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Sanne van Dijke

GAAt VOOr MeDAILLe OP
WereLDKAMPIOeNSchAP JuDO
wacht. Zelf schat ze dat een top
zeven-notering er zeker in zit en
wellicht zelfs wel een medaille.
“Het behalen van een medaille
is het ultieme doel.” Sanne komt
individueel in actie, maar
wellicht dat ze ook deel
uitmaakt van het
Nederlands team
voor de landenwedstrijd.

HEESWIJK-DINTHER/ARNHEM - Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther begint vrijdag
1 september aan haar wereldkampioenschap judo in het Hongaarse Boedapest. “Het behalen van
een medaille is het doel”, zegt de judoka die in april Europees kampioen werd.

Sanne van Dijke

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

Ontspannen loopt Sanne van
Dijke, gekleed in een oranje outfit van TeamNL, de persruimte
binnen in de Ruskahal op Papendal. Dat ze relaxed is, is ook logisch want Sanne heeft met het

winnen van het EK en een Grand
Slam tot nu toe een geweldig seizoen achter de rug. Ze is opgeklommen tot de vierde plek in de
wereldranglijst. “Het is heel gaaf
dat ik nu naar het wereldkampi-

Het judoteam is klaar voor het WK

oenschap mag. Na de Olympische Spelen is een WK het mooiste”, zegt de judoka die net 22
geworden is. Ze is dan wel de Europees kampioen in de klasse tot
zeventig kilo, maar op het WK
begint ze gewoon weer op nul.
“Het WK is zo moeilijk te voorspellen. Mijn prestatie zal veel
afhangen van de loting”, zegt
de judoka die de loting nog af-

Het is mooi
dat mensen
trots op mij
zijn

Topsportomgeving
Te g e n w o o r d i g
woont Sanne in
Arnhem waar ze
terecht is gekomen
in een ‘topsportbubbel’.
Sportcomplex Papendal ademt
één en al topsport. Het leven als
topsporter op Papendal, waar
Sanne vijf dagen per week traint,
bevalt goed.
De topsportomgeving waarin ze
zich bevindt, heeft er volgens
haar aan bijgedragen dat 2017
tot nu toe een topjaar is. “Ik zit
goed op mijn plek op Papendal.
Mentaal en fysiek ben ik sterker
geworden.”
Sjef van den Berg
Sanne is niet de enige uit Heeswijk-Dinther die traint op Papendal. Handboogschutter Sjef van
den Berg, vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro
in 2016, is ook te vinden op het
sportcomplex. “Ik kom Sjef hier
wel eens tegen en dan praten
we altijd even. We komen toch
uit hetzelfde dorp en zaten acht
jaar in dezelfde klas”, zegt Sanne, die nog steeds graag terugkeert naar Heeswijk-Dinther. “Ik
ben dol op mijn dorp. Het is mooi
dat de mensen trots op mij zijn.”
In april, na het winnen van het
EK, was het een mooi moment
voor haar om terug te keren met
een gouden medaille. “Dat was
een heel lekker moment”, besluit
Sanne.

Het WK judo duurt van 28 augustus tot en met 3 september en is live te volgen via de website ippon.tv.

Nomineer die kanjer!
LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

wie verdient de
jonge ondernemersprijs (joP)
en de bernhezer ondernemersprijs
(boP) 2017?
laat je stem gelden op:

www.bernhezerbusinessevent.nl/
eervolle-nominatie-ondernemers
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Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 15

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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BERNHEZE - Inloopavond: vrĳdag 1 september van 18.00 tot 20.00
uur. Vrĳdagavond 1 september is de Eĳnderic in Heesch geopend
van 18.00 tot 20.00 uur. Je kunt een kĳkje nemen in de lokalen en
kennismaken met vele docenten. Natuurlĳk kan er ook ingeschreven worden voor alle cursussen en workshops die vanaf september
starten. We zien je graag!
Na een heerlĳke zomer is het weer tĳd voor actie. Maak je keuze uit het
gevarieerde aanbod van cursussen en workshops bĳ de Eĳnderic.
Kĳk op www.eĳnderic.nl voor nieuwe ideeën en ga iets leuks doen.

Schilderen
Kookclub
Beeldhouwen

Yoga
Computercursus
Bloemschikken
Kunstgeschiedenis
Talen
Club Culinair
Keramiek
Fotograﬁe
Glasfusing
Pinchos & Hapas
Handlettering
Wĳnkunde
Pendelen
Olieverf voor de jeugd
Pools voor Beginners
Drip
Cake Edelsmeden
Boetseren
Zineng Qigong
Ipad
Healthy Snacken
Typen

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Heerkens groente en fruit | Waardsestraat 15 | 5388 PP Nistelrode| www.heerkensagf.nl

Inschrijven Keeztoernooi Nistelrode

NISTELRODE - Doe je mee met
het keeztoernooi op woensdag 27 september in Café-Zaal
‘t Tramstation?
Deze keer wordt er wederom een
goed doel gesteund en dit keer is
dat ‘Stichting Doe een wens’. Je

kunt je weer inschrijven door een
mail, met vermelding van de namen van de deelnemers, te sturen
naar keezetoernooi@gmail.com.
Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail. Er is plek voor
maximaal twintig tafels binnen in
de zaal, dus dus geef je op tijd op.

Eetwinkel

TANTE DOOR
KIPPENBOUTEN

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

Eetwinkel

per kilo

€ 5,98

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Begin van het nieuwe seizoen
2017/2018
De yogalessen gaan weer van
start en worden gegeven door
Gerry Rooijakkers en Lea van den
Berg. De eerste lessen door Lea
zijn op maandag 11 september
van 18.45 tot 19.45 uur en van
20.15 tot 21.15 uur. De eerste
lessen door Gerry vinden plaats
op dinsdag 12 september van
18.00 tot 19.00 uur en van 20.30
tot 21.30 uur. Info en aanmelden?
Bel Lea, 0413-342656 of Gerry,
0413-366032.

Donderdag 14 september
Kruidenlezing door
Willemijn Verkampen
Willemijn geeft al bijna tien jaar
kruidenlezingen,
kruidenworkshops en wilde kruidenwandelingen, bij VELT Gemert, in haar eigen kruidentuin en op locatie. Ze
is een van de schrijvers van het
VELT-Kruiden, kwalen en receptenboek, een praktisch boek over
kruiden en hoe je ze moet gebruiken. Dit boek is deze avond
te koop voor € 19,50. Willemijn
neemt een groot aantal genees-

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

©Willemijn Verkampen

krachtige en eetbare planten mee,
die ze laat zien, ruiken en proeven. Ze vertelt waar ze goed voor
zijn en hoe je ze kan gebruiken.

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

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

GEGRILDE
KIPPENBOUTEN
per stuk

€ 1,95

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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‘Gecertificeerde
Foodspecialiteitenwinkel’
Bon Fromage Heesch
HEESCH - Ton en Elly Bens van Bon Fromage Heesch hebben onlangs het certificaat ‘Gecertificeerde
Foodspecialiteitenwinkel’ uitgereikt gekregen. “Wij hebben bewezen dat wij aan meer dan 100 kwaliteitseisen voldoen die gesteld worden door Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland. Daar zijn
wij bijzonder trots op”, zeggen de trotse eigenaars.
Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland (KDWN) is
een initiatief van het Vakcentrum
Kaas & Delicatessen; de brancheorganisatie voor zelfstandige
detaillisten in de sectoren food
en fast moving consumer goods.
Met het opstellen van een transparante self-audit checklist stelt
KDWN ondernemers in staat om
de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.

Met het certificaat bewijst de
ondernemer te voldoen aan de
eisen die een consument mag

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk
op dagelijkse herkenbare belevenissen.

Witte sokken
Ik kan het allemaal niet meer volgen. Ik heb een paar jaar geleden,
op advies van de modepolitie van destijds, een drastisch besluit
genomen. Ik heb al mijn witte sportsokken, en dat waren er veel
kan ik je zeggen, bij het grof vuil gegooid. Ik zou zelfs op de
tennisbaan nog voor paal lopen met die afzichtelijke beenwarmers,
laat staan dat je ze moest aantrekken op de openbare weg. ‘Weg
met die rommel‘ was het dringende advies.
Het leek ook alsof de witte sportsok in de jaren daarna echt in het
verdomhoekje terecht was gekomen. Veel mannen met mij hadden
geluisterd naar hun meer modebewuste adviseurs en hadden
hun wittesportsokkenimago voorgoed achter zich gelaten. Nike
en Adidas zagen hun omzet in sportsokken flink kelderen en de
Happy Socks waren niet aan te slepen. Ik was het bestaan van de
witte sportsok ook eerlijk gezegd bijna vergeten tot ik afgelopen
weekend op een semi-hipster festivalletje was.

Op het moment dat de ondernemer aan de gestelde eisen voldoet, kan hij zich aanmelden om
in aanmerking te komen voor
het certificaat. De door de ondernemer ingevulde lijst wordt
door een onafhankelijke controleur in de winkel gecheckt. Pas
na goedkeuring door de controleur wordt overgegaan tot certificering.
Nederland telt ongeveer 900
foodspeciaalzaken, kaas-, noten-, en delicatessenwinkels,
die zich met hun assortiment en
kwaliteit richten op de consument die bewust inkoopt. “Met
de breedte en de diepte van
het assortiment, deskundig en
betrokken personeel, productkwaliteit en goede kennis onderscheiden wij ons als foodspeciaalzaak van andere aanbieders.
Dit betekent wel dat wij ons
moeten blijven scholen en verbeteren om de consument op de
juiste manier te blijven helpen bij
de aankoop”, stellen Ton en Elly.

Column D’n Blieker

‘Een superhippe kerel die zijn tijd ver vooruit was’
Ik kon het ook bijna niet geloven toen ik het zag, maar het was
echt waar. De witte sportsok bij de man is terug in het openbare
leven. Je hoeft ‘m zelfs niet te verstoppen onder je lange broek, hij
mag gezien worden. Die hipsterboys willen hun witte sportsokken
zelfs zo graag laten zien, dat ze ze tot kuithoogte omhoog hijsen.
Niks geen enkelsokjes bij een korte broek, maar hoog opgetrokken
ouderwetse witte sportsokken, net als vroeger.
Ik voelde me op dat moment wel getroost dat ik jaren geleden
dus eigenlijk een superhippe kerel
was, die zijn tijd ver vooruit was.
Ik had gewoon eigenwijs moeten
zijn en tegen alle sokkenstromen
in moeten varen. Misschien
waren die hipsters dan wel eerder
overstag gegaan en had ik mijn
comfortabele sokken gewoon kunnen
bewaren.
Ton en Elly Bens

stellen aan een foodspecialiteitenwinkel op het gebied van
hygiëne, inrichting, wettelijke
normen, productkennis, assortiment, klantvriendelijkheid en
uitstraling.
“Met dit certificaat tonen we

aan alle vakmanschap in huis te
hebben en dat wij samen met
de medewerkers ons continu inspannen om klanten op de juiste
manier te inspireren en adviseren. We zijn trots en hebben de
sticker met het kroontje direct op
de winkeldeur geplakt!”

Uitstel van betaling
voor getroffen bedrijven
eierschandaal

blieker@bernhezemedia.com

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een
bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

verklaring accountant nodig
Anita Fransen

Heeft u als ondernemer last van betalingsproblemen door de vondst van Fipronil
in eieren? In dat geval kunt u, onder voorwaarden, langer dan maximaal twaalf
maanden uitstel van betaling krijgen voor de belastingaanslagen en -afdrachten.

Ook hoeft u niet voor het volledige bedrag zekerheid te geven. Wel moet een derde deskundige, zoals
een accountant, een verklaring afgeven om daarmee aannemelijk te maken dat de onderneming gezond
en levensvatbaar is. Aanvullende voorwaarden zijn dat de onderneming werkelijk bestaande betalingsproblemen heeft die van tijdelijke aard zijn, die vóór een bepaald tijdstip worden opgelost.
Uit de (accountants)verklaring moet blijken wat de aard van de betalingsproblemen is en dat de betalingsachterstand wordt ingelopen. Ook moet de ondernemer aantonen dat de betalingsproblemen zijn
ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico.
Voor meer informatie met betrekking tot accountantsverklaringen
mail naar info@faara.nl of bel met 0412 474015.

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT

Fransen

ACCOUNTANCY
& ADVI E S

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

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

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Afslanken – Gewichtsbeheersing – Blijvend slank
gewichtsbeheersingsprogramma
opgestart wordt.
Tijdens een 6 maanden durend
gewichtsbeheersingsprogramma wordt je door Karin (Intense
Feel Good Look Amazing) en
Corrie (Veerkracht Counseling &
Therapie) begeleid om een gezond eetpatroon aan te leren dat
goed is voor lichaam en geest.
Met 100% inzet verandert dit
gewichtsbeheersingsprogramma
je leven.

Corrie van Veerkracht Counseling en Therapie en Karin van Intense Feel Good Look Amazing

Foto: Rob van Berkel

NISTELRODE - Aandacht voor het lichaamsgewicht blijft ons allemaal van tijd tot tijd
bezighouden. We praten met elkaar over afslanken en ondernemen individueel, of soms
in groepen, pogingen om van de overtollige kilo’s af te komen en het gewicht te beheersen. Door middel van allerlei afslankmethodes gaat het afslanken voor een langere
periode goed, maar vaak strandt de poging na een aantal dagen, weken of maanden.
En als we uiteindelijk tevreden zijn met het resultaat dan blijkt de gewichtsbeheersing
erg moeilijk te zijn en na verloop van tijd vallen we helaas weer terug in het oude eetpatroon. Een afslankpoging en gewichtsbeheersing is mislukt en het is heel frustrerend dat
de overtollige kilo’s weer terugkomen.
Hoe kan het dat afslanken en
gewichtsbeheersing zo moeilijk
zijn?
Eten en emoties gaan hand in
hand. Je kunt eten omdat het je
troost of omdat het je ontspant.
Het kan ook zijn dat je je moeilijk kunt beheersen of dat je het
moeilijk vindt om nee te zeggen
als iets aangeboden wordt.
Bij al deze voorbeelden is een
emotie de bron van het verstoor-

de eetgedrag en kan deze emotie het afslanken en de gewichtsbeheersing bemoeilijken.
Eten is een onbewuste handeling
en ook de bijbehorende emotie is
onbewust. De onbewuste emotie is zo sterk dat je al aan het
eten bent op het moment dat
je denkt dat het eten niet goed
voor je is. Het onderbewuste is
altijd sneller en krachtiger dan
het bewuste. Het onderbewus-

te zorgt er dus voor dat afslanken en gewichtsbeheersing niet
vanzelf zullen gaan, omdat de
emotie en de onbewuste handelingen die bij het eten horen al
jaren in stand gehouden zijn.
Door eerst inzicht te krijgen in de
emotie die leidt tot het verstoorde eetgedrag, kan daarna met
de cliënt het eetgedrag losgekoppeld worden van de emotie.
Waarna een gezond afslank- en

Eten is een
onbewuste
handeling
en ook de
bijbehorende
emotie is
onbewust
Wilt u meer informatie?
Kom op 14 september langs bij
Intense op Kromstraat 3 voor
een inspirerende lezing over de
kracht van ons onderbewustzijn.
Van 19.00 tot 21.30 uur. Meld je
aan op info@salonintense.nl

VEERKRACHT
COUNSELING & THERAPIE
0412-613103

INTENSE
06-10433489

14 september: Lezing ‘Kracht van ons onderbewustzijn’

viert in week 35 haar 2-jarig bestaan
‘t Dorp 60b Heesch
www.facebook.com/levillagebv / Instagram: le_village_heesch
www.levillagebv.nl

Openingstijden:
Maandag
13.00-17.30
Dinsdag
9.30-17.30
Woensdag
9.30-17.30
Donderdag 9.30-17.30
Vrijdag
9.30-21.00
Zaterdag
9.30-17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

NIEUW IN ONZE COLLECTIE:

10 FEET &
NO MAN’S LAND

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl
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Buitenfilm met gezellige naborrel in
sfeervolle parochietuin Loosbroek
“Een buitenfilm is hartstikke leuke
en bovendien beschikt Loosbroek
over een fraaie parochietuin”, zo
vinden de initiatiefnemers.
Sfeervol
Voor de vijver wordt er een groot
scherm opgehangen waarop de
film Notting Hill te zien is. “Dat
is een klassieker die iedereen leuk
vindt”, doelt Linda op de film
met daarin onder andere Julia
Roberts en Hugh Grant.

Organisatie en vrijwilligers proberen een ‘Ik heb er zin in sfeer’ te creëren

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

LOOSBROEK - De ‘Late Summer Movie’ belooft volgens de vijf initiatiefnemers ‘het leukste Loosbroekse evenement van het jaar te worden’. Op vrijdag 8 september is iedereen uitgenodigd om in de prachtige tuin achter CC De Wis de film ‘Notting Hill’ te komen kijken. Drank en lekkere hapjes zijn door
CC De Wis geregeld, je hoeft alleen je eigen stoel, kleedje of krukje mee te nemen!
Chantal
Kanters,
Miriam
van Dijk, Linda van Zutphen, Eva Versluis, en Jozette
van den Helm weten dat er in

diverse plaatsen in Nederland
buitenfilms worden afgespeeld.
En wat elders kan, kan in Loosbroek ook vinden zij, want op

vrijdag 8 september wordt er
voor de eerste keer in de gemeente een buitenfilm gedraaid, onder
de naam ‘Late Summer Movie’.

ZOTTE

Wat elders
kan, kan in
Loosbroek
ook, want
op vrijdag
8 september
wordt er voor
de eerste
keer een
buitenfilm
gedraaid
DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs

OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

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

HESCHEWEG 223 OSS

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

www.debakkerslamers.nl
in Haren (bij Oss),
Maren-Kessel, Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

HIER ZIJN
BRABANDERS
NIET FRIES
VAN

Grote kans dat je in Friesland bent geweest.
Daar komt het Friesche Suikerbrood vandaan
en dat bakken wij hier gewoon in Brabant.
Lekker smeuïg en heerlijk van smaak.
Besmeer met wat roomboter.
Zeker zo lekker als een gebakje.

d
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normaal 3

2,

75

Sfeerverlichting in de tuin zal
voor een extra gezellige (na)zomerse ambiance zorgen. Bovendien zijn er allerlei lekkere koude
en warme hapjes die je vooraf
kunt uitkiezen voor in je eigen
picknickmand.
Daarnaast wordt er gezorgd voor
alcoholvrije cocktails en natuurlijk een biertje of een wijntje, te
bestellen bij de buitenbar. Na de
film is er een naborrel onder genot van muziek. “We proberen
een ‘ik-heb-er-zin-in-sfeer’ te
creëren. Net een outdoor festival”, zegt Chantal enthousiast.
De dames kijken tevreden terug
op de eerder door hen opgezette
editie van de Late Summer Evening en kijken nu uit naar een gezellige avond met ‘quality time’
voor heel Loosbroek.
“We proberen nu iets vernieuwends”, aldus Miriam. Wel hopen de dames op goed weer,
want bij regen zal de avond helaas niet doorgaan.
De parochietuin is geopend vanaf 19.30 uur en is bereikbaar via
de ingang naast de pastorie aan
de kant van de Dorpsstraat.
Entree is dankzij de bijdrage van
lokale sponsoren gratis.

