanaf het start-
schot op 9 september om 15.00 
uur hadden zich binnen een uur al 
400 kinderen opgegeven voor hun 
favoriete activiteit en na een dag 
inschrijven stond de teller op 800 
inschrijvingen voor de kennisma-
kingsactiviteiten. Daarmee zijn alle 
records al gebroken. 
We adviseren om de website 
www.sjorssportief.nl goed in de 
gaten te houden, want verenigin-
gen bieden in verband met het 

succes nieuwe cursussen aan. 
Cursussen die dus al vol zitten heb-
ben vaak een wachtlijst. Bij vol-
doende animo mogen de kinderen 
die op de wachtlijst staan ook ge-
woon nog gaan ‘proeven’ aan de 
activiteit van hun eerste keus. Ver-
der zijn er nog voldoende plaatsen 
voor veel sporten, waaronder bad-
minton, tennis, judo, hockey en 
kinderyoga.

Sjorsboekje
U kunt het Sjorsboekje, waarin in 
70 activiteiten staan, downloaden 
via www.sjorssportief.nl. Kinderen 
mogen zich nog het gehele school-

jaar en voor net zoveel activiteiten 
inschrijven als ze willen.
 
Op www.sjorssportief.nl is meer 
informatie te vinden. U kunt ook 
mailen naar info@sjorssportief.nl.

Broodje brandweer
Bent u 65 jaar of ouder en woont 

u zelfstandig? En wilt u meer weten 

over het voorkomen van brand in huis? 

Kom dan een broodje bij de brandweer 

eten. 

Kijk voor meer informatie op:

www.broodjebrandweer.nl. 

U kunt een datum reserveren in een 

brandweerkazerne bij u in de buurt.

Een lunch met een 

goed gesprek over 

brandveiligheid

15 oktober in Nistelrode,
   17 oktober in Heeswijk-Dinther 
         en 3 november in Heesch.

Wat zijn uw ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantel-
zorg? Doe mee aan het onderzoek ‘Zorg naar gemeenten: goed voor 
elkaar?’ en laat het weten. 
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Gemeenteberichten

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerpwijzigingsplan Donzel 10 
Nistelrode 
Burgemeester en wethouders ma-
ken de ter-inzage-legging bekend 
van het ontwerpwijzigingsplan 
Donzel 10 in Nistelrode (artikel 
3.9a Wet ruimtelijke ordening). 
Het plan betreft het slopen  van de 
bestaande woning en het toevoe-
gen van twee woningen aan  Don-
zel 10 in Nistelrode.
Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan 
ligt met ingang van 17 september  
2015 gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch. Het 
plan is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via de websites 
www.bernheze.org en  
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.WPDonzel10-
ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpwijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 19, 
5384 ZG Heesch.

Vaststelling wijzigingsplan 
2 woningen Peelstraat ong. Vor-
stenbosch
Burgemeester en wethouders 
stelden op 1 september 2015 het 

wijzigingsplan Peelstraat ong. Vor-
stenbosch gewijzigd vast (artikel 
3.6 Wet ruimtelijke ordening). Het 
wijzigingsplan heeft betrekking 
op de bouw van 2 woningen aan  
Peelstraat ong. (naast nummer 3), 
kadastraal bekend Nistelrode, sec-
tie G, nr. 707. Met het wijzigings-
plan wordt binnen de bestemming 
‘wonen’ een bouwvlak opgeno-
men t.b.v. realisatie van 2 wonin-
gen. Bij de vaststelling zijn de vol-
gende wijzigingen opgenomen:
 - toelichting m.b.t. landschappe-

lijke kwaliteitsverbetering (incl. 
voorwaardelijke verplichting in 
regels);

 - het bouwvlak is 2 meter naar 
achteren verschoven.

Inzage: Het wijzigingsplan ligt met 
ingang van 16 september 2015 
gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis, De Misse 6 in 
Heesch. Het plan is digitaal raad-
pleegbaar via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1721.BPPeelstraatong-
vg01).
Beroep: Binnen de termijn van in-
zage kunnen uitsluitend belang-
hebbenden beroep instellen die:
 - tijdig hun zienswijzen op het 

ontwerp hebben kenbaar ge-
maakt;

 - niet kunnen worden verweten 
dat zij niet tijdig hun zienswijze 
naar voren hebben gebracht;

 - bedenkingen hebben tegen de 

wijzigingen die bij de vaststel-
ling van het bestemmingsplan 
ten opzichte van het ontwerp 
zijn aangebracht. 

Een beroepschrift kan worden in-
gediend bij de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Degene die beroep heeft 
ingesteld kan tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzitter van genoem-
de afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststel-
lingsbesluit en daarmee het be-
stemmingsplan treedt de dag na 
afloop van de beroepstermijn in 
werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan 
Rietdijk-Peelstraat Vorstenbosch
Burgemeester en wethouders ma-
ken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening de 
ter-inzage-legging bekend van het 
ontwerpbestemmingsplan Riet-
dijk-Peelstraat in Vorstenbosch. 
Het bestemmingsplan omvat de 
realisatie van 14 woningen in Vor-
stenbosch middels Ruimte voor 
Ruimte.
Inzage: Het ontwerpbestemmings-
plan ligt met ingang van 17 sep-

tember 2015 gedurende zes weken 
op afspraak ter inzage in het ge-
meentehuis, De Misse 6 in Heesch. 
Het plan is digitaal raadpleegbaar 
en te downloaden via de web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPRietdijkPeelstr.
ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerpbestemmingsplan rea-
geren door het indienen van een 
zienswijze. Deze kunt u richten aan 
de gemeenteraad van Bernheze, 
Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als  
u uw zienswijze mondeling wilt 
geven kunt u een afspraak maken 
met de heer P. de Wit van de ge-
meente Bernheze.

Wet milieubeheer

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
 - Mts Van der Pas heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor de inrichting op 
het adres Vorstenbosseweg 6a, 
5473 NG Heeswijk-Dinther

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heesch
 - Doornbos 3

Vervangen kozijnen
Datum ontvangst: 08-09-2015

 - Vleutloop ong.
Oprichten woning met 
bijgebouw
Datum ontvangst: 11-09-2015 

Nistelrode
 - Kromstraat 21

Plaatsen perceelafscheiding
Datum ontvangst: 10-09-2015

Loosbroek
 - Nistelrodensedijk 14

Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 11-09-2015 

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
 - Ruitersweg-Oost 18

Oprichten woning met 
bijgebouw
Verzenddatum: 09-09-2015

 - Vorsselweg 3
Plaatsen zonweringssysteem
Verzenddatum: 09-09-2015

 - Zoggelsestraat ong.

Oprichten woning
Verzenddatum: 10-09-2015 

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

Tijdelijke vergunning
Heesch
 - Deken van der Cammenweg 

44a
Tijdelijk bewonen van bestaan-
de garage
Verzenddatum: 07-09-2015

Uitgebreide procedure 

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die worden 
voorbereid met de uitgebreide pro-
cedure, niet worden gepubliceerd. 

De bekendmaking van deze aan-
vragen vindt plaats via publicatie 
van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Heeswijk-Dinther
 - Vorstenbosseweg 6a

Wijzigen rundveehouderij 
(beperkte milieutoets)
Verzenddatum: 08-09-2015

Heesch
 - Zoggelsestraat 110

Veranderen hondenpension en 
akkerbouwbedrijf
Verzenddatum: 14-09-2015 

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn via de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure verleend. 
Deze besluiten treden in werking 
na afloop van de beroepstermijn.
Heeswijk-Dinther
 - Kasteel 4

Realiseren glazen tochtsluis
Verzenddatum: 07-09-2015

Nistelrode
 - Hoogbroeksesteeg, Loos-

broekseweg en Vensteeg
Herstellen wijstgronden
Verzenddatum: 08-09-2015 

Procedures 1a, 5a 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.ruimtelijke-
plannen.nl.

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

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

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Neem voor het indienen van een monde-
linge zienswijze contact op met de betref-
fende afdeling. 

Procedure 3b
Iedereen kan binnen zes weken na publi-
catiedatum een schriftelijke zienswijze in-
dien bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bernheze. Neem voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze 
contact op met de betreffende afdeling.

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

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

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

MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft 
geen schorsende werking. Er zijn griffie-
rechten verschuldigd.

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

een ingediend bezwaar- of beroepschrift, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Er zijn griffierechten verschul-
digd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, de voorzitter van de afdeling verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen. 
Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

Pinnen mag, ook in 
het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!

U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412
- bij de receptie in het gemeentehuis
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InformatIe
 voor de

KerNeN

Op initiatief van CDA Bernheze 
gaan wij nu het bouwen daarvan, 
zoals we beloofd hebben, definitief 
makkelijker maken. De welstands-
toets wordt afgeschaft in de raads-
vergadering van 1 oktober, en dus 
komt uw droomhuis weer een stuk 
makkelijker uit de grond. Geen 
toetsing meer van uw plan of dit 
bijvoorbeeld wel goed in uw buurt 
past. Die verantwoording geven 

we weer terug, u weet namelijk 
zelf als geen ander wat u mooi 
vindt. 

We blijven natuurlijk wel zorg dra-
gen voor onze monumentale pan-
den, deze zijn beeldbepalend en 
willen we graag behouden. Voor 
het andere geven we u de ruimte, 
waarmee we tegelijkertijd de re-
geldruk rond bouwen verlagen. 

Zo kunt u zich weer wat meer be-
zighouden met het uitzoeken van 
een keuken of welke tegel u gaat 
gebruiken in de badkamer. De 
discussie met uw wederhelft over 
de juiste kleur, kan immers al voor 
voldoende ‘regeldruk’ zorgen.
Wij helpen u een stap verder met 
uw huis en met zijn allen gaan we 
daarmee vooruit naar een nog 
mooier Bernheze. 

CDA: u gaat bouwen!

BERNHEZE - Dat is geweldig, u stimuleert hiermee waarschijnlijk de lokale 
bouw- en installatiebedrijven! Voor hen heeft u natuurlijk uw wensen, samen 
met die creatieve architect op papier gezet. Uw droomhuis staat op tekening, 
precies zoals u het hebben wilt. 

Mart Smits, Raadslid CDA Bernheze

Ruimte
Heesch-West, het regionale be-
drijventerrein van Bernheze,  
’s-Hertogenbosch en Oss samen, 
komt moeizaam van de grond. 
De behoefte aan nieuwe hectares 
bedrijventerrein is beperkt. Toch 
zal Heesch-West geleidelijk aan 
vol komen met bedrijven. Oss en 
’s-Hertogenbosch zijn aantrekke-
lijke gemeenten voor het vestigen 
van bedrijven. Een goede ligging, 
voldoende arbeidskrachten en een 
sterke regio. Op Heesch-West is 
volop ruimte voor het plaatsen 

van windmolens voor het opwek-
ken van windenergie. Zeker nu de 
komst van bedrijven langer duurt.

Draagvlak
Uit onderzoek komt naar voren dat 
twee grote windmolens, midden in 
het gebied, de voorkeur krijgen. 
Overlast voor de omwonenden, 
door geluid en slagschaduw, is te 
voorkomen en met twee grote mo-
lens is de opbrengst optimaal. Mo-
derne windmolens vallen op in het 
landschap. De één vindt ze mooi, 
de ander vindt ze lelijk. Windmo-

lens zijn nodig om van de fossiele 
energie af te komen. Wind en zon 
zijn twee oneindige schone bron-
nen die helpen de CO2 uitstoot te 
beperken en klimaatverandering 
tegen te gaan. 

Progressief Bernheze zal erop toe-
zien dat omwonenden in Heesch-
West tijdig betrokken worden bij 
de planontwikkeling. Aan draag-
vlak hechten wij veel waarde.

Reageren? 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: Gek op molens

BERNHEZE - Molens hebben mijn belangstelling. Molens zoals de Kilsdonkse 
molen in Heeswijk-Dinther, molen Windlust in Vorstenbosch en molen Wind-
lust in Nistelrode horen bij onze dorpen. Onze voorouders hebben hoogstaand 
vakwerk geleverd om de oneindige energie uit de natuur te gebruiken. Ik zie er 
naar uit dat over een aantal jaren moderne nieuwe windmolens wind omzetten 
in schone energie. Windenergie hoort bij ons.

Cent van den Berg, fractievoorzitter

Dat was eerst wel anders! Gelukkig 
is het college tot inkeer gekomen, 
want vanaf 2 september 2011 
werd door het college een over-
treding van het bestemmingsplan 
geconstateerd en sindsdien zou 
het Maxhuis zijn deuren moeten 
sluiten en uiteindelijk de kwetsbare 
ouderen uit huis zetten. Zelfs wer-
den dwangsommen opgelegd om 
dat tot stand te brengen.
Wij hebben ons vanaf begin 2014 
ingezet om te voorkomen dat deze 

ouderen uit huis werden gezet. De 
VVD-Bernheze verweet het col-
lege willekeur en dat er zelfs geen 
beleidsnota was om dit soort initia-
tieven te kunnen toetsen.
Op 21 juli 2015 heeft het college 
besloten het gebruik van de wo-
ning, Leekenstraat 9 te Heesch, te 
wijzigen in zorg.
Inmiddels was er al een beleidsno-
ta vastgesteld op aandringen van 
de VVD-Bernheze en nu wordt 
er ruimte gecreëerd voor kleine 

woonvormen tot maximaal 6 wo-
ningen en voor maximaal 12 per-
sonen.

