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Voorkeur toekomst van Bernheze

ren
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BERNHEZE - Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze stelt haar raad voor een richtinggevende uitspraak te doen over de bestuurlijke en organisatorische toekomst van de gemeente. Met drie opties: zelfstandig blijven,
herindelen met Landerd en Uden of opsplitsen. Mede gezien de ontwikkelingen om ons heen, heeft het college de
voorkeur, om de koers als...
Lees meer op pagina 23

Bernheze in het
weekend

Er is zoveel te doen in
Bernheze. Een prachtige
gemeente met heel veel
mooie initiatieven, die
door hun grootsheid,
volledigheid of omdat
het om een unicum
gaat; de mensen raken.
DeMooiBernhezeKrant
staat weer vol met
voorbeelden en
getuigenissen en de
organisatoren mogen
trots terugkijken op wat
ze neergezet hebben.
Toen talent en passie
bij elkaar kwamen werd
het een belevenis.

Talent & passie
is belevenis
XRC
BernhezeLoop

Zomernacht
festival

Zandpad Peter van Boekel
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Gerard in gesprek met
pag. 16

Muzikaal Bernheze
pag. 26

Jongerenwedstrijd: bouwen
pag. 33
Krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

Het VerhAal

Wij wensen
iedereen een
mooi nieuw
schooljaar!

Loosbroek
Presenteert
12 september
KINDERBRILLENDAG

Zie pagina 19

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

www.kijkmij.info
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Jumbo Heeswijk Dinther
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We zijn weer
begonnen...
Na een paar weekjes vakantie - waarin
dingen toch wat anders zijn dan de rest
van het jaar - is het dan toch weer zover.
Het zit er weer op. De kinderen gaan naar
school en het ‘normale’ dagelijkse leven
begint weer. Waar men in de vakantie het
toch al iets meer geoorloofd vindt om wat minder kritisch naar
het eetpatroon te kijken, doen we dat na de vakantie des te meer.
Voor ons zelf, maar ook voor ‘onze’ kinderen.

Website
www.demooibernhezekrant.nl

Journalist i.o.
Matthijs van Lierop
Roy van den Busken

Column
Marita

Loosbroek - Binnenkort start er in Loosbroek weer een nieuwe
basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je meedoen,
schrijf je dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen
die een digitale camera heeft of
graag meer wil weten over digitale fotografie en het bewerken
van foto’s. De cursus wordt gegeven in negen lesblokken van twee
uur op dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur en/of maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.
In overleg kan er ook op andere
dagen les gegeven worden. De
cursus wordt gegeven in kleine
groepjes, waardoor er meer in-

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

Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

Voor feesten en partijen,
ook voor kleine groepen.
Ook bezorgen we buffetten

of hapjes aan huis.
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Iedere dag nemen kinderen een tussendoortje mee en als ze in de
grote pauze op school blijven, ook de lunch. Daarbij is het ook nog
zo dat ze drinken mee moeten nemen. Feit blijft dat veel dingen
erg zoet zijn en niet zo heel erg gezond. Dus wil ik deze column
gebruiken om een paar leuke tips voor gezonde tussendoortjes en
drankjes met jullie te delen. Om te beginnen zijn er in de winkel
tal van tussendoortjes te verkrijgen die in eerste instantie gezond
lijken, maar dat in wezen ietwat minder zijn. We kennen allemaal
de slogan ‘weet wat je eet’ en als je iets zelf maakt, is dat nog wat
makkelijker te weten dan bij het lezen van een etiket.

De kinderen gaan naar school en het
‘normale’ dagelijkse leven begint weer
Een smoothie is voedzaam, gezond en lekker. Kinderen fruit laten
eten is niet altijd makkelijk, maar je zult zien dat een smoothie
van fruit erin gaat als koek. Vooral smoothies van fruitsoorten
die van nature wat zoeter zijn. Banaan, aardbeien, sinaasappel,
appel, meloen en mango lenen zich hier prima voor. En ook kun
je de smoothie wat zoeter maken met honing. Mocht er nog
wat smoothie over zijn, is het leuk om deze in te vriezen in een
ijsjesvorm en deze op een heerlijke nazomerse dag tevoorschijn te
toveren.
De mueslireep valt ook in de categorie gezonde tussendoortjes
en is redelijk eenvoudig zelf te maken. Ook koekjes kunnen
verantwoord en lekker zijn. Bijvoorbeeld met havermout,
cranberries, rozijnen, noten en kokos. Hiervan zijn tal van recepten
in de boeken en op internet te vinden. Waar u dan het beste naar
kunt kijken is dat er niet heel veel boter en suiker in het recept
staan. Kinderen vinden het vaak leuk om mee te koken/bakken en
als ze dan ook nog eens hun eigen gemaakte tussendoortje mee
naar school kunnen nemen is het natuurlijk helemaal feest...
Smakelijk!
Met vriendelijke groet, Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

DE SCHAAPSKOOI

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
Facebook.com/schaapskooi
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Kloosterkapel Vorstenbosch
Concert, yoga en expositieStichting
in de
Kloosterkapel
culturele en educatieve ontmoetingsplaats
De concertreeks in de Kloosterkapel gaat het vierde seizoen van
start met een concert van Taaftere
op zondagmiddag 6 september om
15.00 uur. Entree € 5,-. Taaftere
is een driemans folk formatie, die
tweetalig nummers brengt (Brabants en Nederlands) en afwisselt
met fraaie instrumentale intermezzo’s. Het is een programma met gezelligheid en humor, dat regelmatig
uitnodigt om mee te zingen, soms
ook ontroert, maar steeds een eigen
geluid laat horen. Yoga is goed om
de dag mee te beginnen of eindi-

gen. Je blijft soepel en daardoor
vitaal. Yoga is mindfulness, maar
mindfulness is nog geen yoga! Op
maandag 7 en dinsdag 8 september
starten Lea van den Bergh en Gerry
Rooijakkers met hun yogalessen.
Elke maandagavond van 18.45 tot
19.45 en van 20.15 tot 21.15 uur.
Elke dinsdagavond van 19.00 tot
20.00 en van 20.30 tot 21.30 uur.
Het meditatie-uur is - in tegenstelling tot eerdere berichten - weer
op donderdag 10 september van
20.00 tot 21.15 uur onder begeleiding van Emmy Simons. De kos-

ten hiervoor zijn € 7,50. Etsen van
Adri Frigge zijn op zaterdag 12 en
zondag 13 september te zien in
de Kloosterkapel. Beide dagen van
11.00 tot 17.00 uur. De toegang is
gratis. Deze tentoonstelling wordt
deels gevuld door op muziek geïnspireerde etsen. Daarnaast zijn ook
beelden te zien van de zee, waarbij
ritme en beweging de hoofdrol spelen. Om zijn door muziek geïnspireerde beelden kracht bij te zetten
zal Adri op beide dagen om 12.00,
14.00 en 16.00 uur een aantal muziekstukken op de piano spelen.