Video Design
Lunenburg
Video Design
kostbare
UwUw
kostbare
‘oude’
Lunenburg
8 mm‘oude’
film op dvd
Uw Jhr.
kostbare
‘oude’
8 Speelmanstraat
mm film
22
Heeswijk, 06-22066338
8 mmop
film
op dvd
dvd
Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338
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BernhezeFAMiLieBeriChten
31-8-2013

31-8-2017

Pieter van der Sanden
Lente, zomer, herfst, winter, vier seizoenen op een rij,
alweer vier jaar later en jij blijft er altijd bij.
Hannie
Ingeborg & Christian

Joke Verstegen en Karel van de
Wetering 50 jaar getrouwd
HEESCH - Joke en Karel zijn getrouwd op 25 augustus 1967 in
Schaijk. Ze hebben elkaar ontmoet bij wederzijdse familie. Joke is
geboren op 5 juli 1946 in de Schaijkse Hei aan de Franse Baan en
Karel op 24 december 1940 in Heesch aan de Dwarsstraat. Daar zijn
ze na hun huwelijk gaan wonen.

gin, de heer Kortmann, en in hotel Brabant in Heesch dat werd
gerund door de bekende familie
Boeijen (onder andere van wielrenner Gerrit Boeijen).

Joke heeft de lagere school doorlopen en daarna de huishoud-

Karel heeft jaren gewerkt bij
VeGe in Heesch, daarna voor
Den Hartog in Oss waarnaast hij
elke zaterdag brood rondbracht
voor bakker Van Lier uit Vinkel.

school gedaan. Zij heeft gewerkt
bij de commissaris van de konin-

PAROCHIENIEUWS

Beiden waren actieve vrijwilligers voor ponyclub De Kleine
Parcival. Joke heeft zich ook ingezet voor creatief centrum De
Eijnderic.
Tegenwoordig brengen ze hun
tijd door met verschillende hobby’s. Joke bridget graag en Karel
is veel bezig in zijn groententuin
en werkt graag rondom hun
huis. Samen hebben ze drie zonen en drie kleinzonen.

Informatieavond naar
Lourdes met kinderen,
tieners en jongeren
HEESCH - Weet jij wat er in Lourdes gebeurd is? Ga je mee om het
te ontdekken? Lourdes is dé plek waar ‘de hemel de aarde raakt’.
Daarom noemen we onze bisdomreis ook een bedevaart. Van 14 tot
en met 21 oktober samen naar Zuid-Frankrijk om daar te ontdekken
hoe groots geloof kan zijn, welke grote dingen God doet en hoe we
zelf groots, betekenisvol, voor anderen kunnen zijn.
Om ervoor te zorgen dat het
reisprogramma bij iedereen aansluit, wordt er met drie groepen
gewerkt. Kinderen en gezinnen, tieners en jongeren. Samen
Lourdes verkennen, iets voor
anderen doen en op een interactieve manier aan de slag met het
christelijk geloof. Natuurlijk is er
ook genoeg vrije tijd voor gezelligheid en samen lol maken. Leer
jezelf, anderen en Maria beter
kennen en doe dat in Lourdes,
hét bergdorp waar in 1858 de
veertienjarige Bernadette Soubirous Maria ontmoette, de plek
waar nog steeds hoop wordt
gevonden en ontmoetingen van
grote waarde zijn.

De bedevaart is in de herfstvakantie, dus mooier kan het niet.
Er wordt vanuit Noord-Frankrijk
per TGV naar Lourdes gereisd.
De kosten voor deze reis zijn
€ 399,- (voor kinderen) of
€ 499,- voor 12-30-jarigen,
deelnemers aan het tiener- of
jongerenprogramma. Meer weten?
Op dinsdag 5 september start
er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in het Sint Janscentrum aan de Papenhulst 4
in Den Bosch. Heb je nog vragen? Neem dan contact op
met parochie De Goede Herder
via a.bergsma@parochiedgh.nl

Foto: Marcel van der Steen

De feestelijke dag is uitgebreid
gevierd met familie, vrienden
en kennissen in restaurant De
Waard in Heesch.

Nieuw vlinderbord Vlindertuin
HEESWIJK-DINTHER - De Vlindertuin van Cunera/De Bongerd heeft
een mooi nieuw vlinderbord. Het oude bord dat in de Vlindertuin
stond was hoognodig aan vervanging toe. En omdat altijd alles perfect is in de prachtige tuin rondom deze locatie van Laverhof, was
dit een doorn in het oog van tuinman Noud Sommers.
Noud: “De Vlindertuin is zodanig aangelegd dat deze een gro-

te aantrekkingskracht heeft op
allerlei soorten vlinders. Laatst is

er nog een Koninginnepage gespot; een vlinder die niet zo vaak
meer voorkomt. Veel bewoners
en familieleden genieten dagelijks van de Vlindertuin en dan is
het leuk om te weten welke vlinders er zijn. Dus het leek mij een
goed idee om het oude versleten
bord te vervangen.
Voor de kosten heb ik Stichting
Vrienden van Cunera/De Bongerd benaderd, die bereid was
deze voor haar rekening te nemen. We hebben nu een prachtig nieuw vlinderbord met alle
voorkomende vlinders.”
En het resultaat mag er zijn!
Noud en Stichting Vrienden van
Cunera/De Bongerd: hartelijk
dank!

Wat de vraag ook is,
liefde is het antwoord
Mevrouw Bosch, Fons Arts van de Vriendenstichting en Noud Sommers

Ook weten welke vlinders er in
de Vlindertuin rondfladderen?
De tuin is voor iedereen toegankelijk!

Avila coaching – cursussen
communicatie en bewustwording
Afscheid nemen
zonder tijdsdruk...
Prins Willem Alexander Sportpark 1
5461 XL Veghel
& 085 - 33 01 005
www.huisvantroost.nl
) info@huisvantroost.nl

Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien elders verzekerd.
& 06 - 83 53 07 40
& 06 - 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
) info@levatio-uitvaartzorg.nl

* 11 september:
Start Mindfulness / Mindful
Energy Training
* 19 september:
Start avondcursus NLP –
communicatie
* 21 september:
Kennismaking – De helende
kracht van je emoties
* 22-23 september:
Verbindend communiceren /
Geweldloze communicatie
Onze cursussen dragen bij aan
je geluk en gezondheid. Kijk op
www.avilacoaching.nl/home/
agenda.
Ook voor persoonlijke begeleiding; snelle hulp met resultaat!
Avila coaching helpt om relaties

te verbeteren, met je partner,
kinderen of collega’s. En ook
om los te komen van nadelige
emotionele invloeden op klachten als chronische vermoeidheid,

snelle hulP met
resultaat
stress, burn-out, relatieverslaving, angsten, somberheid, eczeem, fibromyalgie, hoofdpijn
en hartkloppingen. Wij hebben
programma’s ontwikkeld die gericht zijn op herstel van dit soort
klachten; je leert om jezelf te
coachen naar meer welzijn in je
leven.

Vergoeding door zorgverzekeraars is vaak mogelijk en het
kennismakingsgesprek is gratis.
0413-303848 | 06-43475558
06-21139270
info@avilacoaching.nl
www.avilacoaching.nl.
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‘De prijs heeft me heel
veel gebracht’
Aanbiedingen
geldig
van
18 t/mt/m
246juli
2014
Aanbiedingen
geldig
van 31
augustus
september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Bij aankoop van
1 brood naar keuze

4 eierkoeken

1,00

voor

Zonnegloed
2e brood voor

1,00

Paul Bouwman

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

‘Dè plek om
elkaar te
ontmoeten’
en vernieuwend is. De jonge ondernemer heeft zijn kantoor en
opslagruimte op industrieterrein
‘t Retsel in Dinther.
Nieuwe klanten
“De prijs heeft me veel gebracht”, vertelt Paul. “Wat je
doet en wie je bent wordt van
alle kanten tegen het licht gehouden.

Als je dan uiteindelijk toch wint
geeft je dat een heel goed gevoel. Ik gebruik de titel ‘JOP’ op
Facebook en bij de handtekening in mijn mail. Het leverde,
naast veel reclame en naamsbekendheid, meteen nieuwe
klanten op. Mensen in Bernheze
weten ons te vinden voor ons
foto-vermaak. Zo stonden we
onder andere bij Stal Bertus in
Loosbroek, Jeugdcarnaval HDL
en de Buitenspeeldag Schuurakker in onze woonplaats. Op de
BBE-avond zelf sprak de organisatie van Heerlijk Heesch me
aan. Een supermooi evenement
waar we met Fotobusje zijn geweest. Via Excellent Catering
hebben we werk en staan we nu
bij De Wit in Schijndel. Met dank
aan het BBE, dè plek om elkaar
te ontmoeten en te inspireren.
Het werkt echt, dus ik ben er dit
jaar zeker weer bij.”

Gevraagd

Bezorgers

DeMooiBernhezeKrant

DeMooiBernhezeKrant is op zoek naar nieuwe
bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant.
Ben jij 13 jaar of ouder en heb je op woensdag
enkele uren over? Het gaat om bezorgers
in de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther.

8 personen nu

5,95

Meergranenbrood met
o.a. paarse tarwe en
zonnebloempitten

Van Mook

BERNHEZE - Op zaterdag 4 november vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2017 plaats. Tijdens
dit event wordt de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt. Tot en met 15 september kan elke inwoner van Bernheze bedrijven aandragen, die voor de
Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) of de Jonge Ondernemersprijs (JOP) 2017 in aanmerking komen,
via www.bernhezerbusinessevent.nl.
Beste Jonge Ondernemer van
het Jaar 2016 werd Paul Bouwman uit Heeswijk-Dinther, eigenaar van Fotohokje.nl en Fotobusje.nl. De winnaar van de
jaarlijkse
‘aanmoedigingsprijs’
won de prijs onder andere omdat het bedrijf onderscheidend

Limburgse
Kersenvlaai

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

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

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Hamkluifjes

BBE2017

€ 1,15

100 gr.

Canadese ham
100 gr.

€ 1,39

Kipsaté
100 gr.

€ 1,40

LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten
Heb je interesse stuur dan een
mail met je naam, adres, leeftijd
en telefoonnummer naar
info@demooibernhezekrant.nl.
Als bezorger krijg je een vaste
wijk om te bezorgen. Uiteraard
proberen we een wijk te zoeken
zo dicht mogelijk in je eigen
buurt.
Aanmelden verplicht je tot
niets en we bespreken samen
met jou en/of je ouders altijd
de werkzaamheden door,
voordat je daadwerkelijk gaat
bezorgen.

Sperziebonen 500 gram € 0.75
aardappelS (FrieSlanderS)
5 kilo € 2.50

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

pruimen (reine Victoria)
500 gram € 1.50

Nieuwe oogst appels en peren
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Volop parkeergelegenheid

8

Woensdag 30 augustus 2017

kbo bernheze

KBO Bernheze
Mies Spierings
wint bridge-ladder

Sportief en genieten

Dagtocht KBO
Dinther naar
Friesland groot
succes

speelde alle middagen mee! Normaal wordt er een consumptiebon uitgereikt op deze middag
maar door werkzaamheden in de
zaal is dit uitgesteld!
Voor inlichtingen over deze KBOactiviteit kun je contact opnemen met Willy Muytjens, 0412613417.

Oudste leden van
KBO Nistelrode
ontmoeten
elkaar
HEESCH - Met een geweldig gemiddelde van 68.215% is Mies
Spierings winnaar geworden van
de ladder van KBO Heesch. Op
een eervolle tweede plaats staat
Albert van Uden met 67.835%.
Een derde en vierde plaats is er
voor Antoon van de Kamp en Jan
Gloudemans met 64.775%. Mies
kreeg een attentie en die was er
ook voor Henk van Driel, die met
49.761 het dichtst de 50.00%
benaderde. Ook de laagst genoteerde werd niet vergeten. Ook
voor hem was er een aardigheidje. Van de twaalf gespeelde middagen tellen de beste acht scores.
Kom je altijd dan vervallen vier
slechte(re) scores. Mies Spierings

NISTELRODE - Speciaal voor de
leden die op 1 oktober 85 jaar of
ouder zijn, is er op 13 september
in CC Nesterlé een feestelijke
middag om elkaar te ontmoeten
en er even lekker tussenuit te
zijn. Begeleiding door bijvoorbeeld een dochter of zoon of andere mantelzorger is mogelijk en
deze persoon kan de middag ook
volledig bijwonen.
Een aantal vrijwilligers is bereid
gevonden te helpen om van deze
middag een succes te maken. De
genodigden worden ontvangen
tussen 13.30 en 14.00 uur met
koffie/thee en iets lekkers. Ook
wordt er getrakteerd op enkele
consumpties en hapjes.

Vanaf 14.00 uur kunnen de gasten genieten van een optreden
van Gerry van Houtert, bekend
van Orkest De Heikrekels. Dit
orkest scoorde in 1967 en 1968
diverse hits, onder andere ‘Waarom heb jij mij laten staan’, ‘Jij
bent voor mij alleen’ en ‘Ik wil
alleen maar van je houden’.
Gerry van Houtert is de enige
Heikrekel die nog steeds optreedt. De middag eindigt om
16.15 uur.
De betreffende leden hebben
een persoonlijke uitnodiging ontvangen en er is met hen of een
contactpersoon overlegd of er
begeleiding en/of voorzieningen
nodig zijn. Als hier nog opmerkingen over zijn, neem dan contact op met Wim Timmers, 0412403639.

HEESWIJK-DINTHER - KBO
Dinther organiseerde een langere dagtocht met een totale
afstand van zo’n 450 kilometer.
De bus naar Friesland was al
snel volgeboekt en op 23 augustus scheen de zon volop dus een
mooie dag om op reis te gaan.
Rond 8.45 uur vertrok de bus
met 61 leden vanuit Dinther. Onderweg naar Friesland nuttigden
zij in Terwolde een kopje koffie
met een lekker stukje appelgebak. Vervolgens ging de tocht
naar Woudsend voor een extra
lange boottocht van 2,5 uur naar
Lemmer.

Aan boord werd er door iedereen
genoten van een heerlijke lunch.
Het mooiste was echter het uit-

zicht over de weidse meren met
de in de zon glinsterende golven
en het panorama van het vlakke
Friese land. Vanuit Lemmer werd
de tocht voortgezet met de bus
naar het mooie stadje Workum
voor een bezoek aan museum Jopie Huisman. De schilderijen van

weidse meren
glinsterende golven
Jopie Huisman, of het nu gaat
om de mensen of om hun spullen, vormen een eerbetoon aan
het eenvoudige Friese boerenleven, het landschap en de cultuur;
heel mooi om te zien! Daarna
was het de hoogste tijd om weer
aan de terugreis te beginnen.
Onderweg werd er nog gestopt
voor een heerlijk diner en tegen
22.00 uur arriveerden de deelnemers in Dinther.
Iedereen was tevreden over de
reis, het gezelschap, het buurten,
het eten en de kennismaking met
het mooie Friesland.

9

Woensdag 30 augustus 2017

Sterrin geeft al 25 jaar een ‘goed passend’
en eerlijk advies over ondermode
Op zaterdag 2
september zal Trees
Sigmans om 10.00 uur
voor de tweede keer
de deur van Sterrin
openen. Ze deed dat
voor de eerste keer op
1 augustus 1992 in de
Abdijstraat.

Maria van den Berg en Maria van Vreede

Tekst en foto: Hieke Stek

HEESWIJK-DINTHER - “Een eerlijk advies; daar worden wij blij van omdat
de klant tevreden de deur uit gaat en jaren plezier heeft van een ‘goed passend’ advies. Vrouwen denken vaak altijd de goede BH-maat te hebben. Heel
vaak echter gaan ze met een andere maat de winkel uit, omdat die veel comfortabeler aanvoelt en lekkerder zit.”
“Elk lingeriemerk heeft nu eenmaal eigen maatvoering in omvang en cup, maar ook andere
specifieke eigenschappen; zowel
in de vrouwen-, mannen- als
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CC Serv

kinderondermode. Voor deze drie
doelgroepen zoeken we al 25 jaar
met zorg en aandacht de collecties uit die mooi gepresenteerd
worden in ons ‘nieuwe’ pand aan

Plein 1969, 1b. Tweeënhalf jaar
geleden verhuisden we hiernaartoe, omdat we ons wilden specialiseren in Mammacare”, legt
Maria van den Berg uit.

Maria van den Berg is het vertrouwde gezicht bij Sterrin Lingerie Bijoux, maar zij runt het
samen met Maria van Vreede
die achter de schermen mee
denkt en werkt. Ook de partners van beide dames verrichten
hand- en spandiensten. “Toen
het pand aan Plein 1969 1b
vrijkwam hoefden we niet lang
na te denken. We wilden al heel
lang de specialisatie Mammacare
in huis halen, maar de oude locatie was te klein. De organisatie
Mammacare stelt specifieke eisen
waaronder: een aparte spreekkamer, 60 borstprotheses van drie
verschillende merken op voorraad, het volgen van een specifieke opleiding en stageperiode
om het bijbehorende certificaat
te halen. Mammacare is op afspraak, omdat we graag de tijd
nemen om vrouwen bij aankoop
van borstprotheses en lingerie te
adviseren. We hebben ook baden nachtmode in deze collectie.
We willen graag kwaliteit bieden
aan élke vrouw, dus ook aan deze
doelgroep”, legt Maria uit.
Van jong tot oud
Geen lichaam is hetzelfde en elk
lijf verandert met het verstrijken
van de jaren. En dan verandert de
mode ook nog. Voorheen kon de
print niet gek genoeg zijn, maar

de uni-kleuren komen weer terug in de nieuwe collectie. Sterrin
Lingerie en Bijoux beweegt natuurlijk mee met de mode voor
kinderen, vrouwen en mannen in
elke leeftijd, maar de service en
kwaliteit blijven zoals vanouds.
25-jarig bestaan - 25% korting
Op 1 augustus bestond Sterrin
Lingerie en Bijoux 25 jaar. “Maar
toen was iedereen op vakantie,
dus nu vieren we op 2 september
de hele dag feest met de feestelijke actie: 25% korting op de
gehele nieuwe winkelcollectie,
dus niet op de nabestellingen.
Genietend van de muziek buiten kunt u daar een versnapering
nuttigen en van maandag tot
en met zaterdag krijgen klanten
bij aankoop een presentje. Als u
van deze 25% korting wilt profiteren, zien we u graag op 2
september op Plein 1969 1b in
Heeswijk-Dinther”, besluiten de
dames.