Wij zullen ons blijven inzetten 
voor de burgers van Bernheze, om 
er voor te zorgen dat er niet met 
twee maten wordt gemeten, zodat 
er geen sprake is van willekeur.

Wilt u reageren, dan kan dat via 
email www.vvd-bernheze.nl of via 
telefoon 06-53496069.

VVD: maxhuis in Heesch, 
een voorbeeld van een klein-
schalige woonvoorziening

BERNHEZE - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 
mee te willen werken aan verzoeken om kleinschalige woonvormen te bouwen 
onder voorwaarden. Wij zijn daar zeer blij mee. Het college verwijst nu naar een 
van de voorbeelden van kleinschalige woonvoorziening als het Maxhuis aan de 
Leekenstraat 9 te Heesch. 

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Brabant Water zorgt elke dag voor 
schoon drinkwater. Water dat 
ruimschoots voldoet aan alle wet-
telijke kwaliteitseisen. Maar zacht 
water is comfortabeler. Daarom 
bouwt Brabant Water - waar no-

dig - op locaties in Brabant extra 
onthardingsinstallaties.
De nieuwe centrale onthardingsin-
stallatie is gevestigd op het water-
productiebedrijf Loosbroek aan de 
Loosbroeksestraat 24 in Heesch.

Nieuwe onthardingscen-
trale in Heesch geopend

HEESCH - Burgemeester Moorman opende maandag 14 september de 
onthardingscentrale in Heesch. De onthardingscentrale is de plek waar 
het water uit Bernheze klaar gemaakt wordt voor gebruik door inwoners.

Willibrordusweg 6 - 5374 NG  Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl

Zie voor verdere openingstijden: www.verstegentuinplanten.nl

Vanaf 1 september 
 NIeUWe OpeNINGstIJDeN

Maandag 13.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur

 Foto: Michel Roefs

NISTELRODE - Bij de bushalte 
aan de Noorderbaan in Nistelrode 
worden regelmatig fietsen gesto-
len. Omdat er bij de bushalte on-
voldoende fietsenrekken waren, 
heeft de gemeente Bernheze daar 
onlangs extra rekken geplaatst.

Nu kan iedere fiets weer veilig ge-
stald worden. Het is belangrijk dat 
u dit ook doet. 
We hebben gezien dat fietsen wel-
iswaar op slot staan, maar nergens 

aan zijn vastgemaakt. Geef fiet-
sendieven geen kans; zet uw fiets 
op slot en maak hem vast aan het 
fietsenrek.

Geef fietsendieven geen kans!
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Informatie voor de kernen

De fontein: 
het sprankelende 
middelpunt van Heesch
www.centrumheesch.nl

Bouwplannen?
Bestemmingsplan

nodig?
Planschade? 

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

Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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

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

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

Uw aanvraag zal voortaan getoetst 
worden aan het voor dat gebied 
geldende beeldkwaliteitsplan 
dat van kracht blijft tot een wijk/
bouwplan volledig gerealiseerd is. 

De wens om regeldruk voor inwo-
ners en bedrijven te verminderen, 
krijgt hiermee vorm. 
We zijn verheugd dat wij, als Lo-
kaal, dit punt uit ons bestuurs-

programma mee hebben kunnen 
realiseren en hopen de komende 
jaren nog veel meer zaken uit ons 
verkiezingsprogramma te kunnen 
verwezenlijken.

Lokaal: einde welstandstoets

BERNHEZE - In de komende commissie- en raadsvergadering wordt de afschaf-
fing van de welstandstoets besproken en naar verwachting ook vastgesteld. Zo-
als we in juni al verwacht hadden, komt hier de welstandsnota voor in de plaats. 
Behoudens de al eerder aangegeven gebieden met cultuurhistorische waarde en 
daar waar er reclame bij betrokken is, wordt de rest van Bernheze voortaan vrij 
van de welstandstoets. Als we op de kaart kijken zien we, behoudens enkele 
rode vlekjes waar dit van toepassing is, een hele grote vrije ruimte.

John van den Akker, Lokaal

Zelfstandig Bernheze?
Kan een gemeente zelfstandig 
haar boontjes doppen? Dat blijft 
de vraag. Om ons heen bleek dat 
regelmatig niet het geval en ging 
men over tot herindeling. Denk 
aan Ravenstein, Lith, Maasdonk 
en straks ook Landerd. Daar was 
de gemeente niet meer opge-
wassen tegen haar taken. Dan is 
er weinig keuze. In Bernheze is 
keuze genoeg. We zijn een sterke 

gemeente. Financieel gezond. Er 
spelen geen zaken uit het verleden 
op het gebied van de financiën. De 
verliezen op bouwgrond zijn keu-
rig weggewerkt. Voor het groot-
ste probleem (Waalboss), zijn we 
als Bernheze 12% verantwoorde-
lijk. Daar staan Oss en Den Bosch 
voor meer (88%) aan de lat. Gro-
ter worden om het groter worden, 
daar past de SP voor. Er moet een 
degelijke onderbouwing zijn. De SP 

is geen voorstander van meelopen 
met iedereen die maar iets roept. 
Vaak horen we zeggen dat Bern-
heze niet zelfstandig kan blijven. 
Daar liggen dan geen feiten onder, 
maar meer onderbuikgevoel. Daar 
zit niemand op te wachten. Kort-
om, het besluit van 1 oktober zal 
een goed besluit moeten zijn. Een 
besluit waar we jaren mee vooruit 
kunnen. Want de SP wil niet iedere 
paar jaar dezelfde discussie.

SP: op 1 oktober beslissen we

BERNHEZE - Wat gaat de toekomst brengen voor onze gemeente? Na 
21 jaar Bernheze wordt de toekomst opnieuw bepaald. Dat gebeurt op 1 
oktober 2015. Dan beslist de gemeenteraad hoe Bernheze verder gaat. 
Blijft Bernheze zelfstandig of niet? Een dergelijk besluit neem je niet 
zomaar. Daar gaat gedegen voorwerk aan vooraf.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

aanleg ontsluitingsweg ‘retsel’ 
begin 2016 van start

De contracten werden onderte-
kend door wethouder Rien Wij-

deven namens de gemeente Bern-
heze en de directeur van Ploegam, 

Gijs Ploegmakers.
Met de realisatie van de ontslui-
tingsweg heeft de kern Heeswijk-
Dinther straks twee aansluitingen 
op de nieuw heringerichte N279. 
Op dit moment heeft Heeswijk-
Dinther een volwaardige ontslui-
ting op de N279 aan de Hees-
wijkseweg. Na realisatie van de 
ontsluitingweg ter hoogte van 
bedrijventerrein Retsel komt er een 
volwaardige nieuwe aansluiting bij 
aan Dintherse zijde. In de volks-
mond wordt deze ontsluiting ook 
wel ‘Ontsluiting Retsel’ genoemd.
Het project loopt al erg lang. Er 
waren bezwaren van omwonen-
den en er moesten gronden aan-
gekocht worden. De weg moet 
eind 2016 klaar zijn, tegelijk met 
de verbeterde N279.
De kosten van de ontsluiting be-
dragen circa 5,5 miljoen euro, 
waarvan 2 miljoen subsidie.

HEESCH - Het bedrijf Ploegam uit Vinkel start begin 2016 met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg 
Heeswijk-Dinther Zuid. De ondertekening van de contractdocumenten vond woensdag 9 september plaats.

Tekenen contract Foto: Marcel van der Steen

NAJAARSACTIE 
Benzine bladblazer

BG 56  
van 319,- nu 249,-

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

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed

Pinnen mag, ook in het gemeentehuis en 
bij de Milieustraat.

HEESWIJK-DINTHER - Nog een 
paar nachtjes slapen en dan zal 
de mooiste locatie van Heeswijk-
Dinther omgetoverd worden tot 
een waar walhalla. Puur natuur 
organiseert dan in de Kersouwe 
een groots dance event! 

Op 19 september maken B-Front, 
Sam O’Neall, David Ghetto, Moni-
ca Geuze, Kid De Luca en Mikestro 
hun opwachting om te gaan knal-
len op Puur Natuur. Natuurthea-
ter De Kersouwe, 19 september. 
19.00 uur, entree € 18,50 (excl.  
€ 1,- service toeslag). 
Kaarten te bestellen op 
www.kersouwe.nl.

puur Natuur in 
De Kersouwe 
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Easy

7 2 9 6

9 1 3 7

2 6 8 5

6 4 7

9 5 2 8 3 6

5 9 2

4 1 3 2

8 5 3 1

1 7 6 5

Puzzle #237921

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Volgende week start er weer een 
groot aantal cursussen bij De Eijnde-
ric. Weet u nog niet wat u wilt gaan 
doen deze winter? Neem dan eens 
een kijkje op www.eijnderic.nl 
Er zijn nog voldoende mogelijkheden 
om in te schrijven voor een leuke 
activiteit. Denk eens aan schilderen, 
kleien of beeldhouwen. Op kook-
gebied is er ook veel keuze; u kunt 
nog meedoen met een kookclub die 
maandelijks een culinaire avond be-
leeft of inschrijven voor een van de 
vele thema workshops.

Heeft u interesse om een andere taal 
te leren? Dan zit u bij De Eijnderic 

ook goed; volgende week starten de 
cursussen Spaans, Engels, Italiaans, 
Frans en Duits waarvoor nog beperkt 
plaats beschikbaar is.
De creatievelingen onder ons hoeven 
zich ook niet te vervelen; denk eens 
aan bloemschikken, schminken, of 
een beeld van pretex maken. En wilt 
u nu eindelijk ook wel eens weten 
wat u met een computer of laptop al-
lemaal kunt doen, dan hebben we nog 
een plekje voor u op de cursus Ken-
nismaken met Internet en Windows. 
Een goede balans tussen lichaam en 
geest is heel belangrijk. Een cursus 
yoga, Tai Chi of Total Body kan u 
goede ondersteuning bieden. Nieuw 

dit jaar in ons programma is de cursus 
Chi Neng Qigong.

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

En volgende week beginnen we weer...

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
office@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

ooGcontact

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

Oplossing
vorige week:
Anja van de 
Heiligenberg
uit Heesch

Winnaar:
Jeannette Truschel
kan de staatsloten 

ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

Te Koop

NieuWe DeSSo-
TapijTTeGeLS in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

200 memoBLoKS
50 vel per blok.
Eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-. 
www.gaafgrafisch.nl.

125 m2 KaNToorruimTe 
eN 300 m2 BeDrijfS-
C.Q. opSLaGruimTe 
(deze laatste evt. ook te huur) 
op 1160 m2 grond
Heesch. Tel: 0412- 452582.

HeeSaKKerS LiCHTviSie 
HeefT voor ieDereeN 
De juiSTe Lamp iN HuiS
We hebben een uitgebreide 
collectie in Led, industrieel, 
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

iN oNZe KaDoSHop viNDT u 
aLTijD eeN paSSeND KaDo 
voor eLKe GeLeGeNHeiD
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

iN oNZe eLeKTroSHop 
viNDT u aLLe moGeLijKe 
LiCHTBroNNeN
Zowel LED als SPAAR-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 

scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

WWW.NiCeToYS.NL

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

GeBruiKTe/ouDe 
WeNSKaarTeN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

TWee BoomerTjeS 
3 jaar oud samen € 225,-
Paspoort aanwezig, 
kindvriendelijk. Info: 06-22387287

GraTiS

Gratis af te halen in Heesch 
per 26 oktober 2015.
4 joNGe poeSjeS, 
geboren op 5 september.
Zwart/grijs gekleurd.
06-41220005.

aaNGeBoDeN

peDiCure HeeSWijK-DiNTHer
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat 
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

DrumLeS iN NiSTeLroDe
Drumles voor jong en oud
vanaf € 11,- per week.
Gratis proefles.
Anton Wubbels drums
Menzel 59 Nistelrode
0412-488991.

peDiCure NiSTeLroDe
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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

WiLT u iemaND verraSSeN 
meT eeN eCHT oriGiNeeL 
KaDo!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-Dinther.

Te Huur

HaL iN HeeSCH
Wijststraat 27 
opslag 150m2

grote roldeur, elektra 220/380v
wc aanwezig.
Prijs € 350,- per maand
06-29302262.

fieTSpLuS riNi
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact Rini de Reuver
06-28786922.

CurSuS

CurSuS aSSerTiviTeiT 
(opkomen voor jezelf)
bij Interpunctie te Veghel
nu voor slechts € 199,-.
tel. 0413-310795 
info@interpunctie.nl.
www.interpunctie.nl.

mooIBernHeZertJeS

WiLt u eeN ZoeKertJe pLaatseN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Vinkelsestraat 70A - 5383 KM  Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl 

www.jpallroundict.nl 

Uw zakelijke ICT beheerder 
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken

Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders 
of heeft u een langlopend probleem 

wat wij kunnen oplossen voor u? 

Neemt u dan contact met ons op!