Plein1969 1b - Heeswijk-Dinther
0413-294017
www.sterrin.nl

HEESWIJK-DINTHER - Op 14 en 15 oktober zal CC Servaes vieren dat zij als gemeenschapshuis 25 jaar bestaat.
Het gebouw, waarin het cultureel centrum is gehuisvest, dateert uit 1934 en heeft lange tijd dienst gedaan als
parochiehuis en schoolgebouw. Daarna was er ook enige tijd de bibliotheek in gehuisvest, alsmede een tandartsenpraktijk. Toen de bibliotheek naar Plein 1969 verhuisde kwam er ruimte vrij. Vanuit de gemeenschap was
er vraag naar een ontmoetingsruimte en ruimte voor activiteiten.

In overleg met het kerkbestuur van de parochie, die eigenaar is van het gebouw, kwam in 1992 de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Servaes tot stand, waarbij in eerste instantie het bestuur gevormd werd door een afvaardiging van de KBO, DIO (Door Inspanning Ontspanning) en vertegenwoordigers van het parochiebestuur.
In 2007 onderging het gebouw een grondige vernieuwing, waardoor het een gezellige en eigentijdse ontmoetingsplaats is geworden.

Vele verenigingen vinden er onderdak en in het centrum vinden allerlei ontspannende activiteiten plaats. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van vergaderfaciliteiten;
diverse ruimtes van diverse afmetingen zijn hiervoor beschikbaar. Ook worden computercursussen aangeboden, in het hele gebouw is er gratis Wifi beschikbaar.
Door de verschuifbare wanden kunnen er kleine en grote evenementen worden georganiseerd. CC Servaes biedt een gezellige ontmoetingsplek voor inwoners van Heeswijk-Dinther en daarbuiten want bijvoorbeeld diverse fiets- en wandelgroepjes weten het cultureel centrum te vinden voor een lekker kopje koffie of thee. Dit alles is alleen
mogelijk met de hulp van ruim 50 vrijwilligers, die zich belangeloos en gastvrij inzetten voor alle bezoekers.

compleet in reclame

compleet in
spandoeken
compleet in reclame

Jouw boodschap verdient ruimte. Denk groot en gebruik een
spandoek! Wij maken het compleet, inclusief een goed ontwerp.

compleet in reclame

Hondstraat 5, Vorstenbosch
T 0413 364672
I www.complementreclame.nl
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41ste toer Mee; de muzikaalste Scouting heesch gaat
uitbreiden
fietstocht voor het hele gezin
HEESWIJK-DINTHER - De zomervakantie zit erop dus vragen wij je aandacht voor een activiteit die dit
weekend plaats gaat vinden. Op zondag 3 september staat de bekende Toer Mee fietstocht weer op de
fietsagenda.
In de vakantie heb je, als het
goed is, kunnen genieten van je
vrije tijd en nu kunnen de fietsbenen wat aangesterkt worden
en de fietsaccu’s kunnen op de
hoogste stand, want er is weer
een tocht samengesteld die geschikt is voor:
- de sportieve fietser: 40 kilometer lang
- kinderen: elke 5 kilometer een
pauze én een kinderfiets-retour-service
- de fietsers met ondersteuning: na 20 kilometer een
pauzeplaats om de accu tot
rust te laten komen
- vriendengroepen en buurtverenigingen: veel muziek van
blaaskapellen, zowel op de
rustpost als op de eindpost.
Deze tocht heeft als doel geld bij
elkaar te fietsen voor de fanfare. Ook dit jaar heeft Van Esch
Tweewielers uit Heeswijk weer
een prachtige nieuwe fiets aangeboden als hoofdprijs. Deze
hoofdprijs wordt verloot onder

alle deelnemers. Daarnaast zijn
er prijzen voor de deelnemers
die actief sponsors hebben gezocht.
De start is tussen 12.00 en 13.30
uur. Inschrijven is mogelijk bij
CC Bernrode in de Abdijstraat,
waar de route ook begint. Het

Een prachtige
nieuwe ﬁets
als hoofdprijs
inschrijfgeld bedraagt € 3,50
per persoon, kinderen tot groep
5 zijn gratis. Voor dit bedrag
krijg je een bijzondere fietsroute
rondom Heeswijk én een consumptiebon. Gesponsorde fietsers betalen geen inschrijfgeld.
De fietsroute is opgeknipt in
korte etappes van vijf kilometer

HEESCH - Met het 70-jarig jubileum van Scouting Heesch is het tijd
voor iets nieuws. Vanaf het nieuwe scoutingjaar begint een bevergroep, voor jongens en meisjes van vier tot zes jaar. De bevers komen iedere zaterdag samen van 10.30 tot 12.00 uur in scoutinggebouw De Elleboog. Scouting Heesch is een scoutingvereniging voor
jong en oud. Iedere week zijn er bijeenkomsten waarbij de leukste
activiteiten worden gedaan.
Buiten/binnen spelletjes doen,
lekkere dingen bakken of koken
op het kampvuur, hutten bouwen in het bos, knutselen en
speurtochten. Niets is te gek bij
Scouting Heesch! Uiteraard worden bij de bevers de activiteiten
aan de jonge leeftijd aangepast.

zodat er ruim tijd is om uit te
rusten en te buurten. Na twintig
kilometer is er een rustpost met
live muziek van blaaskapellen
en er is volop eten en drinken te
verkrijgen tegen lage prijzen. Op
de eindpost zorgen blaaskapellen voor een sfeervolle afsluiting.
Kortom; het belooft weer een
koninklijk fietsfeestje te worden.
Voor iedereen de moeite waard
en je sponsort ‘de Koninklijke’
op een sportieve manier.
Toer Mee: de muzikaalste gezinsfietstocht voor jong en oud.

Onder begeleiding
van ervaren staﬂeden
Naast het aanbod voor activiteiten voor de kinderen, is er ook
ruimte voor vrij spel; zowel binnen als buiten. En dit natuurlijk
allemaal onder begeleiding van
ervaren stafleden.
De eerste draaidag zal zijn op
2 september in clubgebouw De
Elleboog aan de Leekenstraat 6.
Heb je interesse of lijkt het je

leuk om een keertje te komen
kijken met jouw zoon of dochter? Neem dan contact op met
bevers@scoutingheesch.nl.
Wil je je kind meteen al aanmelden bij Scouting Heesch? Neem
dan contact op met ledenadministratie@scoutingheesch.nl.
Indien je nog vragen hebt of je
wilt meer informatie, mail dan
naar bevers@scoutingheesch.nl.

Zie agenda voor meer informatie www.hartje-maashorst.nl
1-9 MEDITATIEAVOND | 3-9 DRUMCIRKEL
9-9 DAGWORKSHOP UMAI DRUMCIRKEL | 19-9 TAROTAVOND
23-9 ONTSPANNENDE DAGWORKSHOP
met klankschalen, schilderen en een persoonlijke healing
voor degenen die dat graag willen.

SPOOR

8
Weijen 77,
5388 HM N
Openingstijd istelrode
en:
ma.-vr.: 9.30
-17.30 uur
za.: 10.00-17
.00 uur

OP DE KOFFIE BIJ NELLIE elke vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur
(€ 10,- gedeelte voor goed doel) opgave info@nellietimmers.nl
Palmenweg 5 - 5388 SG Nistelrode - 0412-611577

Spoor-8-Nistelrode
share
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Facebook

workshop Skincare
& visagie
THUMB UP AND SYMBOLS

3

Share

Ontdek wat natuurlijke huidverzOrging
en make-up vOOr jOu kan betekenen.
inclusief hapjes en drankjes slechts € 9,95
Aanmelden via nistelrode@ditiswaar.nl
of in de winkel of bel naar 0412-763737.
Weijen 77, Nistelrode.

We zijn open van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Donzel 92 - Nistelrode
06-25295586
info@hofvandonzel.nl
www.hofvandonzel.nl

alle bloempotten tweede voor de halve prijs!
Bij aankoop van een BBQ,
een zak briketten van maar liefst
2,5 kg Gratis!

Tot ziens in
onze winkel!

Meerstraat 32 - 5473 VW Heeswijk-Dinther - 0413-291403 - www.vanlieshoutdier-tuin.nl
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Damesmodezaak Le Village viert tweejarig bestaan met iedereen
‘HET IS ALTIJD LEUK OM MENSEN BLIJ TE MAKEN’

iemand zich hier van top tot teen
aankleden”, doet Marion uit de
doeken. Partners of vriendinnen
zijn van harte welkom om, onder
het genot van een kopje koffie
of thee, de outfit te beoordelen.
Le Village heeft kleding in talloze merken. Bij exclusieve merken
wordt zo ingekocht dat er van
elke maat slechts één ‘stuk’ is.

Erna en Marion

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESCH – Een ruim opgezette winkel met meerdere royale pasruimtes. Een zeer gevarieerde collectie damesmode in talloze merken en diverse prijsklassen. En de mogelijkheid om - indien gewenst - jezelf van
top tot teen te laten kleden; inclusief ondermode, schoeisel en accessoires. Dat alles in een gemoedelijke
sfeer waarbij er een eerlijk advies gegeven wordt en er een kopje koffie/thee klaar staat. Dat is samengevat damesmodezaak Le Village van Marion Giebels en haar team dat inmiddels al twee jaar een vertrouwd
adres is aan ‘t Dorp 60B. Dit gaat gevierd worden met iedereen, want ‘wie jarig is trakteert’.
Al twee jaar voelt eigenaresse Marion zich met haar vaste
team, dat bestaat uit Elise, Erna
en onlangs uitgebreid werd met
Janis, als een vis in het water in
Le Village. De ruim opgezette en
stijlvolle damesmodezaak heeft
voor elke gelegenheid iets passends in het ruime assortiment.
“Het verkopen van dameskleding loopt als een rode draad
door mijn leven. Ik had daar al
ruimschoots ervaring mee voor ik
Le Village opende. Eerder werkte
ik elders, maar stiekem droomde

ik toen al van mijn eigen kledingzaak”, vertelt Marion enthousiast. Die sprong maakte ze twee
jaar geleden en is iets waar ze
nog geen seconde spijt van heeft.
“Het contact met klanten en zorgen dat zij, na een goed advies,
tevreden en met een goed gevoel
naar huis gaan, maakt dit werk
ontzettend leuk”, zegt Marion
en vervolgt: “Als je de dames ziet
stralen in een outfit die hen flatteert, geeft dat veel voldoening.
Het is altijd leuk om mensen blij
te maken.”

‘Als je dames ziet stralen
in een outfit die hen
flatteert, dan geeft dat veel
voldoening’
Die outfit hoeft overigens niet
alleen te bestaan uit kleding.
Le Village onderscheidt zich om
uiteenlopende redenen. “Naast
kleding hebben we ook modieuze schoenen. De collectie is
zo samengesteld dat het aansluit
bij onze kledingcollectie. Daarbij
hebben we ook ondermode en
accessoires. Indien gewenst kan

Kort nieuws
Koningschieten
St. Barbaragilde
Dinther

Lariestraat 8
5473 VL Heeswijk-Dinther
06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Actualiteitenavond
HR-wetgeving
HEESWIJK-DINTHER - Koningschieten op zaterdag 2
september 2017 heeft het
volgende op de agenda staan
voor de bezoekers.
Om 14.30 uur begint het
Jeugdkoningschieten en om
15.00 uur begint het Koningschieten; dit zal duren tot
de vogel valt en uit ervaring
weet het gilde dat dit voor
17.30 uur zal zijn.
Je bent als bezoeker hierbij
van harte welkom. Het Gildehuis kun je bereiken door links
naast de Dintherse pastorie
het straatje in te rijden. Het
adres is Raadhuisplein 21 B.

Benieuwd naar recente en komende wetswijzigingen
én ontwikkelen op het gebied van HR?
En wat de consequenties hiervan zijn voor
u als ondernemer en/of uw werknemers?
Kom naar onze actualiteitenavond hierover op
10 of 26 oktober van 18.30 tot 21.30 uur.
Wij zullen u hierover uitgebreid informeren.
Graag aanmelden via info@vanderwijst-salarisadvies.nl.
Voor meer informatie zie onze website of bel ons.

Personeel is het kapitaal van uw organisatie!
BTW nr. 1501.68.846.B.01 - KvK nr. 67301134 - IBAN NL 48 KNAB 0255 6220 74

Jolanda Hendriks-van der Wijst
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

‘Wij koesteren de band die
de afgelopen jaren met de
Hisse gemeenschap werd
opgebouwd’
Marion vindt het bovenal belangrijk dat mensen zich prettig voelen bij Le Village. “Wij
kunnen ons helemaal vinden in
het motto; ‘Het is aangenaam
Heesch voor en door levensgenieters’, want mensen moeten
aangenaam bij ons kunnen winkelen”, stelt ze.
Het tweejarig bestaan gaat niet
stilletjes voorbij. “We houden
op donderdag 31 augustus een
modeshow. Dat doen we vaker,

KLEDINGMERKEN:
Kocca, Transfer, Soulmate,
Maryley, Dranella, Juffrouw
Jansen, Zip 73, No Man’s Land,
10 Feet, Coster Copenhagen,
Demm, Jane Lushka,
Dividere, Japan T K Y,
Caddis Fly, Freebird,
Gustav, Yzzy
ACCESSOIRES:
Amor collection, Noosa,
Moment by Moment, Oroblu,
Cube Collectie, Spanx
SCHOENEN:
SPM, Feliz, Colette Sol
waarbij er elke keer andere klanten worden uitgenodigd. We
hebben niet de ruimte om iedereen op een dergelijke avond
te ontvangen”, verontschuldigt
Marion zich. Het Rad van Fortuin,
dat binnenkort de winkel siert, is
er echter wel voor iedereen. Elke
klant die een aankoop doet, mag
een draai geven en wordt aansluitend verblijd met een cadeautje. Dit variëert van armbandjes,
tasjes, panty’s, sieraden en meer.
Marion tot slot: “Het vertrouwen
dat Le Village de afgelopen jaren
van de klanten kreeg en de band
die opgebouwd werd met de Hisse
gemeenschap koesteren wij.”

’t Dorp 60B - 5384 MC Heesch
0412-488958
www.levillagebv.nl
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AAN HET WERK
Vrijwilligers gevraagd
KBO heesch
HEESCH - De computergroep zoekt vrijwilligers die de basisbeginselen beheersen
van hun tablet en/of smartphone en bereid zijn die kennis te delen. Dat betekent
onze leden helpen die voor het eerst kennis maken met een tablet of smartphone.
Het maakt niet uit of het Android of Ipad is. Het gaat om relatieve basiskennis zoals:
toevoegen of verwijderen van een appje, algemene uitleg, uitleg over WhatsApp of
uitleg over Facebook.
KBO Heesch wil graag specifieke thema-events organiseren voor bijvoorbeeld
Iphone, Ipad, Androidtablet of Android smartphone. Mocht je twijfelen of je eigen
kennis voldoende is om anderen te helpen, maar het lijkt je wel leuk om te helpen?
Neem dan contact op met de ICT-groep die je graag verder helpt.
Dus als je wat tijd over hebt en je vindt het leuk om anderen te helpen,
neem dan contact op met de ICT-club. Vragen?
Stuur een mailtje naar kbo.ict.heesch@gmail.com of bel 06-80149024.
De commissie VER (vakanties-evenementen-reizen)
heeft de volgende vacatures:

• Nieuwbouw
• Renovatie
• Verbouw
• Onderhoud

is op zoek
naar een
Zandstraat
47 • Berlicum
• T: 073-5034025 • F: 073-5034089
www.aannemingsbedrijfvandenakker.nl

ALLROUND
TIMMERMAN (fulltime)
info@aannemingsbedrijfvandenakker.nl
Functie-eisen:
• enige jaren werkervaring
• zelfstandig en flexibel kunnen werken
• Nieuwbouw
• in bezit van rijbewijs B
• Renovatie

Interesse?
• Verbouw
Mail of bel en vraag naar Jeroen van den
Akker.
• Onderhoud
Zandstraat 47 • Berlicum • T: 073-5034025 • F: 073-5034089
www.aannemingsbedrijfvandenakker.nl
info@aannemingsbedrijfvandenakker.nl

kaRtRekkeR eveneMenten:
enthousiaste organisator die het leuk vindt evenementen voor de leden,
zoals Kerst/Sinterklaas/KBO-dag te organiseren.
Tijdsbeslag: enkele uren per week, afhankelijk van het seizoen.
MeDeweRkeR eveneMenten:
ondersteunt de kartrekker Evenementen.
kaRtRekkeR ReiZen:
het organiseren van reizen, excursies, themareizen,
dagtripjes of meerdaagse reizen.
Inlichtingen en aanmelding bij Rinie Leemhuis,
0412-454486 of evenementen@kboheesch.nl.