Zakelijke dienstverlening
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KINDERPAGINA

Zachtjes schuifelen de kinderen 
van groep 7 van basisschool Op 
Weg uit Vorstenbosch door de 
Lambertuskerk in Nistelrode. Ze 
luisteren naar de uitleg van Ria 
van den Akker, die de groep langs 
de Mariakapel, de kruisweg, de 
preekstoel en het altaar leidt. Maar 
vandaag gaat het vooral om de ra-
men in de kerk, vertelt Ria. Want 

die ramen zijn best bijzonder. Het 
zijn glas-in-lood ramen. En van-
daag gaan de kinderen in groepjes 
zélf zo’n glas-in-lood raam maken. 
Natuurlijk niet van echt glas. Nee, 
van mooi gekleurd papier. Speciaal 
PVC-papier, legt voorzitter Wim 
van Driel uit. 

De kinderen hebben het project 

op school al voorbereid, met de 
Monumensjes op de Open Mo-
numenten Klassendag-website. En 
nu gaan ze in groepjes enthousiast 
aan de slag met hun eigen raam. 
Het is nog best een uitdaging om 
dat grote lege vel om te toveren 
tot een heus glas-in-lood kunst-
werk. Maar de creativiteit komt 
al snel boven borrelen. En ieder 
groepje heeft zo zijn eigen aanpak. 

“Ons plan is improviseren”, legt 
een groepje uit, terwijl er naarstig 
nog een oranje driehoek en een 
blauwe vorm worden opgeplakt. 
Hun werk wordt abstract, als een 
ware Picasso. 
Een ander groepje maakt een af-
beelding van een ondergaande zon 
in zee, met zonnestralen erboven, 
bijna surrealistisch. En ik zie een 
raam met een kruis in het midden. 
En een heel bijzonder ontwerp van 
een driehoek met een oog erin: 
een verwijzing naar het geheime 
genootschap ‘illuminatie’ en het 
alziend oog. Alsof het niks is. En 
eentje met veel figuurtjes in aller-
lei vormen en kleuren; dat belooft 
een bijzonder geheel te worden. 
Het is duidelijk: hier zijn kunste-

naars in de dop aan het werk. Met 
dikke zwarte stift worden de con-
touren van de opgeplakte vormen 
omlijnd. Net echt, deze glas-in-
lood ontwerpen. Eén dag zullen 
ze de Lambertuskerk in een nog 
mooier licht zetten in al hun kleur- 
en vormenpracht. 

Op de Open Monumentendag 
van zondag 13 september hangen 
alle ‘ramen’ van de deelnemende 
scholen in de Lambertuskerk. Als 
dat geen feest van licht is! En waar 
past dat nou beter dan in een mo-
numentale kerk!

De Cube verwonderaar

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl

Cube verwondert 
BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATIE BERNHEZE. 
Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod enerzijds 
en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag 
culturele activiteiten voor kinderen. Dit keer: Open Monumenten Klas-
sendag Glas-in-Lood, georganiseerd door de Heemkundekring Nistel-
rode, aangestuurd vanuit Cube en gefinancierd door onze gemeente. 

Cultuureducatie Bernheze

BS op Weg Vorstenbosch Foto’s: Ad Ploegmakers

 

 
Kom eens een kijkje nemen bij ons 

kinderdagverblijf tijdens het 

zomerfeest! 
Iedereen is van harte welkom 

op vrijdag 18 september a.s. 
tussen 14:30 en 18:00 uur. 

 
Kinderdagverblijf Villa Eigenwijs 

(naast de kerk) 
Hoofdstraat 82 in Heeswijk-Dinther 

 

 

Scoutingseizoen miraceti weer begonnen
NISTELRODE - De eerste week na 
de schoolvakanties zijn alle spel-
takken van Scouting Nistelrode 
Miraceti weer begonnen. 

De oudste kinderen van elke groep 
zijn vanaf deze week naar de vol-
gende groep gegaan. De welpen, 
de scouts en de explorers hebben 
afgelopen zaterdag de Airborne-
mars gelopen in Oosterbeek. Dat 
was, ondanks de soms stromende 
regen, toch een geslaagde dag.
De bevers zijn afgelopen weekein-
de voor het eerst gestart op zater-
dag. Er waren maar liefst veertien 
kinderen die nieuwsgierig wa-
ren geworden naar deze nieuwe 
groep. De bevers hebben kennis-
gemaakt met Hotsjietonia en haar 
bewoners. 
Meer informatie: www.miraceti.nl.

Als je alle kinderspullen nieuw 
moet kopen, wordt dat vaak veel 
te duur. Kinderkleding en baby-
spullen worden, in allerlei soorten 
en maten, te koop aangeboden. 
Je kunt vaak net zo goed vol-
staan met gebruikte spullen. 
De nieuwe eigenaars van de spul-
len zijn vaak heel tevreden met 
hun nieuwe aankoop. De deel-

nemers zijn ook tevreden, omdat 
zij hun spullen verkocht hebben. 
Een win-win situatie! 

De openingstijden zijn beide da-
gen van 10.30-13.30 uur.
De entree is € 2,-.

Voor meer informatie kijk 
op www.babykinderbeurs.nl.

Grote Baby- & Kinderbeurs 
Zondag 20 september en 22 november bij de Rusheuvel

OSS - De organisatie van deze baby-kinderbeurs verwacht zondag 
20 september een gezellige drukte bij de Rusheuvel. Tweedehandse 
kinderartikelen zijn erg in trek en de kinderbeurzen worden druk be-
zocht. De beurs bij de Rusheuvel is inmiddels een begrip aan het 
worden voor regio Oss. 

Zondag 20 september
10.30 - 13.30 uur

Zondag 15 november
10.30 - 13.30 uur

Zondag 22 november
10.30 - 13.30 uur

Rusheuvel
Oss

Rusheuvel
Oss

Fitland XL
Mill

Toermalijn Heesch
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Euronics Schijndel  Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427 VOORHEEN HARENSE SMID
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.De Computer Specialist

Slimme aanbiedingen Uw thuisnetwerk uit het stopcontact. 
Uitpakken. Insteken. Aan de slag. 
De eenvoudige verbinding via de 
stroomleiding in huis.  
Zo wordt elk gewenst stopcontact 
een internettoegang. 

POWERLINE ADAPTER 
DLAN 500 DUO STARTER KIT

De ideale beginadapter voor uw thuisnetwerk. Snelle ver-
binding tot 500 Mbps en 2 geïntegreerde LAN-aansluitin-
gen. Direct gebruiksklaar, zonder kabel en installatie.

49,-
69,95

TM

DRAADLOOS

USB 2.0

ALL-IN-ONE PRINTER 
ENVY 4500

Veelzijdig printen, scannen en kopiëren. Display, printen 
vanaf smartphone en tablet, printen via internet, Invoer-

64,95
79,95

399,-
449,-

LAPTOP 
B50-70

15,6 INCH

500 GB HDD

4 GB DDR3

GRATIS
WINDOWS 10
UPGRADE

Vakkundig personeel Advies op maat Installatie en service

2 X LAN

MINI DESIGN

BOSCH 
KOELVRIESCOMBINATIE
KGE 36 BI 42
RVS deurafwerking, minder 
ijsvorming dankzij LowFrost!

SHARP 
COMBI-
MAGNETRON
R 971 INW
Met hetelucht- en 
grillfunctie!

749,-

VOORDEEL

150,-

VOORDEEL

150,-
349‚-
499,-

Absolute stuntprijsp
Absolute stun p

OP=OP

Superkwaliteit voor superprijzen!

MIELE 
WASAUTOMAAT
WDA 210 Classic

SAMSUNG 
WASAUTOMAAT
WF 70 F 5 E 5 P 4 
WEN ECOBUBBLE

599,-

VOORDEEL

100,-
7 

kilo

DYSON 
BAGLESS STOFZUIGER
DC29

SONY 
FULL HD TV
KDL 40 R 450 C

7 
kilo

279,-

DYSON

188‚-

VOORDEEL

91,-

Absolute stuntprijs
Absolute stun p

OP=OP

OP=OP

SONY

10
2 CM   

1
2 CM   

10
2 CM  

VOORDEEL

200,-

399‚-
599,-

best of electronics!

VOO

999‚-
gratis thuisbezorgd

499‚-
gratis thuisbezorgd

599‚-
gratis thuisbezorgd
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Bananen
per kilo

1.8900.0.095095050%
korting

Douwe Egberts 
aroma rood 
filterkoffie of 
bonen of 
arome filterkoffie
3 pakken à 250 gram naar keuze  

  OP=OP

Koffiebl ik bij aankoop 
van 3 pakken koffie!  

GRATIS!

Bananen
per kilo

6.7510.47

3
PAKKEN

8.55

Lay’s 
chips  
2 zakken 
à 200-250 gram 
naar keuze  

2.192.74

2 ZAKKEN

2.58

Nieuwe Hollandse oogst!

Conference 
peren
per kilo

50%
korting

0.0.099990990 1.99

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 t/m zondag 20 september 2015. Week 38

& ZEKER ZO GOEDCOOP

een kwart eeuw plezier bij Speciale Dansschool Bolero

Elke week zijn heel veel vrijwilligers 
met liefde voor muziek, dans en 
menselijk contact drie uur lang aan 
het dansen met evenzovele ver-
standelijk gehandicapte mensen. 
De muziek zet iedereen in bewe-
ging en geeft zelfvertrouwen. Als 
de dj af en toe de muziek stilzet, 
blijkt dat er onder het dansen luid-
keels meegezongen wordt. En dat 
al 25 jaar.

Feest
Het 25-jarig bestaan wordt onder 
andere gevierd met elke week een 
verrassing die uit een laatje komt 

van het kunstwerk dat door kun-
stenaars van de Kunstfabriek spe-
ciaal gemaakt werd voor het jubi-
leum. Deze week blijken er mini 
tompouces tevoorschijn te komen, 
heerlijk! Elke week mag een ande-
re cursist een laatje openmaken en 
komt een verrassing tevoorschijn. 
Voor vrijwilligster Nellie van der 
Heijden uit Heesch is het elke week 
feest. Zij zat bij Nelly van Erp uit 
Oss (voorzitter) op salsa-les en 
werd gevraagd of ze niet een keer 
bij de stichting mee wilde dansen. 
Nellie is gebleven en is voorlopig 
niet van plan te stoppen. “Deze 
avond van drie lessen van een uur 
met elk hun eigen niveau geeft me 

zoveel voldoening en plezier, daar 
kan ik een hele week op teren.”

Cursisten
De cursisten komen uit Oss, Schaijk, 
Heesch en elders. Vaak zijn het 
mensen die begeleid wonen en die 
wel van een feestje houden. Som-
migen vinden het in het begin las-
tig om te wennen, maar Nelly van 
Erp kent ze allemaal bij naam en 
hun bijzonderheden en helpt ze al-
lemaal over de drempel. 
Jan van den Hout geeft de vrijwilli-
gers extra les en geeft ze handvat-
ten voor hun omgang met de cur-
sisten en – als we Piet Rombouts 
(1937), Tamara van de Akker, 
Janneke Schoenmakers, Jeffrey 
Boeyen en Roland Smits, allemaal 
uit Heesch, moeten geloven - dan 
is dansen heel leuk en gezellig. Ze 

kennen onder meer de tango, wals 
en foxtrot en Roland laat dit op 
feesten graag zien, samen met zijn 
vriendin die ook op deze dansles 
zit. www.sdbolero.nl.

Meer foto’s: www.mooiheesch.nl.

Tekst: Martha Daams - 
Foto’s: Marcel van der Steen

‘Als de muziek 
even stil is, blijkt 
dat er luidkeels 
meegezongen wordt’

Oss/heesch – In De Hille in Oss bruist het elke woensdagavond van muziek, 
dansende mensen en heel veel plezier. Dat is de avond dat Stichting Speciale 
Dansschool Bolero danslessen verzorgt voor mensen met een verstandelijke be-
perking. 

Roland 

Tamara

Jeffrey

Janneke (linksvoor) en 
Piet (rechtsachter)
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en zorg
filmmiddag over dementie 

Samen met de gemeente Veghel, 
Vivaan en andere betrokken in-
stellingen, zet de plaatselijke af-
deling van Alzheimer Nederland 
zich op tal van manieren in voor 
mensen met dementie. Belang-
rijk voorbeeld is het realiseren 
van de dementievriendelijke ge-
meente Veghel. Ter gelegenheid 
van WAD presenteert de afdeling 
zich graag op een andere manier. 
Vorig jaar was er de muziekmid-
dag ‘Muziek vergeet je niet’ met 
Harmonie Frisselstein aan de 
Noordkade; dit jaar is samen-
werking gezocht met Theater De 
Blauwe Kei. Het resultaat is de 
Wereld Alzheimer (Film)dag.
De filmmiddag in Theater De 

Blauwe Kei begint om 11.00 uur 
met een kop koffie of thee. Na 
een korte introductie wordt de 
Belgische documentaire Feel My 
Love vertoond. Feel My Love 
schetst een intiem portret over 
leven en oud worden met de-
mentie. De film gaat over liefde, 
loslaten, verwondering en het 
menselijk verlangen om er te zijn 
tot het einde. 
In de pauze wacht een smake-
lijk broodje en is er gelegenheid 
voor ontmoeting en informatie. 
Om 14.00 uur begint Still Alice. 
De film laat zien hoe de diagnose 
Alzheimer niet alleen een bom 
legt onder het bestaan van Alice, 
maar heel het gezin raakt. Juli-

anne Moore won met haar ver-
tolking van Alice de Oscar voor 
Beste Actrice.
Toegang tot het evenement is 
gratis. Wel worden belangstel-
lenden verzocht zich vooraf aan 
te melden, via e-mail aan 
ossudenveghel@alzheimer-
nederland.nl. Dat kan voor het 
gehele programma of een ge-
deelte ervan.