Vacatures
raad van toezicht
Laverhof is een regionale ouderenzorginstelling met een
sterke lokale binding met de kernen in de gemeenten Bernheze,
Meierijstad, St. Michielsgestel en Uden. Vanuit vijf locaties en bij
cliënten thuis en in de wijk worden zorg en aanvullende diensten
geboden aan ongeveer 1000 cliënten.
In verband met het vertrek van twee leden is de raad van toezicht
op zoek naar kandidaten voor de positie van:

Lid met het aandachtsgebied kwaliteit,
veiligheid en identiteit
Lid en beoogd voorzitter van de raad
van toezicht
Bij beide vacatures gaat de voorkeur uit naar kandidaten die
zich verbonden voelen met het werkgebied van Laverhof.
Voor de volledige profielschets van de vacatures verwijzen wij u
naar de website van Laverhof: www.laverhof.nl.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kunt u
voor 10 september 2017 sturen naar vacatures@laverhof.nl

www.laverhof.nl

13

Woensdag 30 augustus 2017

Een luxer pand, passend bij
de luxere collectie van Shoeby
dens de opening was Mieke ook
in de winkel. De passie voor het
vak straalt van haar af, dit is zo
mooi om te zien.”
Met de verhuizing wil Bianca een
breder publiek aanspreken om
eens bij Shoeby binnen te lopen.
“Shoeby wordt steeds luxer en
exclusiever. Dat is te merken aan
de luxere stofjes en de uitstraling.
We halen onze inspiratie voor de
collectie dan ook uit Parijs en de
luxere merken.” Het merk van

‘Ook voor de heren
en kinderen
hebben we een
unieke collectie en
adviseren we graag’

Bianca de Bekker in het nieuwe Shoebypand in Heesch

HEESCH - Het centrum van Heesch blijft zich vernieuwen en ook Shoeby draagt haar
steentje hieraan bij. Sinds vrijdag 18 augustus heeft de modezaak zich gevestigd
aan ’t Dorp 57D, in een nieuw pand dat de winkel nieuwe mogelijkheden biedt.
Franchisenemer Bianca de Bekker is trots op het nieuwe pand,
dat past bij de luxe uitstraling van Shoeby.
TEKST: TAMLYN VAN LANEN FOTO: MARCEL VAN DER STEEN

In twaalf dagen heeft Bianca, samen met haar team en de nodige bouwbedrijven, de verhuizing
naar het nieuwe pand kunnen
realiseren. Het pand werd kaal
opgeleverd, maar dankzij een
strakke planning is het gelukt om

Kort nieuws
Koor Amicanto
organiseert een
tweedehands
kinderkleding-/
speelgoedbeurs

op vrijdag 18 augustus de deuren
te openen.
In het nieuwe pand kan Bianca
de nieuwe identiteit van Shoeby
goed overbrengen. “Ik werk nu
zo’n dertien jaar voor Shoeby

en ik ben zo’n vijf jaar franchisenemer. In die dertien jaar heb ik
gezien hoe Shoeby uitgegroeid is
tot een luxe modeketen.” Mieke van Deursen, de vrouw achter Shoeby, is dan ook een grote
inspiratiebron voor Bianca. “Tij-

Shoeby, Eksept, is alleen te verkrijgen in Shoebywinkels en de
webshop. Ook zijn de artikelen
maar in kleine maatseries beschikbaar. “Zo willen we voorkomen dat iedereen hetzelfde
draagt, en uniek blijft in zijn of
haar kledingkeuze”, legt Bianca uit.“ Ook voor de heren en
kinderen hebben we een unieke
collectie en adviseren we graag.”
Wil je de collectie van Shoeby
eens rustig bekijken in het nieuwe pand? Je kunt, vanaf twaalf
personen, een VIP-avond boeken, waarbij de winkel ’s avonds
alleen voor jouw gezelschap geo-

Danaque haarstudio
5-JARIG BESTAAN EN WIE JARIG IS TRAKTEERT…
NISTELRODE – Vrijdag 8 september bestaat Danaque Haarstudio 5 jaar. Deze mijlpaal willen
we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De gehele maand september is een feestmaand!

Bianca samen met haar team bij de
opening van de nieuwe winkel

pend is. Bianca zorgt dan, samen
met haar collega’s, voor een hapje en een lekker drankje. Tijdens
die avond krijg je kleur-, kledingen make-up advies.
Ben je benieuwd naar het nieuwe pand van Shoeby, de nieuwe
collectie of wil je meer informatie over de VIP-avond? Stap dan
gerust eens binnen in het nieuwe
pand, Bianca en haar collega’s
helpen je graag verder.

‘t Dorp 57d - 5384 MB Heesch
0412-475024 - www.shoeby.nl

KNIP DEZE VO
UCHER
EN ONTVANG UIT
€ 5,- KORTIN
OP JE BEHAN G
DELING
Ons eerste lustrum willen wij
graag met zowel onze bestaande
klanten als nieuwe klanten vieren. Kom daarom genieten van
onze unieke acties!

HEESWIJK-DINTHER - Ken jij
het ook? De kast ligt vol met
kinderkleding die niet meer
past of speelgoed waar niet
meer mee gespeeld wordt.

DE GEHELE MAAND SEPTEMBER:
- € 5,- korting op je behandeling
- 5% korting op alle producten
- en uiteraard iets lekkers voor
bij de koffie!

Koor Amicanto biedt jou de
mogelijkheid om deze zaken
te verkopen op een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Zeker als
het straks weer Sinterklaas is
kan het aantrekkelijk zijn om
voor € 7,50 een tafel te huren en zo dus je spulletjes te
verkopen. Deze beurs wordt
gehouden op 8 oktober in
het CC Servaes van 10.00
tot 13.00 uur. Voor het huren
van een tafel of meer informatie neem je contact op met
Lion Langenhuijzen of Anne-Marie Dangé.
j.langenhuizen@home.nl.
Anne-Marie: dange@ziggo.nl.

Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag: 13.00 tot 21.00 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 9.00 tot 21.00 uur
Vrijdag: 9.00 tot 17.30 uur
Zaterdag: 8.30 tot 13.00 uur
Zondag: gesloten

HAARSTUDIO

Danaque en Nada

Menzel 31 - 5388 SX Nistelrode
Menzel 31,
5388
SX Nistelrode, tel.: 0412-480836
0412
480
836
info@danaque.nl
www.danaque.nl
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Frank: ‘Iedere klant kan erop vertrouwen dat alle zaken met betrekking tot
accountancy, salaris- en financiële administraties keurig afgehandeld worden.’

UW SPECIALIST
op FINANcIeeL &
FIScAAL gebied
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, financieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien op
hun accountancyvragen.
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens
een gratis toegankelijk spreekuur
op ons kantoor in Heesch (Ceres-

laan 4, naast de Rabobank). Iedereen kan hier vrijblijvend binnenlopen om vervolgens in gesprek te gaan met een van de
aanwezige specialisten, waarbij
ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

Foto: Ad Ploegmakers

onZe DienSten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

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

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

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

Huizen in Bernheze
Vatenstraat 23 in Nistelrode
Ver

Nobisweg 8 in Heeswijk-Dinther

Loosbroekseweg 17 in Nistelrode

Vraagprijs: € 424.900,- k.k.

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.

KOc

Geschakelde vrijstaande woning
Inhoud: 360 m3 Perc. opp.: 222 m2
Bernheze Makelaars
www.bernheze.nl

ht

Vrijstaande eengezinswoning
Inhoud: 700 m3 Perc. opp.: 1.867 m2
Ketelaars Van Zutphen
www.ketelaarsvanzutphen.nl

Ruime vrijstaande woning aan groene dorpsrand
Inhoud: 450 m3 Perc. opp.: 2.050 m²
Van der Krabben Makelaardij Uden B.V.
www.krabben.nl

Uw huis verkopen? DAT KAN!
Plaats uw advertentie in DeMooiBernhezeKrant op deze huizenpagina.
De advertentie wordt om de week herhaald totdat het huis verkocht is
(maximaal 1 jaar), waarvoor u
éénmalig € 361,79 inclusief BTW betaalt.
Wij maken de advertentie GRATIS voor u op.
Informeer naar de voorwaarden en de mogelijkheden en bel 0412-795170
of mail naar info@demooibernhezekrant.nl

www.humstijl.nl
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Topkwaliteit voor
Topkwaliteit
voor
een bodemprijs
een bodemprijs

0
0

Augurken
middel zoetzuur
Pot gram 670 gram
Augurken
middel zoetzuur
Pot gram 670 gram

85
85

Emmer 1000 gram

1
1

19
Tompoucen
Grote
boodschap,
klein prijsje 19
Tompoucen
Doos 4 stuks

Doos 4 stuks

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Hallo Allerslimste Koop
Toiletpapier
10 rollen, 3-laags

285
Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Hallo Allerslimste Koop
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

Zak gram 500 gram

Gezouten
pinda’s

Zak gram 500 gram

39
39

1
1

Gezouten
pinda’s

Hallo Allerslimste Koop

Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8

1
1

Yoghurt
Griekse stijl
Emmer 1000 gram
Yoghurt
Griekse stijl

35
35

15
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PrAKtISche INFOrMAtIe
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
Gesloten van 17 juli t/m 8 september
2017. www.politie.nl

aGenDa
6 september 2017
TRV Café We are Food
16.00 uur
De Toren eten & Drinken,
Heeswijk-Dinther
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rondleiding opgraving zwarte Molen
1 september 2017, 14.00 uur
Bent u geïnteresseerd in de
opgravingen in het bouwplan
Zwarte Molen in Nistelrode?
Iedereen is van harte welkom
voor een rondleiding op vrijdag
1 september 2017 om 14.00 uur.
Archeologen van opgravingsbureau VUhbs laten u zien hoe een
boerderij en een waterput uit de
twaalfde eeuw worden opgegraven. Verder laten ze vondsten zien
en geven ze een toelichting op de
opgraving in het gebied aan de
hand van overzichtskaarten.
Fraai resultaat
Deze - inmiddels derde en voorlopig laatste - opgraving is begin
september klaar. Er is in ruim twee
maanden tijd ruim vier hectare
van het bouwplan opgegraven.
Het onderzoek heeft opnieuw
duizenden bodemsporen opgeleverd van tientallen boerderijen
en schuren, ruim 30 waterputten,
wel 20 ‘hooimijten’, greppels,
oude wegen en zelfs enkele crematiegraven. De resten dateren
uit de IJzertijd (800 v Chr. - begin jaartelling), Romeinse tijd (tot
ca. 400 na Chr.) en de Vroege en
Volle middeleeuwen (in dit geval
ca 700-1250 na Chr.).

Archeologen onderzoeken de sporen van een middeleeuwse boerderij

Behalve grondsporen zijn er ook
‘tastbare’ vondsten gedaan. Al
gaat het meestal om aardewerkscherven die als afval in de sporen van palen en waterputten
terecht zijn gekomen. Een bijzondere vondst kwam uit een waterput: het is een segment van een
houten karrenwiel dat stamt uit
de IJzertijd of de Romeinse tijd.
De aangetroffen resten sluiten
naadloos aan op die van de eerdere opgravingen van 2004 en

2012. Zij bieden een fantastisch
inzicht in bijna 3000 jaar bewoning en gebruik van het voormalige akkergebied.
Het komende jaar bestuderen de
archeologen van VUhbs alle opgegraven sporen en vondsten.
Eind 2018 verwachten we daar
een rapport over.
Waar moet u zijn op
1 september?
De opgraving is zowel voor fiet-

Foto: VUhbs, Amsterdam

sers als automobilisten het beste
bereikbaar via de weg Delst. Enkele tientallen meters buiten het
bord van de bebouwde kom kunt
u tussen huisnummers 27 en 31
een pad op. U kunt op het grasveld aan de kant van de keten uw
auto parkeren of fiets stallen.
De rondleiding begint om 14.00
uur bij de groene keten en zal ongeveer 1 à 1,5 uur duren.

Sjors Sportief en Sjors creatief weer van start

Welke kansen biedt het Europese jaar van de Gastronomie
2018 voor u als ondernemer
en als consument?
10 september 2017
Open Monumentendag
12 september 2017
19.30-21.00 uur
Inloopavond
bestemmingsplan
en exploitatieplan De Erven
De Pas, De Misse 4, Heesch

Wegwerkzaamheden
De toerit van de A50 in de richting Oss/Nijmegen, wordt op
twee korte momenten in de
nacht afgesloten:
- op 9 oktober 2017 tussen 22.00
en 2.30 uur
- op 20 oktober 2017 tussen
22.00 en 2.30 uur
Dit is nodig voor werkzaamheden aan de hoogspanningsleiding.

Alle basisschoolkinderen uit de gemeente Bernheze ontvangen op
1 september weer het populaire Sjorsboekje. Deze gids staat boordevol sportieve en creatieve activiteiten die leerlingen kennis laten
maken met sport en cultuur in de gemeente. Een leuk concept om
kinderen hun talenten te laten ontdekken. Vorig schooljaar schreven
er maar liefst 1.500 kinderen in. Vanaf 6 september kunnen zij zich
inschrijven via www.sjorssportief.nl.
Voldoende keus voor
sportievelingen en crea-bea’s
Kinderen maken kennis met meer
dan 80 activiteiten. Bijvoorbeeld
atletiek,
badminton,
dansen,
free-running, laser-gamen, tafeltennis, scouting en tennis. Ook aan de

creatieve leerlingen is gedacht: muziek maken, tekenen en schilderen,
koken, beeldhouwen, astrologie en
knutselen. Kinderen mogen zich
voor zoveel activiteiten inschrijven
als zij zelf willen. Inschrijven en
meedoen kan het hele jaar door.

Veilig naar school
We vinden het belangrijk dat
alle kinderen veilig naar school
kunnen. Daarom is het team
Handhaving van de gemeente
Bernheze op 28 augustus 2017,
wanneer het nieuwe schooljaar is
begonnen, met het project ‘Verkeersveiligheid Scholen’ gestart.
Dat betekent dat onze handhavers extra toezicht houden op de
verkeersveiligheid bij scholen. Ze
zullen beoordelen of verkeersdeelnemers zich aan de regels
voor parkeren, stopverboden en
eenrichtingsverkeer houden. In
de eerste week van het project
delen ze waarschuwingen uit.

Bewezen formule
Kinderen laagdrempelig verbinden aan sport en cultuur is een
van de speerpunten van het gemeentelijke sportbeleid. Sjors
Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente
Bernheze hiervoor inzet. Deze
formule heeft zich inmiddels in
meer dan 70 gemeenten bewezen.
Meer informatie
Neem voor meer informatie alvast een kijkje op

www.sjorssportief.nl of stuur een
e-mail naar info@sjorssportief.nl.

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 bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Daarna riskeren overtreders een
boete. We werken daarbij nauw
samen met de politie.
Mogen wij op uw begrip en
medewerking rekenen?

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
- Sint Barbara Gilde Dinther,
Raadhuisplein 21b, 5473 GC
Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:34B,

lid 4 APV melding gedaan van
een activiteit op 2 september
2017.
- TVV’82, Tipweg 10, 5476 VA
Vorstenbosch heeft in overeenstemming met artikel 2:34B, lid
4 APV melding gedaan van een
activiteit op 1 september 2017.
Van deze mogelijkheid mag de
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inrichting maximaal zes keer
per jaar gebruikmaken. Tijdens
de activiteit gelden er ruimere
schenktijden dan normaal. Voor
de exacte normen verwijzen wij u
naar artikel 2:34B, lid 1 en 2 van
de APV, die te vinden is op www.
bernheze.org.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- EHBO Sint Lucas voor het organiseren van een rommelmarkt op 12 november 2017
van 10.00 tot 15.30 uur in
gemeenschapshuis De Stuik,
Schoolstraat 14, 5476 KK Vorstenbosch. De beschikking is
verzonden op 21 augustus
2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding
gedaan door:
- R.W.A. Wennekes voor het organiseren van RW Fest op 16
september 2017 van 8.30 tot
1.00 uur op locatie Pastoor de
Grootstraat 5, 5472 PC Loosbroek. De toestemming is verzonden op 23 augustus 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan Donzel 21a Nistelrode
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Donzel 21a
in Nistelrode, te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met
IDN-code (NL.IMRO.1721.BPdonzel21a-ow01).

Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een woning
op het perceel Donzel 21a mogelijk.
Procedures 1b en 3b zijn van
toepassing.
Ontwerpbestemmingsplan, -exploitatieplan, -beeldkwaliteitsplan en -besluit hogere waarden
Woningbouw De Erven )
Het college van burgemeester
en wethouders maakt respectievelijk op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.14 van de Wet
ruimtelijke ordening, artikel 12
lid 4 Woningwet/de Inspraakverordening en artikel 110c van
de Wet geluidhinder de ter-inzage-legging bekend van het
ontwerp-bestemmingsplan (NL.
IMRO.1721.BPWoningbDeErven-ow01), -exploitatieplan (NL.
IMRO.1721.EPWoningbDeErven-ow01), -beeldkwaliteitsplan
en besluit hogere waarden Woningbouw De Erven.
Het bestemmingsplan, het exploitatieplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere
waarden zijn alle vier nodig om
de nieuwe woonwijk met circa
408 nieuwe woningen te kunnen
ontwikkelen. Het plangebied van
onderhavig bestemmingsplan is
gelegen ten westen van de kern
Heesch. Het plangebied wordt in
het noorden en oosten begrensd
door woningen en diverse bedrijfsgebouwen. In het zuiden
en westen grenst het plangebied
aan het buitengebied van de gemeente Bernheze.
Inhoud bestemmingsplan: Met
het bestemmingsplan worden
bouwrechten en een gebruiksregeling voor het nieuwe woongebied gecreëerd.
Inhoud exploitatieplan: Het exploitatieplan is nodig voor het
publiekrechtelijke kostenverhaal
en om nadere eisen te kunnen
stellen aan de inrichting van de
nieuwe wijk.

Inhoud beeldkwaliteitsplan: Het
beeldkwaliteitsplan is nodig ter
wijziging en/of aanvulling van
de gemeentelijke Welstandsnota.
Hierdoor gaan ‘welstandscriteria’
die in het beeldkwaliteitsplan zijn
opgenomen, als wettelijk toetskader gelden bij bouwaanvragen.
Inzage: Het ontwerp-bestemmingsplan,
-exploitatieplan,
-beeldkwaliteitsplan en -besluit
hogere waarden liggen met ingang van 31 augustus 2017
gedurende zes weken tijdens
openingstijden op afspraak ter
inzage in het gemeentehuis, De
Misse 6 in Heesch. Het bestemmingsplan plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden
via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPWoningbDeErven-ow01). Het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere
waarden zijn bijgevoegd bij die
bestanden. Het exploitatieplan is
via dezelfde website te benaderen, maar heeft een eigen identificatienummer: NL.IMRO.1721.
EPWoningbDeErven-ow01.
Reageren:
Gedurende de termijn van inzage:
- kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan reageren;
- kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerp-exploitatieplan;
- kunnen ingezetenen en belanghebbenden reageren op het
ontwerp-beeldkwaliteitsplan
- kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerp-besluit
hogere waarden met (een)
zienswijze(n).
Deze zienswijze(n) kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een
afspraak maken met mevrouw
J. Smet van het domein Beleid.
Inloopavond: Op 12 september
2017 is er van 19.30-21.00 uur
een inloopavond over het bestemmingsplan en het exploitatieplan De Erven in De Pas, De
Misse 4 in Heesch. Medewerkers

van de gemeente zijn dan aanwezig om vragen over de plannen te beantwoorden.

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

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

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- A.M.C.M. Verkuijlen heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen
van een varkenshouderij op
het adres Liniedijk 3a, 5473 NR
Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heesch
- Achterste Groes 18
Plaatsen duikers
Datum ontvangst: 21-08-2017
- Osseweg 1
Uitbreiden winkelpand
Datum ontvangst: 24-08-2017
Nistelrode
- Doolhof 8
Legaliseren rijbak
Datum ontvangst: 21-08-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
Voor onderstaande omgevingsvergunning is de beslistermijn
verlengd met 6 weken. Dit besluit treedt daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Cereslaan 18, 5384 VT
Uitvoeren diverse aanpassingen
Verzenddatum: 24-08-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze be-
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sluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Lange Kruisdelstraat 2a
Legaliseren bijgebouw
Verzenddatum: 22-08-2017
Heeswijk-Dinther
- Pastoor Maasstraat 28
Uitbreiden woonhuis
Verzenddatum: 24-08-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die worden voorbereid met de uitgebreide procedure, niet worden
gepubliceerd. De bekendmaking
van deze aanvragen vindt plaats
via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Liniedijk 3a
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 30-08-2017
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu

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

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

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

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

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig
met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de
rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan:
de datum, de naam en het adres van
degene die reageert, een omschrijving
van het onderwerp, de reden waarom u
bezwaar/zienswijze/bedenking indient
en uw handtekening.
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Inwoners bedenken innovatieve ideeën
voor duurzaamheid In Bernheze
BERNHEZE - In DeMooiBernhezeKrant van eind juli berichtten we
over een enquête rond duurzaamheid. De respondenten van deze
enquête werd ook gevraagd naar innovatieve ideeën die ze uitgevoerd zouden willen zien om duurzaamheid te bevorderen. Hieronder lichten we enkele van het enorme aantal ideeën toe.

storten, gesorteerd’. Enkele respondenten willen (experimenten
met) hergebruik van materialen
stimuleren. Iemand pleit voor
een verpakkingsvrije supermarkt.

Sommigen vinden windmolens
een optie, anderen juist niet. En
er moet meer worden gedaan
aan stroombesparing: ‘Daar is
veel meer mee te winnen’, menen zij.

Leefomgeving
Respondenten willen een betere
leefomgeving voor alle leeftijden:
‘Meer opvang en woningen voor
ouderen’, ‘recreatieve plaatsen
voor kinderen maken.’ Ze willen
minder uitstoot van schadelijke
gassen, door minder drempels,
beter handhaven van de 30 kilometer-limiet en minder verkeer
in het centrum (parkeerplekken buiten het centrum, betere
trottoirs en fietspaden en beter
bereikbaar openbaar vervoer).
Iemand wil stadsbussen op aardgas of elektriciteit. Anderen pleiten voor meer en ander groen.
‘Sociale dorpstuinen creëren op
pleintjes en hofjes’, ‘groen-/grasstroken inrichten voor groente-/
fruitverbouw voor de buurt.’

Afval
Respondenten hebben veel ideeën om de afvalberg te verminderen. Bijvoorbeeld door het
scheiden van afval makkelijker
en de milieustraat goedkoper
te maken, of zelfs: ‘gratis afval

Enkelen willen minder bio-industrie: ‘Elk varken in onze gemeente omwisselen voor een zonnepaneel op het dak van de stallen’
en ‘meer mogelijkheden om in
leegstaande stallen bedrijven te
vestigen’.

Energie
De meeste respondenten willen
meer zonnepanelen op openbare
gebouwen, in de woningbouw,
op stallen en op braakliggende
(bedrijven-)terreinen.
HeeschWest wordt meermaals genoemd
als optie; iemand denkt dat ook
de Maashorst mogelijkheden
biedt. Daarnaast moeten vaker
nieuwe energiebronnen worden ingezet, zoals restwarmte
uit afvalverbranding, biomassa,
aardwarmte en warmtepompen.

Rol gemeente
De gemeente heeft volgens de respondenten een voorbeeldfunctie,
bijvoorbeeld met energiearme gebouwen en straatverlichting. Daarnaast heeft ze een stimulerende en informerende rol, door middel
van regelgeving en voorzieningen en het organiseren van informatiebijeenkomsten in de kernen.

“Verplichten energieneutraal te bouwen en daar
subsidie voor geven.”, “In samenwerking met locale
installateurs/ondernemers alternatieven voor gas bieden
voor bestaande woningen.”, “Lening gemeente als
burgers zonnepanelen plaatsen.”, “Steun bedrijven.”
“De gemeente kan per kern een werkgroep instellen
die een zak geld beheert en bekijkt welke bedrijven/
verenigingen/projecten/stichtingen de gemeente
duurzamer maken, ook wat betreft het werven en
behouden van vrijwilligers want daar is een groot tekort
aan.”

Wil jij ook je mening geven en meepraten over belangrijke onderwerpen die in Bernheze spelen?
Meld je dan nu aan voor het burgerpanel via www.tipmooibernheze.nl. Alles is anoniem en het invullen van de vragenlijsten kost maar een paar minuten!

Bewoners en vrijwilligers van Dichterbij
genoten van vrijwilligersbijeenkomst

Gasten van de Zonnebloem
op bezoek bij scouting Veghel

NISTELRODE - Super gezellig, dat was wat zowel de bewoners als de vrijwilligers van de vrijwilligersbijeenkomst vonden. Elk jaar worden de vrijwilligers van Dichterbij op het Maxend uitgenodigd voor
een leuk samenzijn met de bewoners aan het begin van de vakantieperiode. Het was niet alleen gezellig,
maar het was ook een middag met een muzikaal en sfeervol tintje waar de bewoners en vrijwilligers erg
van genoten.

HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag 26 augustus zijn ongeveer 30 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Dinther te gast geweest in het Scoutinggebouw in Veghel aan het Dorshout. Sebastiaan Beks gaf een boeiende uitleg over deze scoutinggroep.

Samen genoten ze van het optreden van de ‘Blues Brothers’.
Frans en Jan van de Heuvel uit
Volkel traden die middag als
Blues Brothers vrijwillig op. Met
hun liedjes en bijpassende mimiek creëerden ze een sfeer waar
de bewoners volop van genoten.
Maria van Rooij, die als vrijwilliger het vrijwilligerswerk op het
Maxend coördineert, opende de
middag en gaf aan dat door de
trouwe inzet van de vrijwilligers
de bewoners van veel activiteiten
kunnen genieten. Want trouw
zijn de vrijwilligers zeer zeker.
Dankzij hun inzet gaan de bewoners niet alleen naar KBOactiviteiten, zoals het bloemschikken,
sjoelen en handwerken, maar
ook gaan de vrijwilligers samen

met de bewoners wandelen, op
pad met de duofiets of zij helpen
met tal van creatieve activiteiten.
En dan niet te vergeten de trouwe vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan om
naar de Nisseroise kermis of naar
de rommelmarkt te gaan. Daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers
in touw als het team haar vergaderingen heeft.
Trots
Trots dat het zo in de Nisseroise
gemeenschap kan. Want al die
activiteiten kunnen alleen doorgaan dankzij de inzet van het
vrijwilligersteam. Reden genoeg
om als dank voor zoveel inzet
de middag af te sluiten met een
heerlijke barbecue.

Heb jij ook belangstelling voor
vrijwilligerswerk? Neem dan
contact op met Joyce Verhoeven
van Dichterbij via 06-25659758.

Zo werd er verteld dat het aantal leden 160 is, er verschillende
groepen zijn en er werd ook uitleg gegevens over de kleding.
Ook mochten de gasten van de
Zonnebloem zelf enkele knopen in een touw gaan leggen.
Dit was een mastknop om een
stukje tak. En ze leerden om een
platte knoop te maken... dit was
nog niet zo makkelijk! Er werd
ademloos geluisterd en gekeken
naar de uitleg en na deze uitleg
was er een muzikaal optreden
van Jo Dekkers op accordeon
en zang van Ad van Doorn. Het
repertoire was goed uitgezocht
en paste prima bij de doelgroep.
Er werd flink meegezongen en
ook werden er enkele moppen
getapt.

Bedankt Jo en Ad! Hierna was
het tijd om een broodje en een
eitje te eten en werd de middag
afgesloten met een kijkje aan de
buitenkant van de blokhut.
Het was een gezellige picknick
op een bijzondere plek in de natuur.

infoRMatie vooR De keRnen
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eerste activatie glasvezel
Bernheze een feit
BERNHEZE - Jan Jacobs, woonachtig in de J.F. Kennedystraat in Heesch, is de eerste Bernhezenaar die
afgelopen donderdag is aangesloten op het glasvezelnetwerk door provider Trined. Vrijdag is de eerste
dag dat zakelijke klanten worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.

OP WEG NAAR OPEN MONUMENTENDAG:
BOEREN, BAKKERS EN BARONNEN OP
JACHTSLOT DE BERKT
Zondag 10 september van
11.00 tot 17.00 uur

voor onze dorpen”, zei Wethouder van Boekel tijdens de eerste
activatie. Tevens bedankte hij
Frank van den Dungen en Theo

Wethouder Peter van Boekel, Jan Jacobs en Paul van Wanrooij

Heel Bernheze krijgt in 2017
glasvezel, dat zei Wethouder
Rien Wijdeven in de laatste
week van 2016. En nu, eind augustus 2017, worden de eerste
inwoner en de eerste zakelijke
klant aangesloten. Heesch is als
kern als eerst aan de beurt en

hierna worden Nistelrode, Vorstenbosch, Heeswijk-Dinther en
Loosbroek aangesloten. Daarna
worden delen van het buitengebied van Heesch aangesloten.
“Het is een mooie stap voorwaarts in het digitale tijdperk

‘een mooie staP
voorwaarts
in het digitale
tijdPerk’
Verbeek van Stichting Glasvezel
Bernheze voor al het voorwerk,
inzet en publicaties over glasvezel in Bernheze.

CDA: Verkiezingen;

en weer zaaien

oogsten

Jolanda School, raadslid CDA Bernheze
Het zal niet bij iedereen leven, maar over ruim een half jaar zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. CDA Bernheze is al begonnen met de voorbereidingen hiervoor.
Weer zaaien
We willen een gedegen, gedragen en realistisch programma opstellen en dat doen we met onze
achterban en burgers die zich betrokken voelen bij de maatschappij. De economie trekt aan en dit
is in het belang van ons allemaal.
We willen graag bouwen en... er
wordt gebouwd.
We willen graag banen voor onze
jeugd en werkzoekenden... en die
zijn voorhanden. We willen zorgen voor hen die niet meer goed
in staat zijn om voor zichzelf te

zorgen en ook daarvoor hebben
we de financiële middelen.
Samen met u
Meedoen en niet langs de kant
staan. Dat is wat we zien in onze
kernen. Het verenigingsleven
leeft. Vrijwilligers die zich inzetten voor hulpbehoevenden. Die
betrokkenheid is wat wij als CDA
Bernheze zoeken. Want beleid
maak je beter van onderaf dan
panklaar in het gemeentehuis. In
de afgelopen vier jaar is die weg
al ingeslagen en we willen die
ontwikkeling voortzetten.

Lokaal: het

In alle kernen
Als de gemeente en de politiek
actief ‘de boer op gaan’ om samen met de burgers tot planontwikkeling te komen creëer
je draagvlak en betrokkenheid.
Als we op deze manier plannen
zaaien zullen we in veel gevallen
mooie projecten oogsten. Betrokkenheid is de basis voor alles. Dit is het kloppende hart van
een veilige en vertrouwde maatschappij.
Hier maakt CDA Bernheze zich in
alle kernen sterk voor.

politieke VerhAal

Hieke Stek, bestuurslid Lokaal
Afgelopen zondag heb ik genoten, samen met héél veel anderen, van een
zonovergoten VerhAal langs de Aa. Mijn interesse om te kijken en te luisteren naar het verhaal van anderen, hen te zien én te horen, inspireerde mij om
dit politieke verhaal(tje) te schrijven.
In de politiek is het van wezenlijk
belang dat partijen naar het verhaal van inwoners luisteren. Echt
luisteren! Zo voelen inwoners
zich gezien én gehoord en daardoor serieus genomen. Maar het
is natuurlijk wel fijn als er ook iets
met het verhaal van inwoners
gedaan wordt. En misschien sluimert er bij u wel het gevoel: ach,
ik kan mijn verhaal wel vertellen,
maar er zijn tóch al besluiten genomen...dus wat doet ‘mijn zegje’ ertoe?

Toch kunt u van mij aannemen
dat als u inspreekruimte vraagt
op commissievergaderingen of
als er om uw mening gevraagd
wordt op politieke bijeenkomsten, er dan nog geen beslissingen zijn genomen. Dat uw verhaal er wel degelijk toe doet en
onze lokale politici uw verhaal
meenemen in de besluitvorming.
Er zijn, zoals u begrijpt, vele verhalen van inwoners en u begrijpt
ook dat er altijd voor-verhalen

én tegen-verhalen tussen zitten.
Dan is het aan onze politici om
de verhalen tegen elkaar af te
wegen en deze afweging te spiegelen aan het ‘algemeen belang’.
U heeft dus áltijd kans om uw
verhaal terug te zien in de besluitvorming.
Daarom is het belangrijk om uw
verhaal te blijven vertellen aan
ons! En wij van Lokaal, luisteren
daar met interesse naar.

In samenwerking met
Heemkundekring ‘De Elf Rotten’
en Ine van Kempen is op Open
Monumentendag een gevarieerd
programma samengesteld rond
het thema ‘Boeren, burgers en
buitenlui’. Je kunt genieten van
muziek en volksvermaak, er zijn
exposities van Cees Snellen en
Aafke Steenhuis buiten op het
landgoed en een dorpsomroeper leidt je van het ene tafereel
naar het andere. Rien de Visser, Jan Timmers en Henk Buijks
houden lezingen rondom het thema.
In ‘Boeren, Bakkers en Baronnen op De Berkt’ neemt Rien
de Visser bezoekers in een drietal presentaties mee naar
het Heesche landgoed De Berkt in de tijd van Brabantse
textielbaron Linsen en de Heeswijkse kasteelheren met hun
pachtboeren. Om 11.00 uur komt vooral het boerenleven
in beeld, zowel op De Berkt als op de vier omliggende
pachthoeven. Om 13.00 uur richt hij de blik op de
kasteelbakker en de markante, aan De Berkt vastgebouwde,
bakoven. In deze presentatie worden ook onthullingen
gedaan over het Brabants worstenbroodje! Om 15.00 uur
belicht hij de levensloop van kasteeltje De Berkt zelf. Wat
deden de Heeswijkse kasteelheren met het kasteel van Heesch
als buitenplaats en innovatief ontginningsproject van een
textielbaron? Hoe spannend maakte Jan de Jong De Berkt
met een nieuwe bouwlaag van de Bossche School? Wat
speelde zich af rond de schaftklok op De Berkt die op Open
Monumentendag zal luiden om optredens aan te kondigen?
Rien geeft zijn presentaties aan de hand van de scenarioplaat
over De Berkt door Florian de Visser die staat afgebeeld in
hun boek ‘ZIEHIER! Wij verkopen 77 kasteelhoeven’, dat
de gemeente Bernheze heeft uitgegeven. ‘ZIEHIER!’ is op
Open Monumentendag op diverse plaatsen te koop voor de
gereduceerde prijs van € 14,95 en alleen op De Berkt kan het
worden gesigneerd.

De bezorging is een
belangrijke schakel
BERNHEZE - Voor veel lezers zit
er een welverdiende vakantie
op. Het enthousiaste team van
DeMooiBernhezeKrant is ook
weer van start.
Zijn er bijzondere talenten bij je
om de hoek of een familielid die
een bijzondere hobby heeft, laat
het ons weten; de redactieleden
staan in de startblokken om er een
mooi verhaal over te schrijven.
Een belangrijke schakel is de be-

zorging; die verloopt nog niet
helemaal soepel en we doen
ons best om alles weer in goede banen te leiden. Wij kunnen
dit echter niet zonder jullie, de
lezers. Laat het ons weten, op
donderdag, via
info@demooibernhezekrant.nl
of 0412-7995170, wanneer de
krant nog niet bij je in de bus ligt.
Hierop nemen wij maatregelen.
Wij wensen alle lezers heel veel
leesplezier!

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl

20

Woensdag 30 augustus 2017

oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding
van oogcontact en maak kans op

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Eva Versluis
uit Loosbroek

Winnaar:
Gerda van der Heijden
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze
Media worden uitgesloten van
deelname.
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MooiBernhezertjes
te huur
OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode
afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

aangeboden
Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor
info en/of boekingen: 0413292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.
Uw levensverhaal/
gebeurtenis/reis op
papier?
Levensverhalen, verhalen over
ingrijpende zaken en afsluiten
periode, evt. met foto’s:
Martha Daams:
marthadaams@gmail.com.
Ook (web)teksten bedrijven.

HEB JE AUTISME EN/
OF ADHD EN ZIN IN EEN
NIEUWE SPORT?
Kom kennismaken met
kanovaren. Info via
info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.

overig
Uw VIDEOBANDEN op
DVD, op USB-stick of op
een harde schijf? Op een
deskundige wijze verzorgd!
Mail naar g.eerden@hotmail.nl
of bel naar 06-11 355 477.

gevraagd
Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys, Laar
28 in Nistelrode of Bunderstraat
1 en steun hiermee het goede
doel Stichting Opkikker.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.
Bidprentjes
H. Leeijen. John. F. Kennedystraat 90, Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze
ook graag ophalen bij u.
Landbouwmachines:
o.a ploegen, tractor, frees,
schudder, hark, maaier,
mesttank, kieper, weidebloter,
weisleep, tractor, vee/
paardentrailer enzovoorts,
06-19076959.

Printpapier
A4 printpapier 80 grams. Per pak
500 vel € 4,99. Hele jaar door
5 pakken € 19,99.
’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.
Boek ‘De betekenis
van de Oostenrijkse
Successieoorlog
(1740-1748) voor
het oostelijk Staats
Brabant en Het
hoofdkwartier
van de Hertog van
Cumberland te
Nistelrode’
Zeer interessant historisch
verhaal met rijke illustraties.
Prijs € 14,50.
Verkrijgbaar bij: Berneboek Abdij
van Berne Heeswijk-Dinther,
DIO/The Read Shop Nistelrode,
Boekhandel Ceelen Heesch,
Boekhandel Van Der Heijden
Uden, Henk Geurts, Blauwe
Steenweg 38 in Nistelrode. Deze
laatste bezorgt het boek bij u
thuis.
6 ha mais op stam
Nistelrode
informatie: 0413-224100 /
0413-288703.

www.meermaashorst.nl

bouwvakvakantie: afbouwen

Tekst?

info@marliesnederkoornfotografie.nl
www.marliesnederkoornfotografie.nl

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.