VEGHEL - Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel viert 
WAD (Wereld Alzheimer Dag) dit jaar op zondag 20 september met 
een mini-filmfestival. Hoogtepunt van de middag is de vertoning 
van de veelbekroonde speelfilm ‘Still Alice’. Het festival - in samen-
werking met Filmhuis Veghel - is in Theater De Blauwe Kei en begint 
om 11.00 uur.

GEMAK VOOR IEDEREEN

THUIS

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

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

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

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

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

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

Dan komt u in aanmerking voor deze regeling!

HUISHOUDELIJKE HULP? VRAAG HHT AAN

HUISHOUDELIJKE HULP MET TOELAGE: € 7,50 UUR!

Burenhulp Nisseroi
actief op Nationale 
Burendag 

NISTELRODE - Burenhulp Nisseroi informeert de inwoners bij 
Jumbo Nistelrode tijdens Nationale Burendag op zaterdag 26 
september. 

Het doel van Burenhulp is om jong en oud te verbinden en een 
luisterend oor te bieden. Belangstellenden kunnen bij BHN 
terecht met vragen. BHN heeft aandacht en wil meedenken, en is 
voor alle inwoners uit Nistelrode een vertrouwelijk en eenvoudig 
aanspreekpunt. 
Zie onze website: www.burenhulpnisseroi.nl. 

Op zaterdag 26 september kunt u kennismaken met de 
vrijwilligers die zich inzetten voor dit burgerinitiatief. Zij kunnen 
vragen beantwoorden met betrekking tot deze dienstverlening. 
Burenhulp is tussen 9.30 en 17.00 te vinden in een marktkraam 
bij de Jumbo. Tevens wordt op deze dag de speciale brievenbus 
onthuld door burgemeester Moorman. 

Zie ook www.burenhulpnisseroi.nl. BHN is telefonisch bereikbaar 
via 0412 744111 of maak gebruik van de speciale brievenbus.

Bent u fit en Gezond? 
Laat u gratis testen

Deze test is bedoeld voor men-
sen van 70-80 jaar. Zij ontvangen 
hiervoor thuis een uitnodiging 
per post.
Veel ouderen zijn benieuwd hoe 
het met hun conditie en gezond-
heid gesteld is. Veel senioren wil-
len bovendien graag weten hoe 
ze conditie en gezondheid kun-
nen verbeteren. Daarom heeft 
de werkgroep Wmo Koffiemid-
dagen aan de Raad Gecoördi-
neerd Ouderenwerk Heesch en 
de gemeente Bernheze gevraagd 
medewerking te verlenen aan de 

organisatie van ‘Heesch: Fit en 
Gezond’.
Medewerkers van GGD Hart 
voor Brabant begeleiden met de 
organisatie. Ook KBO Heesch is 
een actieve gesprekspartner. De 
fysiotherapeuten, diëtistes, Van 
Schijndel Hoortechniek, Alferink 
Optiek, apotheek Benu, de bi-
bliotheek en RIGOM hebben al 
toegezegd tijdens deze drie da-
gen hun medewerking te verle-
nen.
Tijdens deze drie dagen kunnen 
maximaal 200 mensen getest 

worden. CC De Pas vindt u aan 
de Misse 4 in Heesch. Om een 
goed beeld te krijgen, worden 
een aantal gegevens in kaart ge-
bracht. Zo worden bijvoorbeeld 
lengte, gewicht, bloeddruk, sui-
ker- en cholesterolwaarde, zicht, 
gehoor en fysieke fitheid ge-
meten. Daarna bespreken me-
dewerkers van GGD Hart voor 
Brabant met deelnemers wat dit 
voor hun gezondheid betekent. 
Deze test kan kosteloos wor-
den aangeboden dankzij pro-
jectsubsidie van de gemeente, 
de sponsoring van Albert Heijn, 
Apotheek Heesch, Heerkens, 
Jumbo Wiegmans, Lidl, Heerkens 
Groente & Fruit, professionals en 
vele vrijwilligers.

HEESCH - Ouder worden en fit blijven gaan prima samen. Lekker 
bewegen is niet alleen gezond, je voelt je er ook goed bij. Alles over 
fit zijn en fit worden is te zien tijdens de ‘Heesch: Fit en Gezond-
dagen’ op 21, 22 en 23 oktober 2015 in CC De Pas in Heesch. Ou-
deren kunnen zich gratis laten testen. 
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Zij neemt de taken van coördi-
nator over van Freddy Pennings. 
Lenny Wolsky-Janssen woont in 
Nistelrode, waar ze opgroeide 
aan Laar 63 (nu zit daar Rini’s 
fietsenwinkel). Ze is getrouwd 
met Olaf Wolsky en samen heb-
ben zij vier kinderen. Zij collec-
teert sinds 2012 in Nistelrode, 
voorheen deed Lenny dat in 
Uden.
Voor de de collecteweek van 20 
t/m 26 september is de Nier-
stichting nog op zoek naar men-
sen die zich willen inzetten. Voor 
vragen of opmerkingen: 0412-
484269.

Nieuwe collectecoördi-
nator Nierstichting 

Met slechts een paar uur collecteren brengt u de draagbare 
kunstnier dichterbij. Een wereldwijde doorbraak die 
nierpatiënten hun vrijheid en energie teruggeeft.

Meld u aan op nierstichting.nl/collectant. 
Collecteweek 20 t/m 26 september.

Draag bij aan de draagbare 
kunstnier. Word collectant.

NISTELRODE - Lenny Wolsky is de nieuwe collectecoördinator van 
de Nierstichting in Nistelrode. De collecteweek is van 20 t/m 26 
september.

ROSMALEN - De Reumapatiën-
tenvereniging ’s-Hertogenbosch 
e.o. houdt op woensdag 23 sep-
tember een voorlichtingsavond 
over ‘de ziekte van Dupuytren 
met artrose’ in Rosmalen. 

De aandoening van Dupuytren 
- ook ‘koetsiershand’ genoemd 
- wordt gekenmerkt door klach-
ten in de palm van de hand. Bij 
de aandoening van Dupuytren 
ontwikkelen zich eerst kleine 

knobbels in het bindweefsel van 
de handpalm. De knobbels gaan 
woekeren en vormen strengen. 
Deze strengen strekken zich uit 
tot de vingers waardoor deze 
krom gaan staan (klauwstand). 
Meestal betreft het de pink en de 
ringvinger. 
De voorlichting heeft een lichte 
uitloop naar handartrose.
Medewerking verlenen drs. 
R.J.P.M. Franken, plastisch chi-
rurg & opleider in het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogen-
bosch en drs. Friedeman, AIOS 
(plastisch chirurg in opleiding) 
Jeroen Bosch Ziekenhuis en Eras-
mus MC in Rotterdam.
De voorlichtingsavond wordt 
gehouden in Sociaal Cultureel 
Centrum Perron-3, Hoff van Hol-
lantlaan 1, Rosmalen (naast het 
station) van 19.00 tot circa 21.00 
uur. Info: Gerrit van der Zalm - 
0411–607193 of 
gvdzalm@kpnplanet.nl.

voorlichting over Dupuytren met artrose

Arlies van Mil 
Ik ben Arlies van Mil (45), ik ben getrouwd met Hennie Wijnen en wij 
hebben twee kinderen, Joep en Pleun. Met veel plezier ben ik ruim 25 
jaar werkzaam in diverse functies bij de ondersteuning van mensen met 
een verstandelijke beperking. In mijn leven zijn sociale contacten en 
wederzijdse hulp van grote waarde. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 
ieder zijn leven kan leven zoals hij/zij dat wenst. 

Verbind iedere hulpvraag met de best passende zorg, waarbij de 
hulpvrager zo veel als mogelijk de eigen regie behoudt. Volgens mij 
is dat ook waar Burenhulp Nisseroi voor staat. Nu de verzorgingsstaat 
verdwijnt, wordt het steeds belangrijker om het met én voor elkaar te 
doen. 
Op deze manier wil ik graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de 
Nisseroise mensen.

Het boek werd overhandigd aan staatsse-
cretaris Martin van Rijn, waarbij tevens de 
tentoonstelling in het Museum voor Com-
municatie werd geopend op 7 september. 
De tentoonstelling bestaat uit een mini-
documentaire over laaggeletterdheid en e-
learning voor mensen in de zorg. In de mi-
ni-documentaire legt Liesbeth uit dat zij nu 
zelf uitpluist of ergens lactose in zit. Nadat 
zij eindelijk het heft in eigen handen nam 
en weer naar school ging, wil zij nu mensen 
helpen om de eerste voet over de drempel 
te zetten. Aangemoedigd door Ank Meer-
tens van Vivaan is zij nu ambassadrice voor 
laaggeletterden.

Campagne
Het boek ‘Kunt u dat even uitleggen’ en 
de tentoonstelling (tot 1 januari 2016), zijn 
onderdeel van de campagne waar Liesbeth 
aan meewerkt en waarvoor zij eenmaal per 
maand naar Tilburg gaat voor vergadering 
bij De Bus van Stichting ABC. Liesbeth: “Dit 
is helemaal mijn ding! Den Haag was prach-
tig, zeker omdat prinses Laurentine mijn 

handen weer pakte en zei: ‘ik vind het zo’n 
eer en zo respectvol dat je hier aanwezig 
bent’. 

Ook ex-minister Marja van Bijsterveldt gaf 
me een hand. Bij Humberto Tan zou ik wil-
len vertellen over alfabetisering om andere 
laaggeletterden over de streep te helpen.”

Boek ‘Kunt u dat even uitleggen’ 
over laaggeletterdheid
DEN HAAG/HEESCH – Dat laaggeletterdheid leidt tot medicatiefouten blijkt uit verhalen 
van moeilijk lezende medicijngebruikers in het boek dat uitgegeven is door KNMP en 
Expertisecentrum voor Gezondheidsverschillen Pharos. Het boek is onderdeel van een 
campagne voor begrijpelijke medicijnuitleg en herkenning van laaggeletterdheid. Een van 
de vertellers is Liesbeth de Wit. 

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl

Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl

Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl

Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl 

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

informele aftrap 
van de ‘Week van 
de alfabetisering’
BERNHEZE - Afgelopen week was het de ‘Week van 
de alfabetisering’. Een mooie gelegenheid om een 
informele avond te organiseren voor de cursisten 
van de cursus ‘Leren? Gewoon doen!’ 

Op maandag 7 september verzamelt iedereen zich in 
de keuken van centrum Vivaan. Met genoeg lekkere 
hapjes, meegenomen door de cursisten zelf, begint 
de avond. Ank, maatschappelijk begeleidster van 
Vivaan, start de avond en vraagt een applaus voor 
de moed die de cursisten hebben gehad tijdens het 
inschrijven voor de cursus. Laaggeletterdheid is na-
melijk een onderwerp waar veel mensen zich voor 
schamen. Deze cursisten hebben de moed gehad er 
iets aan te veranderen. 

Gedurende de avond wordt er gekletst over van al-
les en nog wat. Verhalen over verre reizen komen 
voorbij, maar ook wordt er gepraat over actuele 
nieuwsberichten. Omdat het nieuwe leerjaar net is 
begonnen, is er ook een nieuwe docente. Zij heeft 
zin in aankomend jaar. “In het begin is het allemaal 
even wennen. Welke methode wordt er gebruikt? 
Wat is het niveau? Toch weet ik zeker dat het snel 
goed komt.”

Leren? Gewoon doen!
De mooie resultaten die de cursisten behalen, wer-
pen zijn vruchten af. Cursist Toon begon de cursus 
omdat hij al lang niet meer had geschreven. Hij is 
kort geleden gestopt met de cursus. “Ik volgde de 
cursus twee jaar en heb bereikt wat ik wilde. Ik heb 
laatst een brief opgestuurd en die is niet teruggeko-
men, dat is een goed teken.” 
Ook de andere cursisten zijn blij met de resultaten 
die zij behalen. De cursus ‘Leren? Gewoon doen!’ is 
een uitkomst voor alle cursisten. Voor meer informa-
tie over de cursus: Vivaan, tel.: 0412-647975. 

Freddy Pennings geeft haar taak over aan Lenny Wolsky



Woensdag 16 september 201530 
  

PER STUK

PER STUK

6 STUKS

PER STUK

400 G 

500 G 

1 KG

1.49
  WEEKEND

2.79
WEEKEND

0.89
WEEKEND

0.89
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.49
v   van 1.79

Ca. 3.99
  WEEKEND

19.99/kg 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Ca. 200 g

Biologische 
entrecote*

Biologische 
pompoen

Biologische 
meergranenbolletjes

Biologisch mager 
rundergehakt*

Biologische 
witte druiven

Biologische 
komkommer

Vastkokend, 
iets kruimig.

Biologische 
aardappelen

VOOR HUISMERKEN
Bron: Consumentengids juli/aug 2015

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

VAN 18 T/M 20 SEPTEMBER
VAN 18 T/M 20 SEPTEMBER
VAN 18 T/M 20 SEPTEMBERVOORDEEL!BIOLOGISCH

KIJK VOOR AL ONZE BIOLOGISCHE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

American 
cookies

PRIJSVERLAGINGEN

Wij zijn uw bank: RegioBank
HEESCH/NISTELRODE - De bank in de 
buurt, zonder poespas en gedoe. Met veel 
persoonlijke aandacht, gevoel voor service 
en alle bankproducten in huis.