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

Zoek: BEL, GESCHIEDENIS, GROEP, TAAL, GYM, JUFFROUW, KLAS,
	
  
KLEUTERS,
MEESTER, REKENEN, SCHRIJVEN, SPEELPLAATS, SPELEN

Beatrixstraat 18
5384 ke HeescH
t 06 - 125 096 68

te koop

Zie oplossing pagina 30
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Optreden Dreamﬁeld
verplaatst naar 26 januari

p

!
arkeren
Gratis p 52a, Veghel
an
ncb-la

NISTELRODE - Het optreden van de band Dreamfield, dat gepland stond op 16 september, gaat niet door. Eind juli overleed Anton, de echtgenoot van de Nistelrodese
Marga van den Broek, de leadzangeres van Dreamfield.
het nieuwe jaar, wanneer zij de muziek
van haar dromen ten gehore zal brengen.
Kaartjes zijn te reserveren via
www.nesterle.nl

Het zal duidelijk zijn dat een optreden, zo
kort na deze trieste gebeurtenis, te veel
vraagt van Marga en de overige bandleden. Tegelijkertijd heeft de groep aangegeven dat zij graag het optreden op een
later tijdstip wil laten plaatsvinden. Dat zal
zijn op vrijdag 26 januari.

KARIN BRUERS VERZORGT
DE AFTRAP VAN HET
SEIZOEN 2017/2018

Aftrap nieuw seizoen met Karin Bruers
7 oktober: door de verplaatsing van Dreamfield verzorgt Karin Bruers de aftrap van
het seizoen 2017/2018 op 7 oktober met
‘Bruers haalt uit’. CC Nesterlé is het eerste
theater in Brabant waar Karin dit seizoen
op de planken staat met haar solovoorstelling. Nou ja solo…. met Nol Havens, haar
muzikant, chauffeur en persoonlijk entertainer die zorgt dat het niet helemaal uit
de hand loopt, want dat ligt op de loer bij
Karin.
De voorstelling ‘Karin haalt uit’ maakt samen met ‘Polderman tiert welig’ en ‘Christel de Laat’ deel uit van het cabaretpakket:
3x keihard lachen voor slechts € 35,-. Voor
alle data zie www.nesterle.nl.

De reeds gereserveerde kaartjes voor de
voorstelling blijven, met behoud van stoelnummer, geldig op 26 januari. CC Nesterlé
hoopt op ieders begrip en nodigt iedereen, namens Dreamfield, van harte uit in
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Kindervakantieweek:

al 25 jaar tier en plezier

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Dit jaar vond de Kindervakantieweek van
Stichting Ranja in Heeswijk-Dinther en Loosbroek alweer voor de 25ste keer
plaats. “Ieder jaar krijgen we het weer mooi voor elkaar”, zeggen bestuursleden
Arjan Wellens en Femke Lepoutre van Stichting Ranja.
Op de Kindervakantieweek, daar
zijn alle dagen fijn. “Het doel
van de Kindervakantieweek is
altijd geweest om kinderen van
de basisschool een leuke week
te bezorgen”, zegt Arjan, die al
zestien jaar deel uitmaakt van
Stichting Ruimte Aan Nieuwe
Jeugd- en Jongeren Activiteiten
(Ranja). De deelnemende kin-

deren zijn altijd vrolijk en bezorgen de vrijwilligers een lach op
het gezicht. Kinderen hebben
volgens Arjan en Femke weinig
nodig om vermaakt te worden:
“Geef ze iets simpels om te knutselen en ze zijn gezellig bezig. De
kinderen zijn ook een hele week
buiten. Dat is zeker belangrijk in
deze tijd!”

Tekst: Matthijs van Lierop

Kinder
vakantieweek

Door de jaren heen zijn de activiteiten op de Kindervakantieweek vrijwel hetzelfde gebleven.
De locatie is wel een paar keer
veranderd. Zo vond de Kindervakantieweek in het begin
plaats op het marktplein in Heeswijk-Dinther en is daarna de stap
gemaakt naar de bossen bij Stanserhorn. Inmiddels maakt Stichting Ranja gebruik van de locatie
bij ponyclub de Valianten. In het
begin konden kinderen zich nog
per dag inschrijven, maar later
is dat veranderd naar alleen een
hele week.
Kenmerkend aan de Kindervakantieweek zijn de vele flauwe
grappen en de vele liters ranja
die er worden gedronken. Traditiegetrouw bestaat de Kindervakantieweek ieder jaar uit onder
andere het bouwen van hutten,
een spooktocht en een watermiddag met de brandweer. “De
brandweer is er echt ieder jaar.
Als wij ze vergeten te bellen, bel-

len ze ons zelf op”, vertelt Arjan
lachend. “En als het een keer wat
kouder is, spuit de brandweer gewoon met warm water op de kinderen!” Anekdotes kunnen Arjan
en Femke genoeg vertellen: “Zo
kwam de politie ooit eens langs
om te vertellen dat er twee gek-

Inmiddels doen
kinderen mee, van
wie de ouders ook
hebben meegedaan
ken waren ontsnapt uit een instelling. Vervolgens werd er een
man op het terrein door de politie
opgepakt. Maar dat was natuurlijk allemaal in scène gezet!”
Tijdens de 25ste editie van de
Kindervakantieweek pakte Stichting Ranja wat groter uit, maar

Mini Heesch

Foto’s: Michel Roefs, Marcel van
der Steen en DMBK

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

Nistelrode

25ar
ja

verder is er niet stilgestaan bij
het jubileum. “Voor ons draait
het om de kinderen die plezier
hebben. Voor hen maakt het niet
uit hoe lang we al bestaan. Wel
is het heel leuk dat er inmiddels
kinderen meedoen aan de Kindervakantieweek van wie de ouders ook hebben meegedaan”,
zeggen Arjan en Femke.
Arjan en Femke zijn trots op 25
edities van de Kindervakantieweek. Dankzij vele vrijwilligers en
sponsors zoals Van Boxtel Groep,
Zaal Restaurant Stanserhorn,
Restaria Revival en Dagwinkel
Loosbroek wordt kinderen ieder
jaar weer een leuke week bezorgd.
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Pannaveld Loosbroek geopend tijdens
25ste Kindervakantieweek
LOOSBROEK - Het nieuwe pannaveld in Loosbroek werd vorige week dinsdag officieel geopend door
burgemeester Marieke Moorman. Nadat ze een bal in het met aluminiumfolie versierde doel trapte en
door de korf gooide, kon het speelveld officieel in gebruik worden genomen.

trappen, het veld. Allereerst
schoot ze een bal door het met
aluminiumfolie en ballonnen bedekte doel en daarna gooide zij
een bal in de korf, wat gezien
haar sportachtergrond
natuurlijk een fluitje
van een cent was.
Voor de vele
tientallen aanwezige kinderen was er nog
een verrassing,
want achter het
aluminium lagen plastic ballen
verstopt. Met grote
blijdschap gristen de
kinderen een bal uit het
doel.
Samen sterk
Miriam van den Berg is een van
de initiatiefnemers van het pan-

Burgemeester Marieke Moorman en Miriam van den Berg

“Wie heeft er al eens op het veld
gespeeld?”, vroeg Moorman aan
de kinderen terwijl ze met de
microfoon op het podium stond
in de Donatusstraat. Vrijwel alle
handen gingen de lucht in. Niet
zo gek ook, want al in januari

was het pannaveld aangelegd.
Het veld was toen nog niet helemaal af, want een bankje en een
prullenbak kwamen pas later.
Bovendien verdiende het fraaie
veld een officiële opening, en
daarvoor was de 25ste Kinder-

Tekst en foto’s: Matthijs van Lierop

vakantieweek een zeer geschikt
moment.
Nette schoenen
Op haar nette schoenen betrad
Moorman, van te voren niet wetend dat ze een bal zou gaan

Vorstenbosch
HeeswijkDinther
Loosbroek

Een week offline
genieten van elkaar

naveld. Samen met voetbalclub
WHV, korfbalvereniging Korloo,
stichting de Kreuge, jeugdwerk
Loosbroek, stichting Oranjecomité en stichting Pallet ontstond het
idee voor een speelveld.
Door deelname aan de clubkascampagne van Rabobank kregen
de betrokken partijen genoeg
geld bij elkaar voor een pannaveld. Bijzonder aan het veld is dat
er een korf hangt, en geen basket
zoals bij de meeste speelvelden.
Dit gebeurde op verzoek van
Korloo.
Het pannaveld in de Donatusstraat is verder mogelijk gemaakt
door wegenbouwbedrijf Voets
en Gebroeders Van de Ven BV.
Ook de gemeente Bernheze, die
het onderhoud van het speelveld
verzorgt, was belangrijk bij het
realiseren van het speelveld.
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‘het is een feest om hier les te mogen geven!’
Het kleurrijke
logo onthuld d
oor
Burgemeeste
r
Moorman

Directeur Judith tijdens de opening

catie en wenste de kinderen, die
niet aanwezig waren, een fijne
toekomst op de nieuwe school.

Het vinden van een nieuwe locatie voor de school was een
ingewikkeld proces, maar door
een goede samenwerking met
de gemeente Bernheze en Stichting OOG kwamen de partijen
tot een goede oplossing. Judith
noemde het een feest om op de
oude meisjesschool les te mogen
geven. Het in gebruik nemen van
de nieuwe locatie werd gevierd
met gebak en champagne.

“Ik ben supertrots”, sprak Judith
over de nieuwe Delta-school.

Meer foto’s:
www.mooibernheze.nl

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH - Voor de kinderen van openbare basisschool Delta was de eerste schooldag na de vakantie erg
bijzonder. In de zomer is de school namelijk verhuisd naar de oude meisjesschool op ‘t Vijfeiken. “Het
is een feest hier les te mogen geven”, sprak directeur Judith Bergevoet trots.

Uiteindelijk
kon iedereen
er om lachen

Voor de meeste kinderen is de
eerste schooldag na de zomervakantie een vervelende dag,
maar niet voor de kinderen van
basisschool Delta. “Het was een
feestdag vandaag. Op dinsdag
beginnen we langzaam met de
lessen”, zegt Judith. De school
werd ‘s ochtends geopend, maar
dat liep iets anders dan gepland.
De aanwezige clown, die voor
alle kinderen een ballon maakte, zag de sleutel aan voor een
ruggenkrabber (hoe gek kan het
zijn?!), waardoor hij deze in zijn

tas verstopt hield. Uiteindelijk
kon iedereen erom lachen.
Uiteraard kregen de kinderen
een rondleiding door een nieuwe school en vervolgens werd
er samen geluncht. Het nieuwe,
kleurrijke logo bleef nog even
onzichtbaar, want dat werd pas
later na schooltijd onthuld toen
burgemeester Marieke Moorman
en wethouder Rein van Moorselaar een bezoek brachten aan
Delta. Moorman feliciteerde het
schoolbestuur met de nieuwe lo-

Buro Lima Live event met bekende namen

Live Event

Benefietweekend ten behoeve van Stichting Buro Lima

Vrijdag 29 september

Brabantse
Avond
Met Boekels Kwartierke en Cohda KREK
Zaal open: vanaf 19.00 uur • Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 30 september

Ruizzz
Te gekke feestavond met feestband

Aanvang: 20.00 uur

Zondag 1 oktober
Vanaf: 13.00 uur

K5 1⁄2+Rene Gratis
Coverband

toegang!

Schuurmans

Kidscorner met o.a. clown Ronnie Ballonnie • Popcornstand • Ranjakoe • Springkussen
De uitreiking van de cheque aan Buro Lima

Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi
Vorstenbosch

Toegang vrijdag en zaterdag:
Voorverkoop: 7. Kassa: 10.50

(Zondag gratis toegang)

Voorverkoopadressen:

Vorstenbosch: Dagwinkel - Cafetaria De Schaapskooi
Loosbroek: Dagwinkel • Heeswijk-Dinther: Paperpoint
Nistelrode: Dio Spranklin Shop

VORSTENBOSCH - Er staat weer een superleuk benefitweekend
op het programma ten behoeve van stichting Buro Lima in Heeswijk-Dinther met medewerking van ‘Boekels Kwartierke’, ‘Cohda
KREK’, ‘Feestband Ruizzz’, ‘K5½’ en Rene Schuurmans.
Op vrijdag 29 september wordt
er afgetrapt met een Brabantse
avond. ’t Boekels Kwartierke en
Cohda KREK zullen een avondvullend programma verzorgen.

K5½ en een optreden van Rene
Schuurmans. Voor de kinderen
is er een kidscorner met een optreden van clown Ronnie Ballonnie, gratis schminkstand en gratis
popcorn en ranja.

Evenement voor
op de kalender

Op deze middag zal er ook een
cheque overhandigd worden aan
Stichting Buro Lima. Al deze activiteiten vinden plaats in Zaal de
Schaapskooi in Vorstenbosch.

Een gezellige avond op z’n Brabants waarbij je getrakteerd
wordt op onvervalst Brabants dialect, humor en liedjes. De avond
begint om 20.00 uur en de zaal
gaat open om 19.00 uur.
Op zaterdag 30 september wordt
er een onvervalst feestje gebouwd met coverband RUIZZZ,
‘De coverband met 100% feestgarantie’.

De toegang op zondag is gratis, voor de vrijdag en zaterdag
zijn kaarten te koop op onderstaande
voorverkoopadressen
en deze kosten € 7,50. Kaarten
aan de kassa kosten € 10,-. De
opbrengst komt ten goede aan
Stichting Buro Lima.

Op zondag 1 oktober kun je
tussen 11.00 en 14.00 uur starten voor een ‘knapzak’; heerlijke herfstfietstocht van 25 of 40
kilometer. Vanaf 13.00 uur is er
live muziek van onder andere

Voorverkooppunten in Vorstenbosch: Dagwinkel en Cafetaria
de Schaapkooi. In Nistelrode:
DIO/The Read Shop Sparkling.
In Loosbroek: Dagwinkel. En in
Heeswijk-Dinther: Paperpoint.
Voor de kaartverkoop geldt:
Op=Op!

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

ZOMERACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45 45 cm

van 329,- nu 249,-

HS 45 60 cm

van 349,- nu 269,-

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

25

Woensdag 30 augustus 2017

Maak kennis met Braziliaanse
Kanjers halen bijna
percussie en ga zelf aan de slag € 4.000,- op voor KiKa
Een swingend samenspel
NISTELRODE - Opzwepende
muziek, glimmende slaginstrumenten en kleurrijke muzikanten. De Braziliaanse percussie
heeft inmiddels vele harten veroverd. Ben jij de volgende? Laat
je meevoeren op de meest bekende sambaritmes.
Ga aan de slag met kleine en
grote percussie instrumenten. En
ervaar de gezelligheid van het
samen muziek maken! Je werkt
aan een eigen nummer dat je
aan het eind van de cursus gezamenlijk ten gehore brengt.
De cursus start met een kennismaking met alle percussie instrumenten en de meest bekende
sambaritmes. In de lesruimte zijn
alle instrumenten, stokken en
riemen aanwezig.

Je leert onder andere:
- basisslagtechnieken met de
zware Surdo (bastrommel),
- de fijne ritmes op de Tambourim (handtrommel) en de Shaker,
- het werken met de Caixa
(snaartrommel),
Agogobel
(grote en kleine bel) en de
Repinique (kleine trommel
met fel geluid).
Communicatie en interactie zijn
twee essentiële onderdelen van
de Braziliaanse percussie. Een
sambaritme bestaat voor een
groot gedeelte uit actie en reactie. De kracht van deze ritmes
zorgt ervoor dat de groepsdeelnemers op elkaar inspelen en
een swingend samenspel vormen. We bouwen samen een
nummer op dat we aan het eind

van de cursus ook echt kunnen
spelen.
Vrijdagavond 15 september.
Boven in de zaal Rainbow Center
Nistelrode.
Van 20.00 tot 22.00 uur
Kosten € 10,- per persoon.
info@percussie4fun.nl
06-50404292
www.percussie4fun.nl.

Interart Beeldentuin & Galerie
Eenmalige verkoop voor foodtunnels Zuid-Afrika
HEESWIJK-DINTHER - Nog één keer gaat Interart Beeldentuin en Galerie open. De gehele collectie
schilderijen, litho’s, etsen en gouaches wordt met 50% korting verkocht. De opbrengst komt volledig
ten goede aan de Stichting Vrienden van Bambanani.
Een eenmalige expositie in het
weekend van 2 en 3 september
vormt de basis voor deze speciale actie. Liefhebbers vinden er
ingelijst werk van bekende kunstenaars uit de Interart-stal en
kunnen naar hartenlust grasduinen in de bakken met litho’s.
De keuze voor het goede doel
was gelijk helder. Sinds 2006 is
zoon Ed actief voor Bambanani,
de stichting die zich inzet voor de
meest kwetsbare groep kinderen
in de Zuid Afrikaanse townships
rond Phalaborwa. Met de opbrengst van de benefietverkoop
legt Bambanani ‘foodtunnels’
aan.

ge aan hun weg naar een zelfstandig bestaan.

Een foodtunnel is een soort kas,
waarin de Bambanani-schooltjes
zelf voedsel kunnen verbouwen.
Dit levert een belangrijke bijdra-

Galeriehoudster Astrid Rakhorst:
“Bambanani doet geweldig
werk daar. Ze gaan uit van het
talent en ondernemerschap van

Tekst en foto: Matthijs van Lierop

HEESWIJK-DINTHER - Een groep vrienden uit groep 6 van basisschool ‘t Mozaïek haalde gedurende twee maanden lege flessen op.
De opbrengst schonken zij aan KiKa. Zondag, tijdens de 24-uurs
Solexrace, maakten de jongens het door hen ingezamelde bedrag
bekend: € 3.853,91.
Tim, Tjeu, Senn, Tijl, Koen,
Dorus, Jay, Tijn, Sill, Ies, Dirk,
Jens en Jens; dat zijn de namen
van de jonge helden die de afgelopen weken lege flessen ophaalden voor Stichting Kinderen
Kankervrij, KiKa. In de grote tent
op het terrein van de race maakten zij het opgehaalde bedrag
bekend. Op het podium rolden
de jongens een groot spandoek
uit waarop het bedrag stond. Samen haalden de kinderen bijna
€ 4.000,- op.
De jongens waren geïnspireerd
door het verlies van hun vriendje. Hij overleed in januari en elke
dag wordt hij gemist. Door geld
in te zamelen voor KiKa hopen
de jongens dat andere kinderen

met de ziekte geholpen kunnen
worden.

€ 4000,ter nagedachtenis
aan hun
vriend Lars
Stichting Solex Race steunt KiKa
ieder jaar. De opbrengst van de
opgehaalde flessen zorgde dit
jaar voor een nog mooier bedrag
voor Kika.

Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

mensen. Door onze kunst te verkopen, kunnen andere mensen
ervan genieten en dragen wij er
een steentje aan bij.”
De benefietverkoop is op zaterdag 2 en zondag 3 september
van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

Schoenmakerij
Heesch
Barbeque- & Partyspecialist
Slagerij van Orsouw
Uw slager
Michel Sol

Wij verzorgen graag uw BBQ.
Van groot tot klein.

• Schoen- en lederreparatie
• Elke tweede sleutel voor de halve prijs
met uitzondering van autosleutels
(tegen inlevering van deze bon)

Informeer vrijblijvend naar
onze mogelijkheden.
‘t Dorp 34 - 5384 MC Heesch Telefoon: 0412-451212
www.slagerijvanorsouw.nl

‘t Dorp 60a - 5384 MC Heesch
0412-484587 - info@schoenmakerijheesch.nl
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Auto & Motor

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

Autobedrijf W. van Dijk
Onze service

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

* Goede kwaliteit

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

Ford Fiësta 1.0.......................................2014

* Prima inruilmogelijkheden

Ford KA 1.3.................................. 2000-2006 Volkswagen Polo 1.2..............................2012

* Ruime openingstijden

Ford Focus 1.6 D ................2006-2007-2008 Volkswagen Up ............................ 2012-2014

* Ruime keus en
onafhankelijk advies

Ford Focus 1.0 74 kw ............................2012

* Snelle service van
o.a. reparatie
Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com

Toyota Yaris 1.2 .....................................2014

Ford Fiësta Diesel ........................ 2014-2015 Volkswagen Lupo...................................2003

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

Volvo V40 1.6TD ....................................2013

Ford Focus Grand C-MAX .......................2013

STATIONWAGONS:

Ford B-Max............................................2013

Ford Focus 1.6 D ...................................2013

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

Ford Focus 1.6 ecoboost ........................2012

Peugeot 107 ..........................................2012

Ford Focus 1.6i ......................................2005

Peugeot 207 ..........................................2008
Renault Clio 1.2 .....................................2010

BEDRIJFSAUTO’S:

Renault Clio 1.0 .....................................2013

Ford Transit D ........................................2010

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Peugeot 106
2003
Citroen C2
2006 € 3499,• In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
2010
Toyota Aygo 5 drs zwart airco
Citroen C3 1.6 EHDi, 60D km
2012 € 8950,•Citroën
Wielen
en banden1998 € 1600,Xantia 1.8-16V
Fiat Panda airco

€ 1999,€ 4600,-

2004 € 3450,-

Cabriolet:
Een
Fiat Pandagreep
1.2 panoramadak uit
2007voorraad
€ 3499,-

BMW Z3 2.0 6 cil. widebody

1999 € 6450,€ 8.250,3499,€ 6.450,€5950,3.800,€1250,2.950,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987
Alfa
156 jtd
1.6Spirit
impression, zwart 2000
2003 €€ 4.950,Hyundai
Atos
1500,Ford
Street Ka
2004
€
Mazda 2 automaat, 28dkm
2005
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Hyundai Matrix
2001
€ 1450,Peugeot
206 fCC
2005
€
zwart, verlaagd, div opties
2002
Mazda 323
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Lada Kalina 1.6 28Dkm
2008 € 2499,Mazda
1991
Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Vw
Golf MX
TDI 5 cabrio, zeer nette staat1998
€
Station 1.8i
2006
8900,Mercedes 250 TD autom.youngtimer 1996
2 Mercedes
CV 6 blauwC180
(belastingvrij)
1971 €€ 4.950,Peugeot 307 hdi break
2007
Citroën
Xara1.2
Pic.1.8
gr. met.
2004 €€ 4.950,Opel Agila
Color edition
2001
1750,Motoren:
Peugeot 206 CC cabrio
2006
Citroen
Xara Coupé
1999 €€ 1.500,Opel Combo
1.3 cdti (ex btw)
2004
1499,Renault Clio
1.4 bebop
nieuwe
apk1990
1994
Daihatsu Yong yrv zwart
2002 € 2.750,750 custom
zwart
€
Kawasaki
Vulcan
Opel Corsa sport
2007 € 4750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Renault
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 TE
€ 1.999,VERWACHTEN
AUTO’SMegane Scenic lgp, g3 1999
Renault Twingo grijs metalic
2003
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Citroën
Berlingo
grijskenteken
3 x Citroën
Xsara Picasso
Rover 25
5-drs bl.,
metalic
2002
Ford
Focus stationcar,
zwart
2002 € 2.750,Volkswagen
Kever belastingvrij
Ford
Ka Clio meeneemprijs
1998 € 650,Opel
Corsa 5 deurs
Renault
VW Golf Cabrio lmv
1995
Ford
Transit
ex btw
2004 € 3.250,Peugeot
307connect,
automaat
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005 € 7.750,-

€ 5.950,€ 7.600,€ 6.950,€ 1999,750,€ 1.450,€ 1.499,€ 2.750,€ 2.999,€ 2.750,€ 2.500,-

Toyota Aygo 1.0 4-drs ............................2012
Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

Sticker réparateur.indd 1

23/09/09 10:12

VIER JAAR
GARANTIE!

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

SCHADEHERSTEL

Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service
• Mini 850 de Luxe, gerestaureerd lichtmetalen
wielen 1975

• VW Golf 1.6 TDI, 5-drs, navi,
PDC achter, 95.000 km, 2011

• Seat Ibiza 1.4 SC Copa plus, 73.000 km, clima,
nieuw model 2012

• VW Golf 2.0, GTD, 184 PK, aut. station,
Bi-Xenon, navi, panoramadak, clima, 18 inch,
6.900 km, 2015

• Skoda Fabia 1.4 16v stuurbekr. centr. vergr. op
afstand 5-Drs 2004

Waarom is controle van je
verlichting zo belangrijk?
kaPotte LaMP
Een kapotte koplamp vermindert niet alleen je eigen zicht, maar
maakt je ook minder zichtbaar voor je medeweggebruikers.
Zonder werkende richtingaanwijzers kan je je intenties in het
verkeer niet aangeven. En hoewel je het mistachterlicht heel
weinig zult gebruiken, is het wel zo fijn dat het werkt wanneer je
het nodig heeft.

• Suzuki Swift 1.2, Comfort Easss, airco,
stoelverwarming, 100.000 km, 2012
• VW Polo 1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen +
spiegels, 239.000 km, 2006

• VW Caravelle 2.5 TDI Camper met hefdak, uniek
exemplaar met Leder Navi enz., 1999
• VW Golf 1.6 TDI, 105 PK, navi, clima, PDC V + A
lm wielen, privacyglass, 105.000 km, 2010
• VW Golf 1.6 TDI Highline Navi, PDC V + A ,
Alcantara 115.000 km 2011

www.autobedrijflangens.nl

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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

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

ReSeRveLaMP
Zorg altijd voor een set reservelampen in de auto. In een set
zitten vaak ook lampjes voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers.
Hoewel je feitelijk al in overtreding bent als er iets aan de
verlichting stuk is, zal de politie je niet bekeuren als je het lampje
ter plekke vervangt.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

• wij werken voor
alle verzekeringsmaatschappijen
• bij ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendijk.nl - www.schadeherstelrooyendijk.nl
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Hobby en vriendschap: een gouden combinatie
‘EEN CLUB WAARBIJ HET OM MEER GAAT DAN ALLEEN MAAR MOTOREN’

25 jaar MTC Nisseroi

Tijdens de jaarlijkse BBQ

Foto en tekst: Rian van Schijndel

NISTELRODE - MTC Nisseroi is een zeer bescheiden club met 74 trouwe leden. De voorzitter Huub
Govers is een van de oprichters en samen met nog zo’n 22 leden is hij al 25 jaar van de partij. Een bijzondere motorclub waarbij het om meer gaat dan ‘alleen motoren’. De afgelopen 25 jaar ging het ook
veelal om de band tussen de leden.
Tijdens de voorjaarsactiviteit
stond Motor Toer Club Nisseroi
stil bij het jubileum. In maart
zorgde de feestcommissie samen

met Mike van der Walle van het
Winners Café voor een gezellige avond. Mike kwam met een
bijzondere sponsoring, zodat de

leden tijdens een hele gezellige
avond met spelletjes, niets te
kort kwamen. “We krijgen vaker
sponsors die ons een warm hart
toedragen en via deze weg willen
we nog eens benadrukken dat
we dat enorm waarderen”, wil
de voorzitter hierover kwijt.

DE AANVOER VAN
JONGERE LEDEN IS
GEWELDIG

Bestuur en toercommissie Frank, Geert, Alexander, Huub, Rens (onder)
Frank en Harrie (niet op de foto Chantal)

goedkope winterbanden?

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

Mensen
Huub: “Het zijn hele mooie tijden
geweest, er zijn vele veilige kilometers gereden en we hebben
al heel veel schik gehad met elkaar. Maar we kennen ook grote
drama’s en verlies van dierbare leden, die we als club samen
beleven en samen verwerken.”
Huub, die de eerste vijf jaar voorzitter was, werd negen jaar geleden weer gekozen. “Leden in de
leeftijd van 20 tot 70 jaar rijden

Jos van Kessel

samen, maar kunnen ook heel
gezellig een pilsje drinken samen.
De aanvoer van jongere leden is
geweldig, hierdoor blijft het een
jonge club met nieuwe ideeën,
wat ervoor zorgt dat we actief
blijven.”
MTC Nisseroi is een actieve
club en de leden helpen met
het organiseren van activiteiten,
toertochten uitzetten en feesten organiseren. Met ieder jaar
ruim tien motortoertochten, een
voorjaarsactiviteit, een najaar activiteit, een ledenvergadering en
waar iedereen naar uit kijkt is het
motorweekend in het eerste volle
weekend van juli.
Ook de Rivalcup, de toertocht
met MTC De Vette Ketting uit
Nistelrode, is een veel bezochte
toertocht met een hoog rivaliteitsgehalte met een knipoog.
Grote deelname
Afgelopen zondag werd de jaarlijkse barbecue georganiseerd bij
de voorzitter in de tuin, met een
speenvarken aan het spit, geschonken door een trouw lid en
bereid door Jos van Kessel. En

naast de toertochten en de najaarsbijeenkomst, die nog op de
kalender staan, zijn er de maandelijkse bijeenkomsten die plaatsvinden op iedere eerste donderdag van de maand bij café ’t
Tramstation, al 25 jaar het clubhuis van de motortoerclub.
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de leden kans om elkaar te
zien buiten de toertochten om
en daar wordt veel gebruik van
gemaakt.
De 25 jaar zijn omgevlogen.
Harrie Timmermans, toercommissielid van het eerste uur en
revaliderend van een ernstig
motorongeluk wat hij afgelopen
zomer had, vertelt: “We hebben
zoveel schik gehad vanaf die eerste jaren en dat is eigenlijk nooit
opgehouden.
En in zo’n bijzondere situatie als
waar ik nu in zit, zie je weer dat
het een bijzondere club mensen
is, die enorm met elkaar meeleven.”
Een bijzondere motorclub waarbij het om meer gaat dan ‘alleen
motoren’.

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

ook
VERHUUR

goedkope winterbanden?
AUTOBANDENEN ACCU-EXPERT
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.

UUR
VERH
Wij adviserenNieuwe
graag of
bijgebruikte
de bestewinterbanden
keuze in banden,
velgen en
accu’s
(evt. met velg)

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

www.taxivangrunsven.nl

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

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

Ford Transit custum DC L2 125pk vol optie’s
Nissan Note ecc trekhaak 5 drs
Peugeot 206 zwart 3 drs
Peugeot 206 quiksilver ECC 3 drs
Toyota Aygo nav airco LMV zwart 5 drs
VW Polo 1.2 TSI nav airco 5 drs alarm
Bosschebaan 92, Heesch

In- en Verkoop

-

T: 0412-452244

Onderhoud / APK Reparaties

83.000 km
97.000 km
80.000 km
74.000 km
47.000 km
44.000 km

2013
2006
2002
2005
2011
2014

AUTOBEDRIJF-WILBERVANGOGH.NL
-

Airco service

-

Schadeherstel

-

Diagnose
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Filmhuis De Pas:
We gaan weer draaien!
VERWACH
T
TOT EN ME
T
DECEMBER
2017
€ 5,-

MAANDAG 18 SEPTEMBER
LION

20.00 UUR

DINSDAG 19 SEPTEMBER
LION

20.00 UUR

DONDERDAG 5 OKTOBER
20.00 UUR
MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN
DONDERDAG12 OKTOBER
HELL OR HIGH WATER

20.00 UUR

MAANDAG 16 OKTOBER
20.00 UUR
THE MAN WHO KNEW INFINITY
DINSDAG 17 OKTOBER
20.00 UUR
THE MAN WHO KNEW INFINITY
DINSDAG 17 OKTOBER
KINDERFILM SING

13.30 UUR

WOENSDAG 18 OKTOBER
KINDERFILM SING

13.30 UUR

WOENSDAG25 OKTOBER
20.00 UUR
DOCU WAKKER IN EEN BOZE DROOM
ZONDAG 5 NOVEMBER
JACKIE

15.30 UUR

MAANDAG 20 NOVEMBER
NOCES

20.00 UUR

DINSDAG 21 NOVEMBER
NOCES

20.00 UUR

ZONDAG 26 NOVEMBER
15.30 UUR
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
MAANDAG 11 DECEMBER
A UNITED KINGDOM

20.00 UUR

DINSDAG 12 DECEMBER
A UNITED KINGDOM

20.00 UUR

WOENSDAG 27 DECEMBER
DE ZEVENDE HEMEL

20.00 UUR

WOENSDAG27 DECEMBER
13.30 UUR
KINDERFILM MEES KEES
DONDERDAG 28 DECEMBER 13.30 UUR
KINDERFILM MEES KEES

Lezing Brabantse landschappen
NOORD-BRABANT – Dinsdag 5 september 2017 geeft ir. E.H.J.M. (Ernest) de Groot van 20.00 tot
22.00 uur een uitgebreide presentatie over alle Brabantse landschappen. Deze (gratis) lezing wordt
gehouden in de Groenhoeve, Artillerieweg 3 in Uden. Iedereen, die van wandelen, fietsen, toeren, fotograferen en/of van natuur en landschap houdt, is van harte welkom.
De provincie Noord-Brabant herbergt vele fraaie landschappen,
met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, grondgebruik en
landschappelijke inrichting en
-stoffering: “Alle Brabantse
landschappen passeren de revue, van de Brabantse Wal en
Biesbosch in het westen tot en
met de Peel en de Kempen en de
Meierij in het oosten en midden
van Brabant.”
Brabants Landschap
Ernest de Groot is nu zo’n 30
jaar actief met ruimtelijke ordening, landinrichting, land- en
tuinbouw, milieu, bodem, water,
natuur, landschap/cultuurhisto-

Kasteel Heeswijk

Ernest de Groot

rie en recreatie in Brabant in de
weer, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Momenteel is hij dagelijks bestuurslid
(tevens loco-dijkgraaf) van wa-

terschap Aa en Maas en lid van
het algemeen bestuur van het
Brabants Landschap. In 2014 en
2015 was hij bijna de ‘groenste
politicus’ van Nederland.

Abdijconcert orgelvirtuoos
Haig Vosgueritchian
HEESWIJK-DINTHER - Berne Abdijconcerten presenteert zondag 3 september Haig Vosgueritchian Orgelvirtuoos uit Jerusalem. De jonge Christen-Palestijnse organist speelt zondag 3 september op de
orgels van de Abdijkerk in Heeswijk. Op het programma staan werken van Sweelinck, Buxtehude, Bach,
Couperin, Pierrucci, Brahms, en Messiaen.
Haig A. Vosgueritchian is de
organist titulair van de basiliek
van de Annunciatie in Nazareth.
Deze zeer getalenteerde Palestijnse organist uit Jerusalem
heeft diverse studies genoten in
Italië (hij studeerde orgel bij Armando Pierucci aan het Arrigo
Pedrollo Conservatorium in Vicenza, Italië), en in de Verenigde
Staten.
Hij ontving diverse prijzen. Vosgueritchian geeft les aan het
Magnificat Institute en het Studium Theologicum Franciscanum in Jerusalem. Naast een
getalenteerd musicus is hij componist van zowel kindermuziek
als koor- en pianoarrangementen.
Programma 3 september:
J.P. Sweelinck 1561 - 1621

Fantasia Chromatica SwWV 258
D. Buxtehude 1637 - 1707
Praeludium, Fuge und Ciacona
BuxWV 137
J.S. Bach 1685 - 1749
Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ
BWV 639
Praeludium und Fuge BWV 531
Adema-orgel
F. Couperin 1668 - 1733
Offertoire sur les Grands Jeux
(Messe des Couvents)
A. Pierucci 1935*
Fantasia (Pedaliera scavezza e
tutti)
J. Brahms 1833 - 1897
Chorale Prelude Herzlich tut
mich verlangen Op. 122 No. 10
Praeludium und Fuge in a-moll
WoO 9
O. Messiaen 1908 - 1992
La Nativité du Seigneur IX - Dieu
Parmi Nous

Haig Vosgueritchian

Plaats: Abdijkerk, Abdij van
Berne, Abdijstraat 49 Heeswijk-Dinther
Aanvang 16.00 uur.
Entree: € 10,-.

ÉÉNMALIG
ALLEEN DONDERDAG
31 AUGUSTUS
VAN 15.00 TOT 19.00 UUR

DE LAATSTE KANS, RESTANTEN VERKOOP
O.A. BANKEN, KASTEN, SALONTAFELS, FAUTEUILS,
RELAXFAUTEUILS EN WOONACCESSOIRES
WEEGGEEFPRIJZEN OF DOE EEN BOD!
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Het is mooi in Bernheze
Het VerhAal

Maashorst op

díe fiets

s
24 uur
ce
Solexra

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

stival
Zomernachtfe
handboogschieten

Koningschieten 2017

NISTELRODE - Afgelopen zaterdag is het traditionele koningschieten weer verschoten bij handboogschutterij ‘Ons Genoegen’. De
dag begon met de huldiging van de Keizer van het afgelopen jaar en
een ontbijt met alle leden.

zijn troon gestoten en is er inmiddels een nieuwe Keizer. Ook
de Koning(in) en de Prins werden hierbij bekend.
Echter de Prins en de oude Keizer
schoten een gelijk aantal punten
en moesten nog even strijden
wie nu uiteindelijk de Prins zou
worden. Hiervoor waren nog
twee extra pijlen nodig maar ook
hierbij moest de oude Keizer zich
gewonnen geven.
De uitslag van het Koningschieten 2017 is:

Lesprogramma 2017 - 2018
van turn- en gymnastiekvereniging Sine-Cura
HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe seizoen van Sine-Cura is weer
begonnen. Het volledige lesprogramma vind je op www.turnvereniging-SineCura.nl. De lessen worden gegeven in CC Servaes, sportzaal Bernrode en Sporthal De Zaert.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor alle groepen geldt:
weet je het nog niet zeker, dan
ben je welkom voor twee gratis
proeflessen.
Aerobic, Zumba, Turnen, Bodyshape, Ouder–peutergym en

Aspiranten
Page: Jens van Osterom
Schildknaap: Vince van Nuland
Ridder: Chris Verstegen

Degene die eerste geworden is,

is op dat moment de Koning.
Echter de Koning mag de Keizer van afgelopen jaar uitdagen
om Keizer te worden. De Koning
maakte daar graag gebruik van.
Daarnaast strijden dan ook diegenen die op de tweede en de
derde plaats staan voor de titel
van Koning en Prins.
De finale werd geschoten met
tien pijlen. Ook dit was een
spannende strijd. Hierbij is de
Keizer van afgelopen jaar van

Jeugd
Page: Elke Hommeles
Schildknaap: Justin Maas
Ridder: Martin van den Hogen
Senioren
Prins: Robert van den Hogen
Koningin: Miranda van de
Veerdonk
Keizer: Mari Wolf
Wil je meer informatie over de
vereniging kijk dan eens op
www.hbs-og.nl. Ook kun je mailen naar secretariaat@hbs-og.nl.

gym zonder toestellen.
Voor het aan- of afmelden, of
voor meer informatie kun je contact opnemen met Marita van de
Ven, 0413 -229750 of mail naar
sine-cura@hotmail.com.

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

Schutters in actie

Na de loting voor de baanindeling werd begonnen met de
wedstrijd. De wedstrijd bestond
uit twee ronden van 25 pijlen.
Hierbij werden de punten geteld
en uiteraard door de wedstrijdleiding gecontroleerd. Na deze
ronde was de stand bekend en
ook natuurlijk wie eerste, tweede en derde was geworden.
Deze uitslag bepaalde de volgorde van de finale rondes.

Meer foto’s op:
www.mooibernheze.nl

Ondernemers laat je zien!
•
•
•
•

Advertentie DeMooiBernhezeKrant
Domeinnaam & e-mail
Betrouwbare hosting
Website met responsive design
& eenvoudig zelf te beheren

Voor een vrijblijvend advies: verkoop@bernhezemedia.nl 0412-795170

kaarten/bridgen

30

bernheze sportief

Woensdag 30 augustus 2017

motorcross

voetbal

Wesley Pittens maakt positieve start
GRIEKENLAND / VORSTENBOSCH - Yamaha-rijder Wesley
Pittens is positief begonnen aan
de Serres Rally in Griekenland.

de rest van de week weer veel
bij zal leren. Het verschil met de
twee kopmannen is niet groot
maar dit was nog maar een korte
dag in vergelijking met hetgeen
er komen gaat.’’

In de warme omstandigheden
mocht Pittens pas laat starten,
wat ervoor zorgde dat hij regelmotorsport
matig in het stof kwam te rijden.
‘’Het vele stof maakte het zicht
beperkt en dit was lastig. Toch
lukte het me om de juiste route te vinden en een goede klassering neer te zetten’’, vertelt
Wesley.
Wesley sloot de eerste dag af op
een vierde plaats in het totaalklassement en werd derde in zijn
klasse. Het verschil met de twee
leiders is niet groot en hierdoor
kon Pittens de eerste dag naar

Volkel wint Maashorst Cup

Morgen staat voor Wesley de
tweede etappe van de Serres
Rally op het programma. Eerder nam Rally Maniacs een leuk
interview af met Wesley die je
kunt bekijken op
www.youtube.com/watch?
v=AoOszbkHsTY&t=39s.

tevredenheid afsluiten. “Ik ben
tevreden met mijn resultaten van
vandaag. Dit is een goed begin
van de rally en ik hoop dat ik in

Daguitslag Serres Rally klasse 3:
1 Stefan Svitko
2 Ondrej Klimciw
3 Wesley Pittens
4 Kreidl Ferdinand
5 Joris van Dijck.

jeu de boules

Nistelrodese kampioen
Jeu de Boules 2017: Ad en Hanny Cuypers
NISTELRODE - Op zaterdag 26 augustus vonden onder een stralende zon op De Gildenhof aan de Hoge Akkers de jaarlijkse Nistelrodese kampioenschappen jeu de boules plaats. Evenals voorgaande
jaren werd ook deze keer in doublettes gespeeld, maar werden wel
alle wedstrijden op gras gehouden.
Ad en Hanny Cuijpers bleven na
vier wedstrijden de titelverdedigers van vorig jaar Jan van de
Graaf en Jan van Wanrooij nipt
voor. Zij mogen zich nu een jaar

lang ‘Jeu de boules kampioen
van Nistelrode’ noemen. Op de
derde plaats eindigde het team
Sjannie Walravens en Betsy van
Dommelen.

Winnaars van de Maashorst Cup

NISTELRODE - Volkel is de winnaar geworden van de tweede editie
van de Maashorst Cup die bij Prinses Irene werd gespeeld. Volkel
was een van de drie poulewinnaars en versloeg in de shoot-outs de
andere poulewinnaars Herpinia en FC De Rakt.
Volkel
begon
vrijdagavond
met een nederlaag tegen Berghem Sport aan het toernooi
met twaalf verenigingen uit de
Maashorstgemeenten.
Zondag, toen er twee wedstrijden van vijftig minuten werden
gespeeld, won ze van DAW en
Prinses Irene. Prinses Irene had
aan een gelijkspel voldoende om
poulewinnaar te worden, maar
zeker in de tweede helft was

Volkel de bovenliggende partij
en won verdiend.
Het was een geslaagd toernooi,
dat een ideale voorbereiding
blijkt voor het bekertoernooi
dat komende zondag begint én
de competitie die op de vierde
zondag van september zal beginnen. De trainers kunnen een
breed scala aan spelers inzetten
en beoordelen, zonder dat daarbij spelers overbelast raken.

Korfbalcompetitie komend weekend weer van start voor Altior
HEESWIJK-DINTHER - Zaterdag
26 augustus was er veel jeugd
van Altior vertegenwoordigd op
het toernooi bij SCMH in Mariaheide.
Na een week van trainen was dit
om alvast wat wedstrijdritme op
te doen voor de competitie die
vanaf 2 september weer begint.
Altior ging naar huis met enkele
bekers, dus er waren goede re-

sultaten en overwinningen bij.
Nu de komende week nog hard
trainen om komende zaterdag
hetzelfde kunstje weer te laten
zien, maar dan in competitieverband. Wedstrijden zijn vanaf
9.30 uur te zien aan Droevendaal 1; de thuisbasis van Altior.
De selectie is al ruim twee weken aan het trainen en heeft al
verschillende oefenwedstrijden

gespeeld voor hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. De
senioren beginnen op zondag 3
september aan de competitie.
De wedstrijden zijn te zien vanaf 10.00 uur met Altior 4 tegen
Emos 4. Daarna spelen nog Altior 3 en Altior 2 met om 15.00
uur Altior 1 tegen Astrantia/
ONA 1 in de hoofdklasse. Alle
dames veel succes in het nieuwe
seizoen! Als je de wedstrijden

van Altior een keer wilt bijwonen kijk op www.altior-korfbal.nl

voor het complete wedstrijdprogamma. Misschien tot dan!

Nu ook badmintonnen op zondag
HEESCH - De Heesche Badminton Vereniging luidt het nieuwe seizoen deze week vol enthousiasme in.
Na de introductie van het bad-mini-ton, een speciale speelse training voor vier- en vijfjarigen, komt de
Heesche vereniging nu ook met een extra tweede speelmoment voor haar seniorenleden, 18+.
Vanaf zondag 3 september biedt
HBV namelijk ook de mogelijkheid om wekelijks op de zondagochtend een shuttle te komen
slaan in sporthal de Lindershof
in Heesch. Elke zondag zullen de
badmintonbanen in de Lindershof van 10.00 tot 11.00 uur klaar
staan om bespeeld te worden.
Daarmee biedt HBV haar leden
nu de kans om twee keer in de
week, op donderdag en zondag,
de badmintonbaan te betreden.
Maar de Heesche vereniging
hoopt vooral ook nieuwe badmintonners te mogen verwelkomen op de zondagochtend, om
hen kennis te laten maken met
de snelste racketsport ter wereld.
“Wij nodigen iedereen dan ook

van harte uit om het badminton
drie keer gratis uit te komen proberen”, aldus voorzitter Lambert
Lambooy.

Meer informatie over de Heesche Badminton Vereniging en
haar speelmomenten is te vinden op www.hbv-heesch.nl.

De oplossing
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Zeven dagen bikkelen voor kinderen met
Duchenne spierdystrofie
‘Samen trappen we Duchenne de wereld uit’
HEESWIJK-DINTHER - Toon Pepers en John Korsten gaan van 17 tot en met 23 september de strijd aan
voor kinderen met Duchenne spierdystrofie, tijdens dé mountainbiketocht van de Benelux: Duchenne
Heroes. Samen met 400 mountainbikers doorkruisen ze in zeven dagen tijd vier landen en leggen ze
maar liefst 700 kilometer af. John en Toon maken deel uit van de Duchenne Heroes, die maar één doel
voor ogen heeft: zoveel mogelijk geld bij elkaar halen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne.
Duchenne Heroes vindt dit jaar voor de twaalfde keer plaats en start in Duitsland.

John en Toon met Sam in het midden

Toon Pepers en John Korsten
vormen, samen met begeleiders
Frans Pepers, Rorien Korsten en
nog een aantal vrijwilligers, het
‘Pepteam4Sam’. Sam, de achterneef van Toon en Frans, is een
veertienjarige jongen uit Zijtaart
die lijdt aan de ziekte van Duchenne. Het verhaal van Sam is
te vinden op
www.motomorgana.com/nl/
sam-14-jaar-nederland.
Wat is Duchenne spierdystrofie
precies?
Als je met Duchenne spierdys-

trofie, kortweg DMD, geboren
wordt breken je spieren langzaam maar zeker af en word je
steeds minder sterk. Mensen met
Duchenne missen een eiwit dat
zorgt voor stevigheid van spiercellen. Het zijn vooral jongens die
Duchenne Spierdystrofie hebben.
700 Kilometer mountainbiken is
voor Sam natuurlijk niet mogelijk
en daarom doen de Duchenne
Heroes dat voor hem.
De tocht leverde vorig jaar ruim
€ 1.000.000,- op en de organisatie zet dit jaar alles op alles om
dat bedrag te overtreffen.
Daar draagt het Pepteam4Sam
graag haar steentje aan bij.
De afgelopen maanden stonden
voor Toon en John in het teken
van trainen en het werven van
sponsors. Het inschrijfgeld voor
deelname wordt gebruikt om
het evenement te organiseren.
Daarnaast moet elke deelnemer
minimaal € 2.500,- binnenhalen.
“Dit hebben we al gehaald, maar

we kunnen nog steeds alle steun
gebruiken. Bedrijven en particulieren, iedereen kan zijn of haar
steentje bijdragen. Alle beetjes
helpen’’, zeggen Toon en John.

‘Een mountainbiketocht die je
niet alleen in
je benen voelt,
maar ook in
je hart’
Zwaar, technisch maar heel mooi
Duchenne Heroes gaat dit jaar
met 400 deelnemers op 17 september van start in Duitsland.
Vervolgens gaat de tocht via
bergachtig Saarland en de Belgische Ardennen naar Nederlands-Limburg.
De mountainbikeroutes zijn uitdagend, zwaar en technisch. Per

V.l.n.r.: John Korsten, Theo Broeren en Toon Pepers

dag wordt er gemiddeld 100 kilometer afgelegd. Via het Limburgse landschap zetten de helden
koers richting de Karpendonkse
Plas in Eindhoven waar op 23
september gezamenlijk gefinisht
wordt.

deelname aan Duchenne Heroes
te sponseren. Dit is mogelijk via
de website, www.duchenneheroes.nl/sponsor-nu, en zoek daarna op deelnemer Toon Pepers,
John Korsten of het Pepteam4
Sam.

We mogen de Duchenne patiënten niet in de steek laten!
Dus het verzoek van Toon en
John en hun team is om hun

Wil je meer informatie over de
tocht, de helden, de vrijwilligers
of de organisatie, kijk dan op
www.duchenneheroes.nl.

De steun van onderstaande bedrijven geeft online een gratis podium voor alle verenigingen en stichtingen:
‘traject
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Aromatherapie Els Verdonk
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Chris van Vught
Autorijschool Van Sleuwen
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Bouwservice Hein Korsten
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Budget Woning Styling
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chill (Chocolade,IJs- en lunchcorner)
Chris van Velzen Aanhangers &
Autoschade
Cor van Schaijk Aannemings- en
Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
D.I.O./The Readshop/PRIMA Sparkling
Dagbesteding In de Hei
Dagwinkel Schouten
Dagwinkel Vorstenbosch
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Schaapskooi

Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
Eetcafe ‘t Pumpke
Eeterij Nisseroi
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fit en Family
Fransen Accountancy & Advies
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Het Sentiment Restaurant
Hof van Donzel kinderboerderij & bed
and breakfast
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Hullie Speelboerderij
Influsso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf Traa BV
Installatiebedrijf v. Grinsven
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers

Janske van Eersel
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Kinderopvang Humanitas
Klasse RT Remedial Teaching
Langenhuizen Agrarisch Loon- en
Grondverzetbedrijf
Leon Kerkhof Tuinontwerp, aanleg en
onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan
Loeffen
Mario Supersize.nl
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Natuurtheater Kersouwe
Number 3 Lifestyle
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamidee

Rabobank Oss - Bernheze
Raved Boutique & Musthaves
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Sfeerhuys bloem & styling
Shoeby Heesch
Spoor8
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van der Lee Staalbouw
Van Heck Assurantiën
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegels
Van Soest & Partners accountants en
adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Veerkracht Counseling & Therapie
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website komt te staan met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg. www.mooibernheze.nl
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DONDERDAG 31 AUGUSTUS

41ste Toer Mee
Start CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
PAGINA 10

TRV café We are Food
De Toren Eten & Drinken
Heeswijk-Dinther
PAGINA 16
DONDERDAG 7 SEPTEMBER

VRIJDAG 1 SEPTEMBER

Benefietverkoop Interart
Beeldentuin & Galerie
Gouverneursweg 6A
Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Wereldgebedsdag
Parochie De Goede Herder
Heesch

#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Modeshow
Le Village Heesch
PAGINA 11

Kaartavond KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Rondleiding opgravingen
Zwarte Molen Nistelrode
PAGINA 16
Meditatieavond
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 10
Publieksavond bij
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
ZATERDAG 2 SEPTEMBER
De Slabroekse buitenmarkt
Landgoed Blauwrijk Nistelrode/
Uden
Benefietverkoop Interart
Beeldentuin & Galerie
Gouverneursweg 6A
Heeswijk-Dinther
PAGINA 25
Koningschieten
St. Barbaragilde Dinther
Raadhuisplein 21 B
Heeswijk-Dinther
PAGINA 11
André Kuipers
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
25 jaar Sterrin
Plein 1969 Heeswijk-Dinther
PAGINA 9
Workshop Skincare
& Visagie
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode
PAGINA 10
ZONDAG 3 SEPTEMBER
De Slabroekse buitenmarkt
Landgoed Blauwrijk
Nistelrode/Uden

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Centrum MAIA: Herinner
je wie jij bent... Module 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Drumcirkel
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 10

VRIJDAG 8 SEPTEMBER

Abdijconcert
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
PAGINA 28

Centrum MAIA: Tai Chi
Qi Gong - Herinner je wie
jij bent... Module 3
Palmenweg 5 Nistelrode

MAANDAG 4 SEPTEMBER

Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Centrum MAIA: Tai Chi Qi Gong
Palmenweg 5 Nistelrode

Buitenfilm
Parochietuin Loosbroek
PAGINA 5

DINSDAG 5 SEPTEMBER

‘t Sfeerhuys
Bloem & Styling:
Najaar-inloopdagen
Karlingerweg 1 Slabroek

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Informatie-avond
probiotica
DIO/The Read Shop/Prima
Sparkling Nistelrode

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode

Centrum MAIA: Herinner
je wie jij bent... Module 2
Palmenweg 5 Nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 6 SEPTEMBER

Gratis inloopspreekuur
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 14

Centrum MAIA:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode

Lezing Islamjongeren
in Nederland
Parochiecentrum Schaijk

Muziek op het plein
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Workshop Skincare
& Visagie
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode
PAGINA 10

WOENSDAG 13 SEPTEMBER

ZONDAG 10 SEPTEMBER

Oudste leden KBO
Nistelrode ontmoeten
elkaar
CC Nesterlé Nistelrode

Koopzondag
Centrum Heesch
OMD tentoonstelling,
thema: boeren, burgers en
buitenlui
Heemkamer Nistelrode
PAGINA 19
Kerkproeverij
Kerk Nistelrode
en Vorstenbosch
Schilderijen van Willem
van Helvert te koop
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
#romeo@julia
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Muziek op het plein
Heesch
MAANDAG 11 SEPTEMBER
Alzheimer Café
Oude Litherweg 20 Oss
Yogales
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Kaartmiddag KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Centrum MAIA:
Helderziende waarnemingen door Ton Bons
Palmenweg 5 Nistelrode
DONDERDAG 14 SEPTEMBER
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Kruidenlezing
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
Centrum MAIA: Workshop
werken met de biotensor
Palmenweg 5 Nistelrode
Lezing: ‘Kracht van ons
onderbewustzijn’
Kromstraat 3 Nistelrode
PAGINA 4
Workshop: Leer welke
voeding bij jou past
Spoor 8, Weijen 77 Nistelrode
VRIJDAG 15 SEPTEMBER

DINSDAG 12 SEPTEMBER

Edwin Evers Band
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Zonnebloem Nistelrode:
Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Braziliaanse percussie
Rainbowcentre Nistelrode
PAGINA 25

24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode

Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Kerkproeverij
Kerk Nistelrode en Heesch

Centrum MAIA:
Klankhealing - Werken met
energie
Palmenweg 5 Nistelrode

‘t Sfeerhuys
Bloem & Styling:
Najaar-inloopdagen
Karlingerweg 1 Slabroek

Lezing: Brabantse
Landschappen
De Groenhoeve Uden
PAGINA 28

Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

Danny Vera
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

Dagworkshop
Umai drumcirkel
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 10

Yogales
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek
24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode
L.O.S.! in het sprookjesbos
Natuurtheater De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

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

www.mooibernheze.nl