RegioBank, de buurtbank waar u zich 
onmiddellijk thuis voelt
RegioBank is geen dure bank met marme-
ren vloeren en een beursnotering in New 
York. Het is een bank voor de regio, een 
nuchtere buurtbank - en daar zijn ze trots 
op. Zij weten wat de gewoonten zijn, wat 
er speelt in de streek. Bij de winnende 
goal van de plaatselijke voetbalclub HVCH 
of Prinses Irene juichen zij net zo hard als 
iedereen langs de lijn. Omdat ze zich be-
trokken voelen bij de omgeving. Een bank 

zonder poespas en gedoe die dicht bij de 
mensen staat, dat is wat ze zijn. Hun klan-
ten waarderen dat.

De buurtbank waar u zich maar één keer 
hoeft voor te stellen
Zij zijn niet de bank van ‘goedemiddag 
mevrouw en meneer eh, eh…’ Zij kennen 
de klant bij naam, kennen het gezin, spre-
ken zijn taal, soms zelfs zijn dialect. Zoiets 
schept al gauw een band. Met name tussen 
de klant en zijn vaste contactpersoon. 
Vaste contactpersoon? Jawel. De klant krijgt 
voor al zijn financiële zaken, van spaarreke-
ning tot hypotheek, te maken met steeds 
dezelfde adviseur. Dat is wel zo handig. En 
overzichtelijk. En vooral: vertrouwd.

RegioBank, de buurtbank waar ze altijd 
alle tijd voor u nemen
Heeft een klant behoefte aan een advies 

van RegioBank, dan nemen ze dat uiterst 
serieus, dan gaan ze er eens goed voor zit-
ten. Wat helpt is dat ze doorgaans goed op 
de hoogte zijn van zijn financiële situatie. 
Dat krijg je wanneer je zoals RegioBank 
geen onpersoonlijke bank bent, maar juist 
een bank van ‘ons-kent-ons’. 

De klant kennen betekent dat je maatwerk 
kunt leveren, adviezen helemaal toegesne-
den op zijn situatie. Persoonlijke aandacht, 
ze zijn er bepaald niet zuinig mee.

RegioBank, de buurtbank waar u voor al 
uw geldzaken terecht kunt
Kan ik een bankpasje krijgen? Kan ik in-
ternetbankieren? Geeft RegioBank hypo-

theek- en spaaradviezen? Drie simpele ant-
woorden: ja, ja en ja. Ze mogen dan een 
regionale bank zijn, ze hebben alle bank-
producten in huis die de wereld te bieden 
heeft. Soms met een eigen accent. Alles 
tegen heldere voorwaarden en gunstige ta-
rieven. Alles prettig en vlot geregeld. Met 
veel persoonlijk aandacht en gevoel voor 
service. Overstappen? Fluitje van een cent, 
dankzij de speciale Overstapservice.

Van Heck Assurantiën en Rivez Assurantiën 
zijn Zelfstandig Adviseurs van RegioBank, 
onafhankelijke tussenpersonen. 

Naast de producten van RegioBank advise-
ren en bemiddelen zij ook in producten van 
andere aanbieders. Behalve voor spaar- en 
betaalproducten; daarin bemiddelen zij ex-
clusief voor RegioBank.

Weijen 19a
5388 HL NISTELRODE
telefoonnummer 088 - 8000 900.

’t Dorp 124
5384 MD Heesch
telefoonnummer 0412-452003

Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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

Het is een bank voor de regio, 
een nucHtere buurtbank - 

en daar zijn ze trots op 

Drie hints voor prins De Wevers

Het afgelopen jaar - maar ook het aan-
komende seizoen - werd besproken. Toen 
voorzitter Edwin Verkuijlen de hints van de 
nieuwe Prins prijsgaf, was het gesprekson-
derwerp vanzelfsprekend wie de nieuwe 
heerser dan wel zou kunnen zijn. Na het 
snelle raden van de naam van de Prins en 
de namen van de leden van de Geheimraad 
vorig jaar, zint de nieuwe Geheimraad op 
wraak en heeft besloten om het dit jaar niet 
zo gemakkelijk te maken.
De drie hints van de Geheimraad zijn:
- Hij stond bijna op eenzame hoogte
- Hij staat op eenzame hoogte 
- En als ‘ie wil kan ‘ie nog hoger
Daarmee moeten we het doen tot de vol-
gende drie hints wereldkundig worden ge-
maakt op zaterdag 24 oktober tijdens het 
Bernhezer Liedjesbal in ’t Maxend in Nistel-
rode.

NISTELRODE - Carnavalsstichting De Wevers uit Nistelrode organiseert ieder jaar in de 
nazomer een vrijwilligersfeest om de vrijwilligers van het afgelopen seizoen te bedan-
ken. Dat was dit jaar niet anders. Op het scoutingterrein was het zondag 6 september 
dan ook een gezellige boel. De aanwezigen lieten zich de barbecue goed smaken en de 
kinderen konden zich bezig houden met de diverse spelletjes. 
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B o uW t
BerNHeZe uW BouWperiKeLeN iN BerNHeZe BouWT?

iNfo@DemooiBerNHeZeKraNT.NL

C
ol
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n

waardsestraat 30 • nistelrode • 0412-6120106 • www.bevers.net

Hoe werkt een moderne Hr Combi Cv ketel?
We kennen allemaal wel het begrip CV ketel, maar volgens 
welk principe werkt deze ketel nu eigenlijk? De letters ‘CV’ 
staan voor ‘centrale verwarming’, wat duidt op het principe 
dat warmte centraal wordt opgewekt. De CV ketel is het hart 
van het verwarmingssysteem. Vanuit de ketel wordt het ver-
warmde water via een buizensysteem overgebracht naar ruim-
tes in een gebouw. 

De meeste CV ketels werken op aardgas en verwarmen het 
koude CV-water met behulp van een brander. Door middel van 
een pomp circuleert het warme water in het centrale verwar-
mingssysteem. De CV ketel is aangesloten op een rookgasaf-
voerkanaal om de rookgassen die vrijkomen af te voeren. Dit 
kanaal komt vervolgens uit op het dak of bij de gevel van uw 
woning. 
Een combi-ketel zorgt niet alleen voor warme radiatoren, maar 
ook voor warm kraanwater. Kenmerk van een combiketel is dat 
het warme water altijd vóórgaat op de centrale verwarming. 
Dit wordt bepaald door de stand van de driewegklep. De hoe-
veelheid warm water die wordt aangegeven in een klasse CW4 
(comfortklasse warm water) is ongeveer 8 liter p/m. CW5 is 
rond de 12 l p/m tapwater van 60 graden Celsius.

De ventilator van een CV ketel voert lucht aan en het gasblok 
zorgt voor de aanvoer van aardgas. Deze wordt in de ventilator 
gemixed tot een explosief geheel. 
De ontsteker - soort bougie of gloeidraad - van een CV ketel 
zorgt dat de aardgasbrander aan gaat. En deze ontbrandt de explosieve brandstof, aangevoerd door 
de ventilator, zodat een gecontroleerde ontbranding ontstaat in de warmtewisselaar. De warmte-
wisselaar zorgt ervoor dat de CV ketel naar behoren werkt. Deze zorgt ervoor dat de warmte van 
de gasverbranding met maximaal rendement wordt gebruikt voor de verwarming van het water, 
zonder rechtstreeks contact met het water. Een warmtewisselaar is gemaakt van aluminium, alumi-
nium silicium of roestvrij staal.
De circulatiepomp zorgt dat het warm water in de verbrandingskamer/warmtewisselaar naar de 
radiatoren of vloerverwarming wordt gestuurd.
Het expansievat voorkomt te grote drukverschillen in het systeem. Water zet uit bij verwarming; 
het expansievat vangt het extra volume op. Zo niet, dan zou schade aan de ketel ontstaan door de 
druk. Als ook het expansievat zijn grens bereikt, vangt het overdrukventiel (of overstortventiel) (bij 
3 bar gaat die open) het drukverschil op. De installatie mag nooit hoger gevuld worden dan 2 bar.
Bij iedere ketel hoort een kamerthermostaat. Deze is in vele modellen en typen te verkrijgen. Bin-
nenkort gaan we in op de nieuwe ontwikkelingen van de thermostaten en hun mogelijkheden in 
het kader van duurzaamheid.

Bĳ  duurzaam gaan we in op de nieuwe ontwikkelingen 
van de thermostaten en hun mogelĳ kheden

NAZOMERAKTIE
Op alle buitenlakken en grondverven van 

Sikkens, Trimetal, Sigma, Boonstoppel en Wĳ zonol

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

NU 20% KORTING  

Aktie loopt van 16 september t/m einde zomertĳ d 

(24 oktober) 2015

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

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

GRATIS
deur in kleur

VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

showroom open 
op zaterdag 

9.00 - 15.00 uur
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Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!



Woensdag 16 september 201532 
  

www.hetbouwblok.nl

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019

info@jvai.nl - www.jvai.nl

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

“

”

Met specialisten
om u heen 
bespaart u 
tijd en energie

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

Wij laten u weer genieten...

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord

Tel.: 0413 - 270 110

v. Schijndel
Tegelhandel

Natuursteen
Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Italiaanse en Spaanse topkwaliteit

voor Chinese prijzen! 

Extra voordelige prijzen

door onze rechtstreekse

import af fabriek.

www.vanschijndeltegels.nl

De koffie staataltijd klaar ener is voldoendeGRATIS parkeerplek!

Vanaf 15 m2

GRATIS
thuisbezorgd!

Altijd
de scherpste

aanbiedinge
n.

De groep gaat eind oktober van 
start met het bouwen van een 
grote wagen en materiaal hier-
voor is essentieel. Hiervoor zijn 
ze op zoek naar onder andere 
houten balken/plaatmateriaal, 
kippengaas, betonijzer, wit papier 
(niet bedrukt), stalen kokers/bui-

zen, Dupenel, stroomaggregaat 
ter gebruik. 

Aan de vorige oproep van CV 
Afslag 15 om Gouden Gidsen en 
telefoonboeken te geven, werd 
massaal gehoor gegeven. Bijna 
800 boeken werden toen opge-

haald. Contact opnemen kan met 
cvafslag15@hotmail.com of bel-
len naar 06-25200231.

Cv afslag 15 zoekt bouwmateriaal
NISTELRODE - CV Afslag 15, de nieuwste wagenbouwende carna-
valsvereniging van Nistelrode, is op zoek naar materialen voor het 
bouwen van de wagen voor de carnavalsoptocht. 

Weg met ongedierte in je 
koffer; én daarna in je in huis!
NISTELRODE - Ongedierte in huis komt relatief vaak voor, ondanks dat 
veel mensen hygiënisch te werk gaan. Ook uit koffers die mee zijn ge-
weest naar verschillende vakantielanden kunnen vanuit diverse vakan-
tieoorden kleine diertjes ongemerkt binnensluipen. 

Het is dus verstandig om de koffer goed uit te zuigen en - indien mogelijk 
- uit te wassen of in ieder geval met een speciale spray te behandelen. 
Let goed op dat je alle zakjes, ritsjes en opbergvakjes goed nakijkt op 
ongedierte voordat je deze weer voor een jaar opbergt. 
Ben je helemaal klaar met al die vervelende insecten en heb je nagenoeg 
alle huis-, tuin- en keukentips al geprobeerd? Ga dan voor de beste on-
gediertebestrijding naar Hubo; hét adres voor goede producten tegen 
insecten of klein ongedierte.
De medewerkers van Hubo staan je graag te woord en hebben voor elk 
probleem een passende oplossing.

Hubo; het werkt!

Ook voor ongedierte-
bestrijding ga je naar

info@hubonistelrode.nl

HUPNAAR
HUBO!

Binnenzonwering 
op maat?

20% 
OP ALLE MAATWERK 
BINNENZONWERING

Knip de bo
n 

uit en 
profiteer!

*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014. Vraag naar de voorwaarden.2 909999 999921

KEUZE-
KORTING*

Laat je adviseren door Hubo

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd   1 17-02-14   11:41
Maxend 5 - Nistelrode

0412-611033

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch

06-53740305
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Het bericht meldde: “Zaterdag-
middag 22 augustus tussen 16.00 
uur en 16.30 uur is op de parkeer-
plaats bij de Jumbo in Nistelrode 
de kruiwagen van onze gehan-
dicapte neef Arno meegenomen. 
Afgelopen zaterdag werd de krui-
wagen meegenomen bij de Jum-
bo en Arno is ontroostbaar, want 
de kruiwagen is onmisbaar.”
Ondanks zijn handicap kan Arno 
nog goed uit de voeten en met 
de kruiwagen maakte hij zich heel 
verdienstelijk. 
De oproep op de nieuwssite van 
Nistelrode, MooiNisseroi.nl, zorg-
de voor een stroom aan reacties. 

Behalve het medeleven en onge-
loof van de mensen, kwamen ook 
bedrijven en particuliere initiatie-
ven die een kruiwagen ter be-
schikking stelden. Bevers Instal-
latietechniek was er in de persoon 
van Mario van Dijk het eerste bij: 
“Bij het wegblijven van de gesto-
len kruiwagen, bieden wij Arno 
een andere aan”, gaf hij te ken-
nen.
Jo de Wit, de moeder van Arno, 
hield de verrassing voor Arno 
voor zich tot ze bij Baderie Be-
vers/ Bevers Installatietechniek 
waren. Arno was razend enthou-
siast. Hij kon er niet over uit, een 
prachtige kruiwagen met zijn 
naam erop! Hij kan eindelijk zijn 
klussen weer gaan doen, zoals het 
ophalen van hout, ijzer, papier en 
het verzamelen van lege flessen. 

VERKOOP EN INFORMATIE: 
Bernheze Makelaars / T 0413 24 38 18 / info@bernheze.nl

ONTWIKKELING:

Hof van Berne
Heeswijk Dinther

aangenaam wonen

www.hofvanberne.nl

Pronkstukken van het plan zijn wellicht de 2 royale twee-

onder-een-kapwoningen, uitkijkend over de Zijlstraat. 

Gelegen op ruime kavels van ca 285 m2 met ruimte voor 

een (optionele) dubbele garage. De linkerwoning heeft 

een middenentree en de woonkamer aan de tuinzijde over 

de totale breedte van de woning. De keuken is voorzien 

van een fraaie erker en is gelegen aan de straatzijde. 

De rechterwoning met de bijzondere witte topgevel, 

biedt de koper de (kostenloze) keuzemogelijkheid om de 

woonkamer aan de voor- of aan de tuinzijde te situeren.

Op de verdieping van beide woningen 3 volwaardige 

slaapkamers en een ruime badkamer. Met een vaste trap 

naar de royale zolderverdieping, waar optioneel nog extra 

kamers gerealiseerd kunnen worden. De woningen hebben 

een uitgebreide optielijst, zodat de woning volledig naar 

eigen wens gerealiseerd en afwerkt kan worden. 

Volgende week de laatste tip van de sluier; houd de krant 

in de gaten of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op:

Vooruitlopend op de start verkoop 
van nieuwbouwplan ‘Hof van Berne’ 
aan de Zijlstraat, de komende weken 
alvast een tipje van de sluier

Tipje van de sluier 
nummer 2:

2 Royale Tweekappers

www.hansvandervelden 
aannemersbedrijf.nl

Vorstenbosch

 Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101

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

www.bouwservice
pvdzanden.nl

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

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

06-11955220

VAN DUYNHOVEN
Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

www.vanduynhoven.nl

arno kan weer vooruit dankzij Bevers installatietechniek
NISTELRODE - Op MooiNisseroi.nl stond onlangs de melding over 
de diefstal van een kruiwagen. Het was de kruiwagen van Arno, die 
in Nistelrode geen onbekende is. Mario van Dijk van Bevers Instal-
latietechniek schoot te hulp. 

Patrick Bevers, Mario van Dijk en hele blije Arno

Samen 
st erker 
bouwen



Woensdag 16 september 201534 
  

Mario opende in juni de hommage 
aan Ad de Laat met zijn zelfgeschre-
ven nummer ‘Steeds Meer Stilte’, 
dat zaterdag ook door Taaftere zal 
worden vertolkt. Vader en moeder 

Van der Linden zorgden voor meer 
artistiek talent. In de sigarenwinkel 
van vader Géraar werden de klan-
ten niet alleen geholpen door oud-
ste zoon Mario maar ook door jon-

gere zus Marie José. Zij is inmiddels 
een bekende kunstenares, waarbij 
zij vooral naam heeft gemaakt met 
het maken van animatiefilms. Haar 
befaamde animatie ‘Uitverkocht’ 
wordt die avond op het filmdoek 
vertoond. ‘Uitverkocht’ gaat over 
het dagelijks bestaan in Nisseroi 
in de vijftiger/zestiger jaren, meer 
speciaal over het leven in en voor 
hun winkel.

Na de pauze zal Marie José kort 
vertellen over haar nieuwste pro-
ject ‘Schetsboek van Jeroen Bosch’. 
Dit boek is woensdag 9 september 
in de Verkadefabriek in Den Bosch 

gepresenteerd als onderdeel van 
Jeroen Bosch-500, de grote her-
denking van de 500ste sterfdag 
van de grote Bossche schilder in 
2016.
Kortom, zaterdagavond 19 sep-
tember; ’n traktatie voor oog en 
oor!

Kaartjes via www.nesterle.nl

Taaftere met Mario en zus Marie José 
TraKTaTie voor oor éN ooG! 

NISTELRODE - Zoals eerder gemeld opent oud-dorpsgenoot Mario van der Linden met zijn 3-mans band 
Taaftere op zaterdag 19 september het nieuwe theaterseizoen van Nesterlé. Deze rasmuzikanten presenteren 
vol verve hun programma ‘Duzend Stappen’, genoemd naar de mijmering van Mario over die eerste keer dat 
hij, aan de hand van zijn moeder, met zijn korte beentjes de ‘Blote Kont’ van de Bedafse Bergen opklauterde.

nisseroi 
in beeLd
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Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm
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1020536 1020513

1016226
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Ook 
voor 
in de 
oven

www.adcommunicatie.nl

Flammekueche
traditioneel, 4-kazen of 
gegrilde groenten
doos à 260/280/300 gr.
Maître Pierre
Normaal 2.69 / 2.99

Nasibal of
bamiblok
schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 2.79 / 2.29

1.99 1.49

Stunt

Spagehetti, fusilli of
penne rigate
zak à 1 kg.
Barilla 
Normaal 4.99 / 4.49

3.69

Chinese 
tomatensoep
emmer à 1 ltr.
Diepvriesspecialist
Normaal 3.49

Frites
dik of dun
zak à 1 kg.
Lutosa
Normaal 1.99

1.39 2.79
Rundvleeskroket 25%
met roomboter
doos à 32 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 12.95

9.99

Bloemkool
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist 
Normaal 2.29

1.49

2.99

Pangasiusfilet 
zak à 1 kg.
Epic
Normaal 4.99

Worstenbroodjes
ambachtelijk
zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 5.59

2.99

La Gondola 
roomijs vanille
doos à 650 ml.
IJsco 
Normaal 1.69

Gratis tegen inlevering 
van 10 spaarpunten

Spaar-
kaart

www.diepvriesspecialist.nl

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 16 sept. t/m dinsdag 29 sept. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

Horeca
kwaliteit

2 voor
4.99

schaal à 4 stuks
Diepvriesspecialist

 / 2.29

49
veel belangstell ing en mooi weer bij Heesch presenteert

Foto’s: Marcel van der Steen en ©DMBK

Winnaars 
Combiticket LEF!

Imke van de Wetering 

Gerdien van Nuland

Hans Dortmans 

Demi van der Coer 

Giel van Nuland 

Vrijdag  18 en 
zaterdag 19 september
www.lef-festival.nl



Woensdag 16 september 2015 35
  

NISTELRODE - Wat nou als je zelf niet van bewegen houdt 
maar je liever rond laat rijden? Dan neem je de pony met de 
kar en rijd je heerlijk rond. Maar als je dan de Piet Geersdijk 
oprijdt in Nistelrode, daarna het fietspad richting de A50 
ingaat, dan zou je graag op het menpad blijven rijden, maar 
op een gegeven moment móet je het fietspad op.

Dan ben je in het bos en daar is het menpad jammer genoeg 
heel slecht, door de motoren die er gebruik van maken; het 
zit vol met gaten en bulten. Je bent dan verplicht om op het 
fietspad te gaan rijden richting de A50. Dan zijn er ook nog karrensporen die dichtgroeien; b.v. bij de 
manege van Timmermans richting Nistelrode. Dat spoor is helaas in zo’n slechte staat; daar is niet 
meer op te rijden met (pony)paard en wagen. Dus lieve mensen; denk ook eens aan de menners onder 
ons!

 RUBRIEK

HEESWIJK-DINTHER - Net voor 
het koningsschieten op 5 septem-
ber werden in het gildehuis van het 
Dintherse St. Barbaragilde nieuwe 
glas-in-loodramen onthuld. 

Jan Nelissen was op dat moment 
25 jaar schutsbroeder van het St. 
Barbaragilde Dinther. Als blijvende 
herinnering schonk hij - samen met 
zijn vrouw Addy - twee ronde glas-
in-loodramen voor in de kopgevel 
van het gildehuis. Een blijvende 
herinnering was daarmee een feit. 
De ramen werden gemaakt door 
de Loosbroekse kunstenaar in glas 
Gerrit van Dinther, die samen met 
zijn vrouw ook bij de onthulling 
aanwezig was. De glas-in-lood-
ramen waren ‘verborgen’ achter 
twee vendels, door aan koorden te 
trekken vielen de vendels en kwa-
men de ramen vrij.

Glas-in-loodramen voor 
Dinthers gildehuis

installatie koningen 
St. Barbaragilde Dinther

De mis werd voorgegaan door pas-
tor Joost Jansen en de gildebroe-
ders fungeerden als misdienaar. Als 
eerste werd afscheid genomen van 
de oud-jeugdkoning Sem Verhoe-
ven, die vervolgens zijn medaille 
omhing bij de nieuwe jeugdkoning 

Youri van den Hurk. 
De installatie van de gildekoning 
met ceremoniële plechtigheid liep 
op rolletjes, het gildekoor bege-
leidde de plechtigheid. 
Voor de pastorie werden gildeko-
ning Arno en jeugdkoning Youri 

overvendeld, waarna iedereen in 
optocht naar het gildehuis ging 
voor de receptie. Jeugdkoning 
Youri trakteerde iedereen op een 
klein gebakje en gildekoning Arno 
trakteerde het hele gezelschap op 
belegde broodjes. Hoofdman Jan 
van Eerd vroeg de oud-koningen 
naar voren om hun herinnerings-
schild van hun regeringsperiode in 
ontvangst te nemen.

Wethouder Rein van Moorselaar 
bracht in zijn toespraak het belang 
van het gilde naar voren, hij had 
volgens eigen zeggen dit ceremo-
nieel nog niet eerder meegemaakt 
en beloofde volgend jaar weer 
aanwezig te zijn.

Als laatste kreeg gildekoning Arno 
van Boxtel het woord, hij had een 
verrassing voor jeugdkoning Youri 
in petto, een foto van beide ko-
ningen, verpakt in een pakket dat 
Youri zich zeker zal laten smaken.

HEESWIJK-DINTHER - Al vroeg in de ochtend op zondag 13 september trok het St. Barbaragilde uit Dinther 
erop uit om de oude en nieuwe koning thuis op te halen, om ze te begeleiden naar de kerk. Hier zouden het 
afscheid en de installatie plaatsvinden van scheidend koning René Habraken en de nieuwe koning Arno van 
Boxtel. 

Tv arcadia

HEESCH - Toneelvereniging Arcadia uit Heesch wil langs deze weg ie-
dereen bedanken die bij het enveloppe trekken of worsten raden de 
club heeft gesteund. 

Het worstenpakket werd geschonken door slagerij-poelier Riny van Esch 
en is gewonnen door Ans van Herpen uit Heesch. Uiteraard hoopt de 
toneelgroep iedereen weer terug te zien bij haar voorstelling ‘Of je worst 
lust’ op 9 en 10 april 2016.

Ans van Herpen is blij met het heerlijke pakket

veel belangstell ing en mooi weer bij Heesch presenteert



Woensdag 16 september 201536 
  

Dancing Kids starten lotenverkoop voor Grote Clubactie
Een grote wens: nieuwe pakken voor het nieuwe dansseizoen

NISTELRODE - Leden van DV 
Dancing Kids uit Nistelrode star-
ten op zaterdag 19 september 
met de lotenverkoop van de Grote 
Clubactie. 

Vanaf die dag bellen zij bij zoveel 
mogelijk mensen aan om loten te 
verkopen. Lotenkopers betalen 
voor één lot € 3,-. Maar liefst 80% 
van de lotenverkoop (€ 2,40 per 
lot) gaat direct naar de clubkas van 
de vereniging. 
Met de opbrengst hoopt DV Dan-
cing Kids mooie nieuwe pakken te 
kunnen aanschaffen. 
Mensen die de loten kopen, ma-
ken kans op mooie prijzen.

Korfbalsters 
prinses irene 
pakken punt

LEUNEN/NISTELRODE - Prinses 
Irene speelde zondagmiddag, net 
als vorige week, tegen een kam-
pioenskandidaat, Oranje Wit uit 
Leunen. 

De Nistelrodese vrouwen hadden 
het zwaar, maar wisten met de no-
dige vechtlust een sterker Oranje 
Wit toch op een gelijkspel te hou-
den. Bij rust was er al evenwicht (6-
6). De eindstand werd uiteindelijk 
11-11, waarbij de meiden van coach 
De Veer in de slotfase terugkwamen 
vanuit een 11-8 achterstand.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

altior nog zonder punten in Topklasse
HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 
moest afgelopen zondag aan-
treden tegen landskampioen Be 
Quick 1 uit Nuland. Pupil van de 
week, Dana Langenhuizen zag dat 
Altior geen vuist kon maken tegen 
Be Quick. 

De dames uit Nuland waren in de 
afronding effectiever en zuiverder 
en bleven de gehele wedstrijd Al-
tior net een stapje voor. Het werd 
uiteindelijk toch een gevoelige 
nederlaag en Altior blijft na twee 
wedstrijden nog zonder punten in 
de Topklasse. Uitslag: 8-15.

Altior 2 – Be Quick 2. Uitslag: 5-11
Altior 3 – VVO 2. Uitslag: 6-7
Altior 4 – Be Quick 3: Uitslag: 5-5
De Kangeroe 3 – Altior 5.

Uitslag: 5-13
Rooi MW 1 – Altior MW 1.
Uitslag: 13-7
Prinses Irene R1 – Altior R1.
Uitslag: 6-3
Altior A1 – Rooi A1. Uitslag: 11-4
Altior B1 – Rosolo B1. Uitslag: 4-9
Altior B2 – De Korfrakkers B3. Uit-
slag: 5-4
Altior C1 – Rosolo C1. Uitslag: 3-3
Altior D2 – De Korfrakkers D2.
Uitslag: 1-4
Rooi D1 – Altior D3. Uitslag: 5-0
Altior E1 – Celeritas E2. 
Uitslag: 19-0
Flamingo’s E2 – Altior E2. 
Uitslag: 1-4
SCMH E1 – Altior E3.
Uitslag: 3-1 Strafworpen 1-3
Altior E4 – Tovido E1. Uitslag: 3-0
BMC F1 – Altior F1. Uitslag: 4-4

Altior F2 – Celeritas F1. 
Uitslag: 5-0
De Korfrakkers W2 – Altior W1  
Uitslag: 1-5. Strafworpen: 5-1.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Verenigingsleven belangrijk voor 
ontwikkeling individu
De Grote Clubactie draagt het 
verenigingsleven een warm hart 
toe. Verenigingen zijn de basis 
voor een gezonde samenleving. 
Elk kind zou lid moeten kunnen 
zijn van een vereniging, omdat dit 
een positieve bijdrage heeft voor 
de ontwikkeling van het individu, 
sociale netwerken en gezondheid. 
Verenigingen dragen deze verant-
woordelijkheden, maar hebben het 
vaak financieel moeilijk. Door elk 
jaar ruim € 6 miljoen te verdelen 
helpt de Grote Clubactie sport-, 
cultuur- en hobbyverenigingen om 
hun belangrijke werk te kunnen 
blijven doen.

6.000 deelnemende clubs
Aan de Grote Clubactie nemen dit 
jaar circa 6.000 clubs deel. Ver-
enigingen halen met deze actie 
gemakkelijk een bedrag tussen de  
€ 1.000,- en € 10.000,- op. Dit 
geld gaat naar de clubkas, maar 
vaak worden er speciale projecten 
mee gefinancierd, zoals diverse 
(jeugd)activiteiten, de inrichting 
van het clubhuis of de aanschaf 
van materialen en uniformen.

Dit jaar doen in Heesch de volgen-
de clubs mee:
- R.K. Sportvereniging H.V.C.H.
- MHC Heesch
- Heesche Badminton Vereniging
- Handbalvereniging DOS 80.

Lotenverkoop voor clubs 
uit Heesch van start

Lotenverkoop Grote Clubactie gaat weer van start

Vrijdag 18 september staan 
Henk, Cecilia en dochter Mireille 
stil bij hun 1-jarig jubileum en 
willen dit vieren. Van vrijdag 
18 t/m zaterdag 26 september 
kunt u profiteren van spette-

rende jubileumacties. Onze 
aanbiedingen kosten deze 
week maar slechts € 1,-  En bij 
iedere aankoop van 11 pro-
ducten krijgt u 250 gram le-
verworst gratis.

Wij staan voor u klaar. Team van Slagerij Meat Story
Raadhuisplaza 8 - 5473 CX Heeswijk-Dinther- 0413-289350

PER STUK....
*  Gepaneerde schnitzel € 1,00
*  Slavink € 1,00
*  Gemarineerde filetlapje € 1,00
*  Gemarineerde kipfilet € 1,00                     
*  Oma’s gehaktbal € 1,00
*  Duitse biefstuk € 1,00
*  Kippenbout € 1,00
*  Saucijs € 1,00

100 gram beenhamsalade € 1,00
100 gram gebraden gehakt € 1,00

LET OOK OP DE 
DAG-AANBIEDINGEN
BIJVOORBEELD ELKE 

DINSDAG & WOENSDAG 
AL ONS GEHAKT 2de 
POND HALVE PRIJS.

AL ONS VLEES IS GECERTIFICEERD

Bij ieder 
11e product 

250 gram leverworst gratis

Slagerij Meat Story
viert 1-jarig jubileum met Euro-toppers

PROFITEER DEZE WEEK VAN ONZE EURO-TOPPERS 
van 18 t/m 26 september

HEESCH – Vanaf 19 september komen kinderen weer langs de deuren 
om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Ook uit Heesch doen 
clubs mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas een financiële injectie te 
geven. Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten 
van de Grote Clubactie om de clubkas te spekken. Clubs hebben deze 
middelen vaak hard nodig om rond te komen. Maar liefst 80% van de 
opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. 

 

 

 

Familie Sabel  - Vissers 

 Hoofdstraat 72 5473 AS Heeswijk - Dinther 

0413 292627 

Nieuwe openingstijden 

 “Het Schnitzelparadijs” 

Vanaf 01-07-2015 

Alleen nog op Zaterdag en Zondag  

17:00 uur tot 21:00 uur   
   

 

 

 

 

 

Elke dag een schotel met korting

Maandag
Bami / Nasi schotel    € 9,50   -  € 8,50

Woensdag
Kip Cajun schotel       € 9,75   -  € 7,50

Donderdag
Sparerib schotel       € 11,50   -  € 9,50

Vrijdag
Schnitsel / Cordon Bleu schotel    

€ 10,50  -  € 8,50

Zaterdag
Hotwing schotel    € 9,00  -  € 7,50

Zondag
Hamburger speciaal schotel    

€ 7,50  -  € 6,50
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Miranda zat als driejarig meisje 
voor het eerst op het paard, maar 
het echte verhaal begint als ze in 
1992 de merrie Hamaika koopt. 
“Ik heb haar tot hoog niveau ge-
reden, totdat ik kinderen kreeg. 

Toen ben ik met haar gaan fok-
ken. Wise Guy en Cha cha cha zijn 
o.a. twee van haar veulens.” Na-
dat ze de instructeuropleiding had 
afgerond is Miranda fulltime in de 
paardensport terechtgekomen. “Ik 

dacht: Nu of nooit. Ik heb altijd zo 
ver mogelijk willen komen in de 
paardensport. Ik ben gezond, de 
paarden zijn gezond en ik heb veel 
steun van de mensen om mij heen, 
dus ik ga er voor!”

In de regio is Miranda ook erg ac-
tief. Zo is ze bestuurslid, instructeur 
en rijdend lid van rijvereniging De 
Valianten. “Ik help veel mee orga-
niseren, zoals de jaarlijkse wedstrij-
den.” Daarnaast zit ze in de dres-
suurcommissie van Kring Brabant 
Noordoost, is ze instructeur bij De 
Heemskinderen en geeft ze privé-
lessen. “Ik vind het leuk dat ik de 
kennis en ervaring die ik zelf heb 
kan doorgeven.” 

Met Wise Guy heeft ze wel een 
heel bijzondere band: “Dat hebben 
zowel ik als zijn eigenaar, de heer 
Reuzenaar. Ik heb met Cha cha cha 
ook een hechte band, maar met 
Wise Guy is het nóg specialer.” 
Zo vertelt ze dat hij haar vroeger 
alle hoeken van de rijbak liet zien. 
“Het is een eenkennig paard met 
gebruiksaanwijzing, dat je echt 
voor je moet winnen. Daar heb 
ik hard voor moeten werken. We 
hebben samen veel meegemaakt, 

dat maakt ons nu heel hecht. Je 
moet als ruiter en paard één kun-
nen worden.”

Het kost veel tijd om op hoog ni-
veau te rijden, legt Miranda uit: 
“Naast rijden, de stalwerkzaamhe-
den en lesgeven, heb ik natuurlijk 
ook nog mijn huishouden en mijn 
kinderen die ik graag mijn aan-
dacht geef. 

Mijn week zit vaak vol.” Maar het 
is het allemaal dubbel en dwars 
waard volgens de amazone: “Om-
dat paardrijden zo’n geluksgevoel 
geeft en ik thuis gesteund word, 
kan ik het ook volhouden.” 

Voor de toekomst heeft Miranda 
nog genoeg om naartoe te wer-
ken. “Ik heb met Wise Guy de 
punten om internationaal te star-
ten, dus dat is nu mijn doel. Daar 
kijk ik enorm naar uit. Dit gaat ze-
ker gebeuren, sponsors zijn uiter-
aard zéér welkom om me te on-
dersteunen! Verder blijf ik genieten 
van elke seconde.” 

Bernheze sportief

NK Outdoor ZZ Zwaar Miranda & Cha cha cha Tekst: Sanne Sleutjes

paardrijden geeft een groot geluksgevoel

St. George Miranda & Wise Guy

Heeswijk en evvC scoren niet in boeiend duel
HEESWIJK-DINTHER - In de eer-
ste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen mochten de mannen van VV 
Heeswijk direct aantreden tegen 
de buurman uit Vinkel, EVVC. 

Waar Heeswijk in de eerste helft 
veel sterker was, kwamen de be-
zoekers uit Vinkel in de tweede 
helft steeds gevaarlijker opzetten. 
De partij eindigde in een allesbe-
halve bloedeloze 0-0.

voetbal

prinses irene speelt opnieuw gelijk
HELMOND/NISTELRODE - In 
Helmond speelden Mierlo-Hout 
en Prinses Irene met 1-1 gelijk. 

De Helmonders kwamen na een 
half uur op een 1-0 voorsprong 
door Dennis van Steenis via een 
perfect uitgevoerde counter, waar-
bij Van de Berk een belangrijk aan-
deel had. In de tweede helft kwam 
een beter Prinses Irene in de 65e 
minuut langszij door een doelpunt 
van Tim van der Heijden. 

voetbal

René vond het een geweldige er-
varing om met 30 collega’s van 
Fudura en Enexis langs duizenden 
mensen te zwemmen. Allemaal 
wilden ze het onderzoek naar de 
mogelijkheden om kanker te gene-
zen steunen. 
Zijn eigen doelstelling was om 
1000 euro bijeen te sprokkelen 
en dat is gelukt! Met € 1170,- 
kan hij tevreden zijn. De orga-
nisatie van de Swim to fight 
cancer mocht een bedrag van  
€ 505.000,- noteren. € 5000,- 
meer dan vorig jaar, een prachtig 

resultaat. De eindstand zal pas 
eind september bekend zijn. 
Terwijl een op de drie Nederlanders 
direct geconfronteerd wordt met 
kanker en de gevolgen daarvan, 
prijst René zich gelukkig met het 
feit dat hij bij de twee van de drie 
hoort, die daarvan verschoond zijn 
gebleven. Toch vond hij dat hij aan 
de uitdaging om twee kilometer in 
het – in aanvang – koude water 
moest gaan zwemmen. Zijn maat-
schappelijke betrokkenheid en zijn 
collegialiteit speelden een grote rol 
in die beslissing.

rené pruijssers zwom geld 
bijeen voor kankerbestrijding

heeswijk-Dinther - Miranda Hoezen-van der Pas rijdt al haar hele leven paard. 
Op dit moment stevent ze met de paarden Wise Guy en Cha cha cha af op het 
hoogste niveau in de Nederlandse paardensport. Daarnaast heeft ze nog een ge-
zin met twee zoons en is ze ook erg actief bij rijvereniging De Valianten. Hoe 
doet ze dat toch?

Het is een eenkennig 
paard met 
gebruiksaanwijzing, 
dat je echt voor je 
moet winnen

’S-HERTOGENBOSCH/LOOSBROEK – De ‘Swim to fight cancer’ op 13 
september in Den Bosch was een groot succes. Liefst 700 zwemmers 
doken het frisse water van De Dieze in bij de St. Jan, om bij het station 
weer uit De Dommel te klimmen. Het traject ging over twee kilometer 
door rond de vestingswallen en langs duizenden mensen die waren ge-
komen om de zwemmers aan te moedigen.

René Pruijssers in het midden
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Bernheze sportief

HEESWIJK-DINTHER - Ruim 250 
fietsliefhebbers maakten zondag 6 
september een ‘Koninklijke’ fiets-
tocht door de omgeving van Hees-
wijk richting Zijtaart/Keldonk. 

Ondanks het slechte weer was de 
fietstocht voor de Koninklijke fan-
fare weer een succes. De sponsor-
gelden en inschrijfgelden geven de 
fanfare ruimte om investeringen te 
doen waarmee de muzikale kwa-
liteit verder kan worden verfijnd. 
Opnieuw is bewezen dat de fan-
fare fanatieke leden heeft en een 
gouden dirigeerstok wat betreft 
het organiseren, ook als de weers-
omstandigheden tegenzitten. Vol-
gend jaar staat op zondag 4 sep-
tember de veertigste editie van 
Toer Mee gepland. 

Traditiegetrouw heeft Van Esch-
Tweewielers uit Heeswijk een fiets 
beschikbaar gesteld. Deze fiets is 

gewonnen door Mia van Grinsven 
die op dinsdag 8 september de 
fiets in ontvangst nam van Victor 
van Esch.

Geslaagde Toer mee 2015

Mia neemt de fi ets in ontvangst

De opLoSSiNG

vv Heeswijk start met vrouwenteam 30+

HEESWIJK-DINTHER - Het vrou-
wenvoetbal zit in de lift. Ook bij 
VV Heeswijk. Naast de meisjes-
teams bij de jeugd en het dames 
seniorenteam is er nu ook een da-
mesteam 30+ gestart. 

Een mooie ontwikkeling, volgens 
voorzitter Peer Verkuijlen: “Wij 
zijn er blij mee dat er meer en meer 
belangstelling is voor het vrou-
wenvoetbal. Heel mooi is ook dat 
er meteen twee sponsoren bij be-
trokken zijn.” 

Het nieuwe damesteam bestaat uit 
speelsters die in het verleden al bij 
Heeswijk voetbalden maar ook zijn 
er speelsters die nu met voetbal 
beginnen. Naast de voetbalsport 
zijn de sociale aspecten niet minder 
belangrijk. Er wordt in competitie-
verband op vrijdagavond gespeeld. 
Bij de start van de eerste training 
werden de sponsoren en het team 
door de voorzitter van Heeswijk 
met waardering toegesproken. 
Volgens Verkuijlen is het heel erg 
belangrijk dat sponsoren onder-

steuning bieden. “Het is niet alleen 
financieel, maar ook de betrok-
kenheid die daarbij een rol speelt. 
Het verkrijgen van steun door deze 
ondernemers vanuit de gemeen-
schap van Heeswijk-Dinther is heel 
erg belangrijk voor de vereniging”, 
aldus de voorzitter. 
De komende drie jaren zal dit team 
van Heeswijk de namen Van der 
Pas Tegelwerken van Maarten van 
der Pas en MP Bestratingen van 
Marcel van den Akker op de shirts 
dragen.

SIEBENGEWALD/HEESWIJK-DIN-
THER - Avesteyn pakte zondag 
in Siebengewald in het duel met 
Stormvogels ‘28 één punt. 

Zonder de geblesseerde spelers 
Geert van Doorn en Mike Strik 
werd gestart met Nick van der He-
ijden in de spits en Wesley Verkuij-
len op de linksback-positie. 
Stormvogels zette vanaf het begin 
veel druk op Avesteyn. Toch kwam 
de ploeg uit Dinther in de vierde 
minuut op voorsprong door een 
voorzet die curieus door Stan de 
Laat werd ingekopt. Dit maakte 
niet dat Avesteyn onder de druk 
vandaan kwam. De verdediging 
van Avesteyn kraakte. Dit maakte 
dat een ingreep nodig was; Wesley 
Verkuijlen werd gewisseld. Ron 
van Driel kwam er in, die vervol-
gens een verdienstelijke wedstrijd 
speelde. Het beeld van de wed-
strijd veranderde niet wezenlijk, 

Stormvogels drong aan daar waar 
Avesteyn met hangen en wurgen 
onder de druk vandaan probeerde 
te komen. Er waren slechts enkele 
uitvallen van Avesteyn te zien. Uit 
een daarvan scoorde Avesteyn de 
0-2. Weer was het Stan de Laat die 
de bal het doel in werkte na een 
voorzet van Rens van Vugt. 

De elf uit Siebengewald wonden 
zich steeds meer op over deze 
stand. Snel na de 0-2 viel de 1-2. 
Vanaf dat moment was het pom-
pen of verzuipen voor Avesteyn. 
Het leek ook te gaan lukken, totdat 
Avesteyn in - nota bene - de 96ste 
minuut, de zoveelste vrije trap te-
gen kreeg. Deze werd uiteindelijk 
direct binnengeschoten door de 
aanvoerder van Stormvogels. Een 
kater vanwege de net misgelopen 
winst of berusting over een gelijk-
spel, beide emoties waren zicht-
baar en voorstelbaar.

avesteyn pakt 
één punt tegen Stormvogels ‘28

voetbal

Basketballers Slamdunk van start 
HEESCH - Na het begin van de trainingen is het komende zaterdag 
zover: op de gloednieuwe vloer van sporthal ‘t Vijfeiken in Heesch 
gaan de eerste wedstrijden van basketbalclub Slamdunk van start. 

De spelers hopen op een spannende 
en sportieve competitie, waarbij ze na-
tuurlijk gaan voor de eerste plaats in 
de poule. De tribune is groot genoeg 
en er kunnen altijd nog supporters bij 
om aan te moedigen. Hiernaast het 
speelschema voor komende zaterdag.

Nieuwe tenues voor eerste elftal WHv 

LOOSBROEK - Het eerste elftal van voetbalvereniging WHV de nieuwe weg heeft zondag de nieuwe tenues 
gepresenteerd. 

Voorzitter Van Beekveld roemde de jarenlange samenwerking met hoofdsponsor Lunenburg Events & More en 
sprak haar grote dank uit voor de wijze waarop Rob Lunenburg al jaren op diverse manieren steun biedt aan 
de club. Rob Lunenburg nam de bloemen in ontvangst en zag WHV een eindoverwinning behalen op Ollandia 
1. Alle reden dus voor vertrouwen in de toekomst!

Foto: Jan Gabriëls

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten 
honderden levens overhoop.

Bij vrouwen is het zelfs doodsoorzaak nr. 1. Piet verloor 
plotseling zijn vrouw Marjolein aan een hartstilstand.  
Zij was pas 47 jaar.

Onderzoek is nodig om hart- en vaatziekten eerder te 
herkennen. Zo voorkomen we dat vrouwen onnodig 
overlijden of chronisch ziek worden.

Steun ons levensreddend onderzoek via hartstichting.nl

‘We deden alles 
samen, ineens 
was dat voorbij.’
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‘We deden alles 
samen, ineens 
was dat voorbij.’
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Bernheze sportief

‘t Sfeerhuys Uden (Slabroek)
5A Helma van de Rakt
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der 

Stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Cor v. Schaijk Aann.- en 

Transportmij. B.V.
Creatief & Lekker
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ 
 KDV Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp 
 Aanleg en Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stal het Kantje
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Tweewielerservice Dinther
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer, 
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio 
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De 
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online 
voor alle verenigingen en stichtingen:

de kernen van mooibernheze

BeautySylk

15% korting
op alle fietsen van 2015 

in voorraad.

Totale opruiming

In verband met verhuizing te huur: 
circa 200m2 winkel-/kantoorruimte, 06-28786922.

onnodig verlies 
prinses irene vrouwen 
APELDOORN/NISTELRODE - In een fysiek pittige wedstrijd gaven de 
vrouwen van Prinses Irene een zeker lijkende voorsprong in de laatste 
minuten weg. In de 89e minuut stond het nog 1-2 in het voordeel van 
Prinses Irene. In de laatste drie minuten wist Victoria Boys twee keer te 
scoren en trok zo aan het langste eind; 3-2.

voetbal

jeu-de-boulers Die Lé maken 
‘rondje Nistelrode’

Om 9.30 uur meldde iedereen zich 
op De Gildenhof, waar onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
de 33 deelnemers werden inge-
deeld voor de wedstrijden. Even na 
10.00 uur stapte iedereen op de 
fiets op weg naar de eerste locatie 

in de omgeving van het bomen-
park, waar gespeeld kon worden 
op gras en zand. 
De tweede locatie was bij camping 
De Maashorst in Schaijk waar we-
derom gras en zand de ondergrond 
was. Na deze wedstrijden was het 

tijd om van de eigen meegebrach-
te lunch, met daarbij een aangebo-
den consumptie te genieten. 
Hierna werd er koers gezet terug 
naar Nistelrode, waar de deelne-
mers de derde wedstrijd speelden 
op het grasveld aan de Beekgraaf. 
Hier was het gras wat lang en het 
butje niet altijd zichtbaar. Tegen 
15.00 uur werd koers gezet naar 
De Gildenhof waar de laatste wed-
strijd werd gespeeld. 
De eerste prijs ging naar Lucy van 
Geffen, de tweede prijs naar Hel-
ma Cuijpers en de derde prijs was 
voor Leny van de Ven. Na de prijs-
uitreiking werd genoten van een 
barbecue.

jeu de boules

NISTELRODE – Voor de leden van jeu-de-boulesclub Die Lé uit Nistelrode stond op zondag 13 september het 
‘Rondje Nistelrode’ op het programma. Op de fiets werden op drie verschillende locaties en ondergronden 
wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd was op de thuisbasis De Gildenhof. 

Trainer Christ neemt afscheid van argus 

Hij heeft de afgelopen jaren hon-
derden leden, jong en oud, les en 
training gegeven maar vooral ple-
zier bijgebracht voor de racket-
sport. Met een lidmaatschap van 
meer dan dertig jaar is Christ vorig 
jaar tot erelid benoemd. Eerder was 
hij al sportvrijwilliger van de ge-
meente Bernheze. Christ zal altijd 
aan BC Argus verbonden blijven. 
De club heeft inmiddels vorig jaar 
drie nieuwe jeugdbegeleiders op-
geleid die in het nieuwe seizoen al 
met veel enthousiasme zijn begon-
nen. Ook de senioren hebben een 
nieuwe trainer gekregen om de 
nieuwe leden wegwijs te maken.

HEESWIJK-DINTHER - Bij het afsluiten van het laatste seizoen van badmintonclub Argus uit Heeswijk Din-
ther is Christ van den Boogaard door de jeugd- en seniorenleden uitgezwaaid. Christ heeft moeten besluiten 
om te stoppen met het geven van badmintontraining aan de jeugd en de recreanten van Argus. 

Christ van den Boogaard; altijd aan BC Argus verbonden

Cv afSLaG 15

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
17 septemBer 

oud papier buitengebied
Locatie: Nistelrode

Workshop mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

dagje uit Vivin-leden
Locatie: Den Bosch

charity cup Nistelrode 2015
Locatie: Golfbaan The Duke 
Nistelrode

dierencommunicatie in de 
natuur bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

informatieavond reuma 
patiëntenvereniging
Locatie: Dienstencentrum van de 
Peppelhof Veghel

handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 6

Lezing: pesten door 
christel v.d. heijden
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch

18 septemBer 

alles is Liefde...
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

publieksavond 
sterrenwacht halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

19 septemBer
 
Workshop opstellingen 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

puur Natuur
Locatie: Natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-Dinther
Pagina 23

taaftere: duzend stappen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 34

Grand opening imeet 
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther
Pagina 18

20 septemBer 

Finale Lips Groen tennis-
toernooi voor 45-plus
Locatie: TC Telro Nistelrode

ruilbeurs vogelvereniging 
de oranjewever
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch

Wereld alzheimer (FiLm)dag 
met still alice
Locatie: Theater De Blauwe Kei 
Veghel
Pagina 28

open zondag 
Badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

extra politiek café BruG
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kasteel amuze
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

parachutesprongen 
marketgarden
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

onthulling 
oorlogsmonument
Locatie: Meuwelweg 
Vorstenbosch
Pagina 8

open dag centrum Karma 
eusel Ling
Locatie: Heuvel 1 Vorstenbosch
Pagina 9

oogstdankdag
Locatie: Boterweg 2 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

21 septemBer 

tai chi - Qi Gong bij 
centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

22 septemBer 

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Film: La famille Bélier
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

Lezing: miljoenennota
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 2

23 septemBer 

cursus Voetreflexmassage 
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Voorlichting over de ziekte 
van dupuytren met artrose
Locatie: CC PERRON-3 Rosmalen

Film: La famille Bélier
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch
Pagina 2

5a helma van de rakt: 
Frisse Neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Kriekeput 
Herpen

KBo modeshow
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

24 septemBer
 
informatieavond over 
toekomstbestendige zorg
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

herinner je wie jij bent...
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

Filmavond
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Ladies e(n)vent
Locatie: CC De Pas Heesch
Pagina 13, 14 en 15

25 septemBer 

herinner je wie jij bent...
bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VoV: succesvol online 
ondernemen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 10

open meezingavond smart-
lappenkoor saberdiosieja
Locatie: Café zaal ’t Tramstation 
Nistelrode

rondleiding: haal meer uit 
uw bibliotheek
Locatie: Bibliotheek Heesch

Film: Ventoux
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

Workshop: 
muziek op schoot
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther

26 septemBer 

Burendag

tc telro sport- en 
spelavond voor de jeugd
Locatie: Zwarte Molenweg 11 
Nistelrode

cursus metamorfosemas-
sage bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

onthulling brievenbus 
Burenhulp Nisseroi
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 28

oud ijzer actie van Fanfare 
aurora
Locatie: Heesch

open Klotbeek 
toernooi 2015
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

27 septemBer 

open dag hKK de elf rotten
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kaoru iwamura en het 
Belfontis trio
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

open trouwlocatie route
Locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

muzikale middag
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

29 septemBer

dokter op dinsdag@
Bernhoven: de geheimen 
van de stem
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden
Pagina 4

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

30 septemBer 

Workshop mandalatekenen: 
het pentagram
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

KBo themamiddag
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

1 oKtoBer 

Gratis inloop spreekuur 
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf 
Piekobello Heesch

meditatieuur
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 6

Lezing over burn-out 
onder jongeren
Locatie: Bibliotheek 
Heeswijk-Dinther

oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch

3 oKtoBer 

de maashorst Beweegt
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

4 oKtoBer 

dierendag

de maashorst Beweegt
Locatie: Natuurcentrum 
De Maashorst Nistelrode

open zondag Badkamer-
markt.nl
Locatie: Canadabaan 18a 
Nistelrode

oogstfeest van 
akker tot Bakker
Locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-Dinther

concert Lisa Franken
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther