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

Wij hebben heerlijke 20+ en 30+
kazen naast een groot assortiment
binnen- en buitenlandse kazen

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Kom proeven bij de
grootste Kaasspecialist
in de regio!
Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Bijzondere expositie in oude
jongensschool in Heeswijk

mooi vanhans manders
Zo, daar ben ik weer. Terug van weg (lees: op
vakantie) geweest. Ik heb mooie steden bezocht,
prachtige natuur gezien, veel gefietst, lekker
gegeten, nieuwe inspiratie opgedaan. Ik ben
heerlijk uitgerust. Ik heb er weer zin in, ook in het
schrijven van mijn tweewekelijkse bijdrage in deze
krant.
Hoewel ik vorige week weer begonnen ben met mijn werk, voelde
afgelopen zondag als de laatste echte vakantiedag. Het was een
gedenkwaardige zondag. Hoewel die begon met heftig onweer, werd
het een prachtige, tropische dag. Het grootste deel van deze zondag
was ik op de Kilsdonkse molen, een van de pleisterplaatsen van festival
Het VerhAal. Het was de eerste editie van dit door Veghel en HeeswijkDinther georganiseerde festival, dat plaatsvond op diverse plaatsen
langs, op en in de buurt van de rivier de Aa.
Op een vlotje op de vijver bij de molen mocht ik een aantal keren
gedichten voordragen, deels samen met Ad van Schijndel. Het was
zonder twijfel het meest bijzondere podium waar ik ooit op gestaan
(lees: gezeten) heb.
Voorafgaand aan het festival schreef ik het onderstaande sonnet. Het
‘vandaag’ uit dit gedicht is voorbij, maar wat mij betreft komt er zeker
een volgende keer. Als u deze keer niet geweest bent, moet u dan zeker
wel gaan kijken (lees: luisteren, genieten).

Leonie Dekker

Festival Het VerhAal

Tekst en foto: Hieke Stek

Daar waar de Aa meandert door de velden
Waar twee kastelen en een molen staan
Daar geven wij de taal vandaag ruim baan
En heeft wie daarmee speelt een hoop te melden

Heeswijk-Dinther - Leonie Dekker van Atelier 47 exposeert samen met haar 55 cursisten in de oude jongensschool van Heeswijk. “We hebben met elkaar intensief toegewerkt naar deze expositie. Ik vind het mooi
om samen te exposeren, omdat alle cursisten zo de kans krijgen om hun werken te laten zien. Er zijn gemiddeld ongeveer drie werken per cursist ingeleverd en dat zorgt voor ‘n grote diversiteit”, aldus Leonie Dekker.

Ik hoor vaak van
mijn cursisten dat
het schilderen een
nieuwe wereld voor
hen opent
“Schilderen zet mensen anders in
beweging. De wereld, die uit kleuren, lijnen, lichtinval en vormen
bestaat, leer je met andere ogen
bekijken. Tijdens de lessen bestuderen we vaak foto’s ter inspiratie
voor compositie en perspectief.
Er wordt met verschillende schildertechnieken geëxperimenteerd.
Cursisten inspireren elkaar, waar-

door de groep zich ontwikkelt op
een creatieve manier. Het is en
blijft de kunst om een eigen handschrift te ontwikkelen waarin men
schildert. Ik vind het geweldig om
dat te mogen stimuleren en begeleiden. Ik hoor vaak van mijn cursisten dat het schilderen een nieuwe wereld voor hen opent. Dat ze
alles om hen heen veel intenser
gaan ervaren. Het plezier en de
ontspanning die schilderen geeft,
laat je even loskomen van de dagelijkse realiteit. Heerlijk toch?”,
vertelt Leonie enthousiast.
Trots
De expositiecommissie, bestaande
uit Leonie, Thea Haeve en Mariëlle
de Mol, is trots op het werk dat
geëxposeerd wordt. “De variatie is
groot en het niveau van de werken
is hoog. Abstract, modern, realistisch, figuratief, expressionistisch,
alles is aanwezig op kleine én grote

doeken. Wij waarderen de gastvrijheid enorm van onze gastheer die
ons met open armen ontvangt in
de prachtige ambiance van de
oude jongensschool. Elk werk
wordt met zorg en aandacht geplaatst, zodat het een mooi geheel
wordt. De opbrengst van de koffie/thee en ‘kunstige’ homemade
cupcakes, is ook voor ‘Buro Lima’
bestemd - evenals eventuele vrije
giften.” Naast de werken van haar
cursisten, exposeert Leonie ook
met haar eigen werk.
Veel van de werken zijn te koop,
waarvan een gedeelte ten goede
komt aan het goede doel ‘Buro
Lima’.
De expositie is te bezoeken op 5, 6,
12 en 13 september tussen 11.00
en 16.00 uur in de oude jongensschool aan de Hoofdstraat 100.

Vergeet de muizenissen die u kwelden
En pak uw fiets, trek wandelschoenen aan
Om langs de Aa van plaats naar plaats te gaan
Zo’n dag als deze immers is er zelden
De dichters, zangers, schrijvers van verhalen
En al wie met de woorden spelen kan
Ze zullen als het zonlicht u bestralen
Ze brengen mooie woorden aan de man
Als balsem op uw dagelijkse kwalen
Dus naar de Aa, dat is het beste plan!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij
de Regioapotheek in het
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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FysioCentrum Heesch ondersteunt
diagnostiek en behandeling met echo
Heesch – Echografie is een prachtig hulpmiddel. Niet alleen voor het zichtbaar maken van de ongeboren
baby tijdens de zwangerschap maar – zeker zo belangrijk - als hulpmiddel voor de fysiotherapeut bij het
onderzoek en de behandeling van blessures. De hoogfrequente geluidsgolven maken blessures aan pezen,
spieren en slijmbeurzen in gewrichten zichtbaar. Sandra Bijsterveld en Monique Derksen van FysioCentrum
Heesch zetten echografie in bij het onderzoek naar de genoemde blessures en bij controle op voortgang van
het genezingsproces tijdens de behandeling van een blessure.

kunnen worden beoordeeld. De
meeste pijnklachten komen immers in beweging voor, doordat
het glijgedrag van de pees of spier
ten opzichte van de aangrenzende
structuren is beperkt.”
Aanpak
Een echografie wordt altijd gecombineerd met een regulier fysiotherapeutisch onderzoek en
kan op eigen verzoek, tijdens een
intakegesprek bij FysioCentrum
Heesch of op verzoek van een
arts of andere fysiotherapieprak-

‘Bewegingsbeelden
maken het dynamische
gedrag van gewrichten,
pezen en spieren
zichtbaar’

Monique Derksen toont hoe de weerkaatsing van de geluidsgolven door de computer omgezet worden in beelden

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Monique Derksen: “Een blessure is
altijd vervelend en de behandeling
vaak pijnlijk. Scheurtjes in pezen,
spieren, slijmbeurs of banden zijn
niet zichtbaar bij röntgenopname,
wel bij een echografie. Ook kan
met behulp van de echografie in-

Nationale
Ziekendag
Horizon Heesch
Heesch - Op maandag 7 september stellen vele vrijwilligers van
ziekenvereniging Horizon Heesch
bloemstukjes samen voor de langdurig zieken uit hun dorp.

zicht verkregen worden in zwelling
en daarmee belastbaarheid van
een gewricht.” Sandra Bijsterveld
voegt toe: “Een extra voordeel
van echo is dat alles zowel statisch als dynamisch in beeld kan
worden gebracht en afwijkingen
Dit gebeurt in het parochiecentrum
van de Petrus-Emmausparochie
aan de Kerkstraat. In de daarop
volgende dagen worden de stukjes
thuisbezorgd bij de Heeschenaren
die daar voor in aanmerking komen. Op donderdag 10 september
is er om 19.00 uur in zorgcentrum
Heelwijk een gezamenlijke viering.
Deze is toegankelijk voor iedereen.
Tijdens deze viering kan men ook
deelnemen aan een gezamenlijke

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met
FysioCentrum Heesch, Verdilaan 48 in Heesch, T. 0412-457067.
ziekenzalving. Na afloop verstrekken vrijwilligers aan de liefhebbers
gratis koffie met een stukje cake.
In het weekend van 13 september
zijn de nationale ziekendagen gepland, waarmee dit jaarlijks terugkerend thema wordt afgesloten.

Zonnebloem Nistelrode
Nistelrode - Zondag 13 september is de Nationale Ziekendag.

Zonnebloemafdeling Nistelrode
wil die week alle Nistelrodese zieken een hart onder de riem steken.
Inwoners van Nistelrode kunnen
de namen en adressen van zieke
dorpsgenoten vóór 6 september
doorgeven aan Dinie van de Ven,
Kruisstraat 24, 0412-611176 /
venhome@home.nl. Gasten van
de Zonnebloem hoeven zich niet
aan te melden.

Bewegings- en
afslankstudio

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen.
Vooral geen gedoe. En er op elk moment
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe?
Met permanente make-up!

Laser facelift

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente
make-up biedt zoveel méér:
• Professionele modellering van uw wenkbrauwen.
Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van
een optische lift en zorgen voor een stralende, open
blik.
• Mooi geaccentueerde ogen. Een perfect aangebrachte permanente eyeliner geeft u een stralende oogopslag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen.
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is
voorgoed verleden tijd!
• Perfect gevormde mond. Een subtiel liplijntje in de
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk effect met resultaten
op langere termijn. Een snelle comfortabele
behandeling zonder hersteltijd en pijn,
ook in de zomer. Goede resultaten na de
behandeling op alle tekenen van veroudering.
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangspunten. Omdat wij voortdurend scholing en training
volgen in het aanbrengen van permanente make-up
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een
veilige en prettige gedachte!

tijk gemaakt worden. Het bepaalt
niet het behandelplan, maar is wel
aanvullend op de bevindingen van
de fysiotherapeut tijdens de intake
of de informatie die beschikbaar
is van andere behandelaars, zoals
artsen. Een behandeling die meer
gericht is op de specifieke blessure
is daarmee gegarandeerd en uw
onderbreking op het sportveld tot
een minimum beperkt.

voor
U ben� va� hart� welko�
e� advie�!
ee� grati� huidanalys�

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag.

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Wilt u de vakantiekilo’s
aanpakken?
Start dan nu met
reinigingskuur C9 Aloë Vera

LEUKE AANBIEDING

Reinigingskuur C9
in combinatie met vacuumtrainer.
Interesse gewekt?
Neem dan nu direct contact op.
Voor info bel 06 25076363
Elma van der Wielen - Kampstraat 6 - 5384 PV Heesch
www.sport-inn.info
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ook Heesch is in De Kersouwe!
HEESCH/HEESWIJK-DINTHER - Openluchttheater De Kersouwe in Heeswijk
trekt bezoekers uit Nederland en daarbuiten. Maar ook de vrijwilligers komen
van buiten Heeswijk. Uit alle kernen van Bernheze zijn mensen actief om het
mooiste natuurtheater van Nederland een handje te helpen. Ook uit Heesch
zijn een aantal leden zeer actief. Malou van den Heuvel en haar moeder Annemieke van den Heuvel zijn al jaren actief voor de grote productie, dit jaar De
Klokkenluider van de Notre Dame. Malou zet zich in als vormgeefster voor de
PR, haar moeder is kostuummaakster en medeverantwoordelijk voor de prachtige kledij van de vele spelers.

opening salon met
nieuwe naam: MY Sistr

my

Twee zussen; Marloes en Yvonne voor het
all-in beautypakket op Tramstraat 15

HAIR BEAUTY NAILS

NISTELRODE - De zussen Marloes en Yvonne van Kessel nodigen u uit
voor de opening op 6 september om 13.00 uur bij beauty- nagel- en
kapsalon op Tramstraat 15. Beiden als kapster, Marloes als schoonheidsspecialiste en Yvonne als nagelstyliste. Samen hebben ze alles in
huis voor de haren, huid en nagels.
Ze hebben een breed aanbod zoals Marloes zegt: “We kunnen eigenlijk alles wat in de gemiddelde
kapsalon, beautysalon en nagelsalon kan. Je kan er voor kiezen om
je te specialiseren, maar wij kiezen
ervoor dat we steeds op de hoogte
zijn van de laatste trends.

Malou

‘De Klokkenluider
van de Notre
Dame i� kicken’
“Vijf jaar geleden ging ik een keer
met mijn moeder mee en was ik
meteen verkocht,” vertelt Malou.
“Mijn moeder maakt al jaren de
meest prachtige kostuums. Toen
bleek dat ze voor de PR-club ie-

mand zochten voor de vormgeving, mijn hobby, was ik meteen
overstag. Ik deed daarvoor al wat
ervaring op bij toneelclub Excelsior
in Heesch.
Ik kan goed fotoshoppen en daarmee kan ik me lekker uitleven.
Hoewel ik een beetje kleurenblind
ben, maakt dat niet uit bij mijn
ontwerpen. Poster, logo, flyers,
borden en al het drukwerk voor de
grote productie van De Kersouwe
komen bij me langs. Ik bewaak de
lijn en de huisstijl.
Ik weet nog goed dat ik voor de
eerste keer bij De Kersouwe kwam.
Ik vond het kleine theater toen al
zo mooi. Toen bleek het grote nog
véél mooier. Echt prachtig, dat
vind ik nog altijd. Elke keer als ik
er ben, ben ik weer verrast door

de schoonheid van het theater dat
er altijd onberispelijk bijligt. Het is
een unieke locatie, het totaalbeeld
moét je gezien hebben. Als de tribune vol zit, midden in de bossen;
het geluid, de sfeer, het enthousiasme van de mensen, alles is boven verwachting. Ook met een jas
of zelfs met een paraplu is het super om in De Kersouwe te zijn. De
Klokkenluider van de Notre Dame
is kicken. Een spektakel dat je gewoon een keer meegemaakt moet
hebben.

MET EEN BREED
AANBOD, VOOR
JONG EN OUD
We doen gewoon goed wat we
doen en hiermee kunnen we een
breed aanbod bieden. Nu nog

toegankelijker en in een prachtige
nieuwe salon.” De dames hebben
er zin in, maar ook al is er niets
meer van de voormalige slagerij te
zien, er moet nog veel werk verzet
worden.
Aanstaande zondag moet alles
klaar zijn, zodat de deuren open
kunnen en iedereen eindelijk het
mooie resultaat kan komen bewonderen. Vanaf 13.00 uur, na
een officiële opening, kunnen belangstellenden binnenlopen en de
salons komen bewonderen.
MY Sistr
Tramstraat 15 - Nistelrode
06-53333364

ZOTTE

ZATERDAG

De voorstelling is nog te zien op
vrijdag 4 september en 11 september, aanvang: 20.30 uur en op
zondag 6 september en 13 september, aanvang: 14.30 uur.
Kaarten zijn te bestellen op
www.kersouwe.nl, bij VVV Heeswijk en Uitpunt Veghel.

rdag
a.s. zaterting
o
k
10%
assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

onze bolletjes gaan weer
naar school

De scholen gaan weer beginnen… Lekker energie opdoen in
de pauze met ’n heerlijk klein rozijnenbolletje boordevol
rozijnen. Ze blijven lang mals dus u kunt ze ’n tijdje bewaren…
als dat lukt, want ze zijn wel heel erg lekker!

de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
rs

akke
tips van de b

Noteernstgeanoaternbdrood

het lekk
walnoten,
met cashewnoten,’n vleugje zeezout.
zonnepitten, en
3,55

2,95

7,95

geldig t/m 9-9-2015

n

2 brode
n
a
v
p
o
o
k
n
a
a
ij
b

10 mini ollen
rozijnenb

2,95

normaal 4,00
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Bernhezefamilieberichten
Dankbetuiging

We willen iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling bij het overlijden van

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt.
Als u een familiebericht in de DeMooiBernhezeKrant plaatst, wordt deze automatisch doorgeplaatst op onze
site met familieberichten: www.bernhezefamilieberichten.nl.

Toon Theunisse
Het heeft ons diep geraakt dat zoveel
mensen meeleven met dit verlies.

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Familie Theunisse-Verhoeven.

Boekpresentatie ‘Spiritualiteit
- voeding voor de ziel’
Heeswijk-Dinther - In Boekhandel Berne in Heeswijk vindt zaterdag
5 september om 14.00 uur de presentatie plaats van het boek Spiritualiteit - voeding voor de ziel van Hein Stufkens
Het lezen van Spiritualiteit - voeding voor de ziel is als wandelen
door het landschap van de spiritualiteit. In het begin staat de auteur stil bij kernvragen als: wat is
spiritualiteit, wat is het verschil tussen esoterie en exoterie, wat heeft
spiritualiteit te maken met mededogen? Het vervolg voert langs
zijwegen: onze verhouding tot de
dieren, seksualiteit en spiritualiteit,
de symboliek van de zon, het belang van dromen, de terugkeer van
de engelen en de zoektocht naar
de Meester.
De wandeling eindigt in stilte - de
voedingsbodem voor elke vorm
van spiritualiteit.
Hein Stufkens (1947) is filosoof,
leraar, schrijver en dichter. Hij
werkte mee aan tal van tv- en radioprogramma’s en is auteur van
een groot aantal boeken en dichtbundels. Hij woont en werkt in
Cadzand, waar hij samen met zijn
vrouw Brigitte het bezinningscentrum La Cordelle stichtte.

Mystical Fantasy Fair in Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther - In Heeswijk-Dinther wordt op 4, 5 en 6 september de Mystical Fantasy Fair gehouden.
Dit is een gratis driedaagse fair waarbij een combi gemaakt wordt van Keltische, middeleeuwse, sjamanistische, spirituele activiteiten en sferen.
De Mystical Fantasy Fair is een fair
met een intieme sfeer waar mensen naar toe kunnen komen om
er lekker even uit te zijn. Gelijkgestemden ontmoeten, shoppen,
ontbijten, lunchen, wat drinken,
workshops volgen, optredens bijwonen en dit alles met de mogelijkheid om te overnachten.
Bij het middeleeuwse kampement
kunnen bezoekers kennismaken
met oude ambachten en mee-eten
’s avonds. In de avond zijn er bij
het vuur akoestische optredens,
een dansfeest en meer verrassingen. Ook kun je deelnemen aan
de zweethut of je voor drie dagen
aanmelden voor een sjamaanweekend.

Het eerste exemplaar van het boek
wordt hem aangeboden door Annemiek Schrijver programmamaakster en presentatrice KRO/NCRV.
Tijdens de presentatie zingt Lenny
Kuhr enkele van haar liedjes. Boekhandel Berne is gevestigd naast de
Abdij van Berne.

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeit
en interesseert

Een nieuwe
advertentie, huisstijl,
brochure, folder,
flyer of website?
Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Wij zijn een full-service
reclamebureau en regelen alle zaken voor u,
van concept tot uitwerking. Passend bij uw
bedrijf, binnen uw budget.
Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique van de Ven
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Op de markt zijn kramen met onder
meer verschillende soorten zelfgemaakte (fantasy) kleding, sieraden,
edelstenen, pendels, boeddha- en
elfenbeelden, zelfgemaakte wierook en losse kruiden, kruidenthee,
wicca-artikelen, massageolie, boeken, drums, krachtvoorwerpen,
mede, oude ambachten, soundhealing instrumenten en t-shirts en
armbanden met positieve teksten.
Je kunt een foto laten maken van je
aura. En wie zijn innerlijk een boost
wil geven en meer in balans wil komen via een healing, massage en
dergelijke, kan terecht voor een
astrologieconsult,
klankschalen,
handlezen, tuïna-, stoel- of shiatsu
massage, psychometrie, tarot, fo-

tolezen en vele andere activiteiten.
Ook zijn er diverse workshops, ook
voor kinderen.
Er zijn akoestische optredens van
Monad, Minstrel Season, Four of a
kind, Hendrik Hobbelink, Gino en
Jiri Taihuttu, percussiegroep Sabar
en de Sisters of the Ancient Ways
en meer.
De fair wordt gehouden op Rukven 3 in Heeswijk-Dinther. Voor
meer informatie:
info@mystical-fantasy-fair.com
Openingstijden:
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

Rabobank Oss Bernheze
Eventpartner van het BBE 2015

KENT U
DÉ (JONGE)
ONDERNEMER
VAN 2015?
GEEF NU OP!

www.bERNhEzERbUsiNEssEVENT.Nl
sluitingsdatum:
25 september 2015 - 17.00 uur

bERNhEzER
bUsiNEss
event 2 15
LOCATIE: LAngEnhuIzEn
AgrArIsCh LOOn En
grOndvErzETbEdrIjf

facebook.com/BernhezerBusinessEvent
twitter.com/BernhezerBE2015
www.bernhezerbusinessevent.nl
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Lezersactie
LEF! Festival
Vraag lezersactie: de hoeveelste editie van
LEF! Festival wordt dit jaar?

Aanbiedingen
geldig
18 9
t/m
24 juli 2014
Aanbiedingen
geldig
vanvan
3 t/m
september
2015
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Er worden 5 combi-tickets beschikbaar gesteld om weg te geven.
Weet jij het antwoord, stuur dit dan voor vrijdag 11 september naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet, ben jij de winnaar van
een combiticket t.w.v. € 32,50.

Wij heb
b
ook gezo en
cadeaub nde
onnen

Maandag 14 september ontvang je bericht als je de winnaar bent.

Rommel- en antiekmarkt in Loosbroek
Loosbroek - Op het parkeerterrein van Lunenburg aan de Dorpsstraat in Loosbroek wordt zaterdag 5 september een rommel- en
antiekmarkt gehouden.
In 1989 is in Loosbroek voor de
eerste keer een rommel- en antiekmarkt georganiseerd.
Voor de gezelligheid en vooral ook
om fondsen te verwerven voor de
instandhouding van het vastgoed
van de parochie.
In de loop der jaren is deze markt
uitgegroeid tot een groot evenement met een vast bezoekerspubliek; een jaarlijks hoogtepunt, ook
binnen Loosbroek. Al meer dan 25
jaar maken de bewoners van Loosbroek het ook waar om telkens
weer spullen beschikbaar te stellen
voor de markt in september.
Naast de stoffelijke bijdrage van
de Loosbroekse mensen, versterkt
deze markt ook de grote verbondenheid, telkens weer. In circa anderhalve week aan voorbereiding
en opruimen doen telkens zo’n

Bospeen per bos
Hollandse pruimen 500 gram

Biologisch groentepakket op bestelling,
2 persoons € 8,- / 4 persoons € 10,(inclusief recepten)
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

150 mensen mee om alles voor
elkaar te krijgen. Dit jaar zijn ook
nog wat spullen, die vrijgekomen
zijn bij de opknapbeurt van de kerk
in de aanbieding.
Veel mensen in en buiten Loosbroek weten inmiddels dat ze met
hun spullen voor de Loosbroekse rommelmarkt een zeer goed

doel ondersteunen. Medewerkers
Piet Gruythuysen, te bereiken via
0413-229696 of 06-49035470 en
André Pittens via 0413-229565 of
06-22458068 halen graag spullen
voor de markt op.

BvR Advocaten, uw Bron van Raad voor:

Cereslaan 10a
5384 VT Heesch

Incasso’s
Alg. verbintenissenrecht
Letselschade
Sociaal zekerheidsrecht

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

info@bronvanraad.nl
www.bronvanraad.nl

Suikerbrood
nu

1, 85

1,00

voor

Nieuw!

8 + 4 gratis

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

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

4 eierkoeken

Zachte witte
melkbollen

Jan van Gisbergen

Wij zijn een Bron van Raad

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

De rommel- en antiekmarkt op zaterdag 5 september is van 10.00
tot 14.30 uur.

Winnaar vrijkaartjes

Personen- en familierecht
Arbeidsrecht
Huurrecht
Strafrecht

€ 0,75
€ 0,98
€ 1,50

Soepgroente 250 gram

Roommonstertje

1, 00

Roombroodje
met een laagje glazuur

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

We zijn al over
naar het
nieuwe pand!

Kom snel
eens kijken
Meerstraat 32

Schnitzel
variatie

Grillworst

100 gr.

100 gr.

€1,25

Kipcajun
100 gr.

€ 0,89

€1,10

Eiersalade
100 gr.

€1,25

+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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kbo heesch

KBO Bernheze
KBO Heesch zoekt
vrijwilligers
Heesch - De KBO is een van de
grootste verenigingen in Heesch
met bijna 1200 leden. Er worden veel sportieve, culturele en
maatschappelijke activiteiten ontplooid, waar steeds honderden leden aan deelnemen, zie
www.kbo-heesch.nl.
KBO Heesch maakt zich sterk om,
binnen de dorpsgemeenschap, de
participatie van burgers te bevorderen. Om dit werk in stand te
houden zijn er vrijwilligers nodig.
KBO Heesch zoekt een secretaris
en een penningmeester die het bestuur willen versterken.
Voor de secretarisfunctie dien je
affiniteit te hebben met administratieve organisatie en voor
penningmeester met financiële

administratie. Verder zoekt KBO
Heesch iemand die mee wil helpen
om reizen te organiseren, iemand
die enige bekendheid heeft met
ICT die wil helpen de vereniging
nog meer digitaal te laten werken.
Een grote vereniging moet goed
communiceren. Altijd al een artikeltje willen schrijven? Nu hebt u
de kans: word redacteur bij KBO
Heesch, dat tevens op zoek is naar
een vrijwilligerscoördinator die zich
bezighoudt met het zogenaamde
‘personele werk’.
Het zijn zomaar enkele functies die
KBO Heesch graag ingevuld zou
zien. Belangstellenden kunnen zelf
in overleg bepalen hoeveel tijd ze
willen besteden aan de taken behorend bij de functie. Er zijn altijd
mensen die u willen inwerken!
Voor meer informatie: voorzitter
Loet Kuijlaars,
e-mail: voorzitter@kboheesch.nl,
telefoon 0412 451122.

Functies voor bestuur en organisatie

Geslaagde
elektrische fietstraining Bernheze
voor senioren bij
KBO Heeswijk

weegdocente Jacqueline van Diepen verleenden tevens medewerking aan deze dag. In totaal deden
er ruim 50 senioren uit Bernheze
mee. De dag bestond uit een training van twee dagdelen.

Heeswijk-Dinther - In en rond
het KBO-gebouw van KBO Heeswijk werd op vrijdag 28 augustus
de jaarlijkse Elektrische Fietstraining Bernheze voor senioren gehouden.
Organisatie van deze dag was in
handen van o.a. gemeente Bernheze, SOAB en de provincie NoordBrabant, waarbij KBO Heeswijk
dit jaar als gastheer optrad. Peter
Veenbrink van SOAB verzorgde de
trainingsdag. EHBO-vereniging St.
Raphaël, rijwielhandelaren Bikers
en Van Esch Tweewielers en be-

Het eerste dagdeel bestond hoofdzakelijk uit theorie, het opfrissen
van de verkeersregels en informatie over de elektrische fiets en
veiligheid. Daarna was er voor de
deelnemers een korte fietstocht
door Heeswijk en Dinther, om het
zojuist geleerde ook daadwerkelijk
in praktijk te brengen. Na de lunch
begon het tweede dagdeel.
De helft van de deelnemers kreeg
informatie over de elektrische fiets
door Bikers en Van Esch Tweewielers, de andere helft nam deel aan
een behendigheidsparcours uitgezet op de parkeerplaats van Bernrode. Daarna was er in de gymzaal

van Bernrode voor de deelnemers
nog een reactie- en balanstest en
een fietsfitnesstraining onder begeleiding van de beweegdocente.
Aan het eind van de middag was
er een algemene evaluatie. De organisatie kan terugzien op een geslaagde dag.
Onder het motto: ‘Anticiperen is
beter dan genezen!’, keerden de
deelnemers met een positief gevoel weer huiswaarts.

Het grote Open Klotbeek Toernooi
Heeswijk-Dinther - Bridgeclub
De Klotbeek houdt op zaterdag
26 september het ‘Open Klotbeek
Toernooi’ voor leden en niet-leden.
De wedstrijd, die gesponsord
wordt door de Rabobank, vindt
plaats in CC Servaes, Raadhuisplein
24 te Heeswijk-Dinther. De spelers
worden om 12.30 uur op de koffie

verwacht. Rond 13.00 uur start het
bridgen en rond 16.45 uur worden
de prijzen uitgereikt.
Het spel
Er wordt top-integraal gespeeld, 6
ronden van 4 spellen, waarbij de
indeling geschiedt op volgorde van
aanmelding.
Er zijn vele prijzen te winnen. De

eerste prijs is een herinneringsaandenken. De wisselbeker is bestemd
voor het best scorende paar, waarvan één van beide spelers lid is van
De Klotbeek.
Inschrijven
Er kan tot zaterdag 19 september
worden ingeschreven op de maandagse clubavond bij De Klotbeek

of per e-mail aan:
bcklotbeek@gmail.com met vermelding van naam, woonplaats,
telefoonnummer en bondsnummer van beide deelnemers i.v.m.
toekenning Meesterpunten van
N.B.B.

De kosten bedragen € 15,- per
paar, bij aanmelding te voldoen of
te storten op rekening
NL 43 RABO 011.16.29.985 van
B.C. de Klotbeek onder vermelding
van de namen van de deelnemers
en tenminste één telefoonnummer.

Verdere inlichtingen bij Adrie van
Gemert tel. 0413-294456.

De deelname is beperkt tot 120
deelnemers.
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en duurzaam
BeCo en De Halm werken samen aan
duurzame energie
ken. Ook interessant voor bedrijven: Samen verantwoord maatschappelijk ondernemen”.
Groen
Voor Rob van den Berg van De
Halm is het bewustzijn van de
kwetsbaarheid van de wereld en
haar bewoners vanzelfsprekend.
Zijn lidmaatschap bij BECO en
zijn besluit energie bij BECO af te
nemen, horen daarbij. In de productiehal op de Morgenstond 11
wordt sinds de ingebruikname
in mei met groene stroom van
BECO gewerkt. Dankzij LED verlichting en domotica systemen
wordt hier tevens onnodig energieverbruik voorkomen. Ook het
gebouw op de Morgenstond 15
wordt binnenkort voorzien van
groene BECO-energie.

Peer Verkuijlen en Rob van den Berg bij een van de productielijnen van De Halm die werken op BECO-energie.
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESWIJK-DINTHER – De Halm was het eerste bedrijf dat zich vestigde op het bedrijventerrein Retsel in Heeswijk-Dinther en nu - na ingebruikname van de nieuwe bedrijfshal en kantoor – het eerste
bedrijf op Retsel met groene energie van BECO. Dichtbij en herkenbaar zijn voor BECO en De Halm
belangrijke uitgangspunten. BECO haalt daarom energie uit herkenbare bronnen en De Halm haar
granen bij herkenbaar biologische telers, dichtbij.
“We staan als Bernhezer Energie Coöperatie voor duurzaam,
eigen en betaalbaar; dicht bij
huis. Onze coöperatie is ván en
vóór de leden. Samen doelen
nastreven en elkaar vinden, is

daarbij belangrijk”, vindt Peer
Verkuijlen, voorzitter van BECO.
“Grote energiebedrijven spelen
onvoldoende in op nieuwe ontwikkelingen voor energieopwekking en het contact is digitaal en

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

op afstand. Coöperatief werken
geeft mogelijkheden om bewust
en duurzaam te zijn en daarbij
kritisch naar de prijzen te blijven
kijken. Samen verantwoordelijk
zijn en samen de vruchten pluk-

Economisch
Rob: “De groene stroom van
BECO is niet alleen beter voor
de leefomgeving, maar ook economisch aantrekkelijk. De adviezen van BECO waren waardevol
voor De Halm en de energie is
goedkoper dan bij grote energieleveranciers. BECO is meer dan
energieleverancier. Als lid van
de coöperatie krijg je gratis en
vrijblijvend advies en mag je de
energiekoffer lenen.”
Bewust
“De herkomst van energie is
erg belangrijk. We putten onze

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

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

‘Bewust
worden van de
ke�ingreactie van
onze daden’
aarde steeds meer uit en veroorzaken veel schade, zoals
zichtbaar in Groningen, waar
aardbevingen en verzakkingen
van huizen aantonen wat fout
kan gaan. Energiebronnen, zoals
zon en wind, veroorzaken geen
schade en zijn oneindig. Energie
is noodzakelijk en vanzelfsprekend, maar we zouden ons meer
bewust moeten zijn van de kettingreactie van onze daden”, aldus Verkuijlen.
De Halm haalt liever het beste
van dichtbij dan het goedkoopste van ver weg; dat geldt ook
voor duurzame energie. Samen
werken de bedrijven aan een
toekomst, met bewustzijn voor
de omgeving.
BECO levert graag duurzame
energie, maar: “De groenste
stroom is de stroom die je niet
gebruikt” besluit Peer Verkuijlen.

Hout
inzamelen
voor
stamtafel
LOOSBROEK - Iedereen uit
Bernheze kan op zaterdag
5 september tussen 9.00 en
12.00 uur (massief) hout inleveren bij de CC De Wis in
Loosbroek.
Van dit hout gaat Rik Ruigrok
van Meubelmakerij Herso een
nieuwe stamtafel maken voor
Cultureel Centrum De Wis.
Deze tafel zal een ontmoetingsplek zijn voor jong en
oud die samenkomen voor
allerlei activiteiten in het gemeenschapshuis. Contactpersoon: Chantal Kanters, beheer
CC De Wis, 06-51380803.
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Activiteiten bij Sterrenwacht Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavonden 4 en 18 september voor publiek geopend. Het programma begint beide keren om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.
kan men regelmatig de prachtige
groene banden, stralen en gordijnen aan de hemel zien oplichten,
die een dans lijken op te voeren. In
uitzonderlijke gevallen wordt het
poollicht ook in Nederland waargenomen. Tot ruim honderd jaar
geleden kon niemand het poollicht
verklaren, maar tegenwoordig is
het wel duidelijk hoe het poollicht
werkt en waardoor het wordt veroorzaakt. Roy Keeris zal dat in zijn
presentatie uit de doeken doen,
met natuurlijk prachtige beelden
van het verschijnsel erbij.
Entree: € 5,- per persoon.

ACTIVITEITENAGENDA
DO. 24
SEPTEMBER

LADIES E(N)VENT LIFESTYLEBEURS

AANVANG:
18.30 UUR
ENTREE: € 3,-

De Pas presenteert:

LADIES E(N)VENT

Foto: Urijan Poerink

- LIFESTYLE BEURS -

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

ZA. 12
SEPTEMBER

WELLNESS | HEALTH & BEAUTY
LIVING & LEISURE | SPIRITUAL
SIERADEN | PROEVERIJ | HIP
MUST HAVES | MODE | NIEUW
EEN GEZELLIG AVONDJE UIT
WORKSHOPS | SMILE | STOER

MBER 2015
DONDERDAG 24 SEPTEwww.depas.nl

KNETTERGEK OPTREDEN
MARI EN DE MARIES

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

Mari en de Maries beklimmen het podium in het café van
De Pas en hoe! Want iedereen die van dikke, vette, dolle
muzikale pret en van ontiegelijk feesten houdt, is dit een
avond waar je bij moet zijn geweest! De toegang is geheel
gratis.

WO 16
SEPTEMBER

LIEDERENTAFEL

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 1,-

Uitgerust en met het vakantiegevoel nog in het lijf pikt het
liederentafelorkest de draad weer op.
De liederenbundels staan vol met liedjes die het meezingen
meer dan waard zijn. Houd je van zingen
en gezelligheid, zorg dan dat je erbij bent.

DI 22 EN
WO 23
SEPTEMBER

FILMHUIS DE PAS:
LA FAMILLE BELIER

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

De maandfilm van september wordt vertoond op dinsdagen woensdagavond. In het gezin Belier is iedereen doof,
behalve de oudste dochter Paula. Zij is de onmisbare tolk van
het gezin. De film is indrukwekkend, ontroerend, maar een
mooie mix van komedie en drama.

VR 25
SEPTEMBER

Na zonsondergang lichten de sterren één voor één op en worden
sterrenbeelden herkenbaar, waaronder Grote en Kleine Beer (met
de Poolster), Zwaan, Lier, Arend.
Leden van Halley maken u wegwijs
aan de sterrenhemel.
Op 18 SEPTEMBER staat bovendien de halve maan (bijna Eerste
Kwartier) hoog aan de hemel. Zijn
kraters, ‘zeeën’ en bergen zijn met
de grote telescoop heel mooi te
zien. Het moet wel onbewolkt zijn
om de maan en de sterren te kunnen bekijken. In het auditorium en
het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel. Entree: € 5,-, kinderen tm
12 jaar: € 3,-.
jeugdmiddag
Op zaterdagmiddag 5 SEPTEMBER
zijn alle kinderen tussen ongeveer
8 en 12 jaar met belangstelling
voor sterren, de maan en planeten
welkom op een Jeugdmiddag bij

Sterrenwacht Halley.
Het begint om 14.00 uur en het
duurt tot 16.00 uur. Er wordt van
alles verteld over sterren en planeten. Ook zijn er leuke doe-activiteiten en tot slot is er nog tijd om
waterraketten te lanceren!
Kom dus zaterdag naar Sterrenwacht Halley. Neem een vriendje
of vriendinnetje mee!
De entree bedraagt € 1,- per kind.
Je hoeft je van tevoren niet voor
deze middag aan te melden.
Presentatie over poollicht
Op vrijdag 25 SEPTEMBER, aanvang 20.00 uur, geeft amateurastronoom en poollicht expert Roy
Keeris bij Sterrenwacht Halley een
lezing over poollicht. Poollicht is
een prachtig fenomeen dat zich
heel vaak en bijna alleen rond de
(magnetische) Noord- en Zuidpool
van de aarde voordoet. In Lapland
is het een toeristische attractie en
ook in het noorden van Canada

Totale Maansverduistering
Op de vroege ochtend van maandag 28 SEPTEMBER doet zich
een totale maansverduistering of
maaneclips voor. De Volle Maan
beweegt dan enkele uren door
de schaduw van de aarde. Met
het blote oog, een verrekijker of
telescoop is mooi te zien hoe het
felle licht van de maan geleidelijk
aan tempert en roodachtig wordt,
tot de maan uren later weer uit de
schaduw schuift. De verduistering
begint om 3.07 uur en duurt tot
6.27 uur.
De sterrenwacht is gedurende de
verduistering voor belangstellenden geopend en wel van 2.45 uur
tot het einde van de eclips. Als het
bewolkt is, zal dit hemelverschijnsel niet te zien zijn. Entree: kosteloos.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1,
5383 KT Heesch/Vinkel
0412- 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

Collecteweek voor de Filipijnen
NISTELRODE - Tot en met 5 september collecteert Stichting van Mens
tot Mens in Nistelrode. Een groep vrijwilligers gaat langs de deuren om
geld op te halen voor de kansarme bevolking van de Filipijnen.
Met de opbrengst van de collecte
wordt het vervoer van hulpgoederen naar de Filipijnen bekostigd.
Hoe meer geld er met de collecte
opgehaald wordt, hoe meer dozen
met hulpgoederen naar de Filipijnen verscheept kunnen worden.
Stichting van Mens tot Mens is opgericht in december 2006 en zet

zich sindsdien in voor de kansarme
bevolking van de Filipijnen. Dit
doet zij door het sturen van allerhande goederen; van kleding tot
knuffels, van keukengerei tot verbandmiddelen. De stichting draait
geheel op vrijwilligers en donaties
van particulieren en bedrijven uit
de regio.

Voor meer informatie over de
stichting:
www.vanmenstotmens.com

FILMHUIS DE PAS:
VENTOUX

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

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

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

Ook voor een taalcursus kunt u bij de Eijnderic terecht…
De vakanties zijn voor vrijwel iedereen weer achter de rug en de avonden
worden in een rap tempo korter. Tijd
voor een cursus bij de Eijnderic. Ons
aanbod is enorm en ook op het gebied
van talen hebben wij volop keuze.
Speciaal voor de taalcursussen organiseren wij op donderdagavond 3
september van 19.00 uur tot 20.30
uur een informatieavond. U wordt
persoonlijk geïnformeerd door onze

docenten en natuurlijk kunt u ook terecht met al uw vragen.
U heeft de keuze uit de Engelse, Franse, Italiaanse, Duitse en Spaanse taal
op diverse niveaus. Schrijf u nu in zodat u volgend jaar een aardig woordje
buitenlands spreekt als u op vakantie
bent.
Wilt u (daarnaast) een andere cursus

volgen, neem dan een kijkje op onze
website www.eijnderic.nl voor het
complete overzicht. Heeft u vragen
dan kunt u altijd contact opnemen
met een van de medewerkers van de
Eijnderic via telefoonnummer 0412454545. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00
uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00
uur tot 12.00 uur. Een e-mail sturen
kan via info@eijnderic.nl.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Gouden bruidspaar Willie en Mien
van Nistelrooij-van Nistelrooij

Corrie en Piet van de Wetering
50 jaar getrouwd

Piet en Corrie onder de ereboog bij hun huis
Mien en Willy bij de oude brandweerauto van Heesch

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Op 12 augustus waren Willie en Mien van Nistelrooij – van Nistelrooij uit
Heesch vijftig jaar getrouwd. Willie (76) en Mien (74) hebben dit feest op vrijdag 28
augustus gevierd samen met familie, vrienden en kennissen.
Willie is geboren in de Hoogstraat in Heesch
en Mien op het Heeseind in Nuland. Ze
leerden elkaar 56 jaar geleden kennen in
Heesch. Na hun trouwen zijn ze in de Zoggelsestraat in Heesch gaan wonen, hier hebben ze samen een varkensbedrijf gehad. Ze
wonen sinds twaalf jaar in de Mgr. Van Hurklaan in Heesch. Maar Willie gaat nog iedere
dag, op de fiets, naar de Zoggelsestaat om
mee te helpen.
Willie en Mien hebben drie kinderen en ze-

ven kleinkinderen. Tot aan haar trouwen
heeft Mien in de kraamzorg gewerkt. Willie is meer dan 30 jaar lid geweest van de

Samen fietsen en oppassen
vrijwillige brandweer in Heesch. Mien houdt
van bloemschikken en Willie van vlechten
met wilgenhout. Daarnaast gaan ze graag
samen fietsen en passen ze vaak op de
kleinkinderen.

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - Piet en Corrie van de Wetering
uit Heesch vierden onlangs hun 50-jarig
huwelijksfeest.
Piet en Corrie leerden elkaar kennen in 1958
in het café. Na zeven jaar verkering zijn ze
in 1965 getrouwd en gingen ze wonen in
de Margrietstraat, waar ze hun eigen huis
bouwden.
Piet, beter bekend als Piet van Sientjes, is
de oudste van drie kinderen. Hij heeft twee
broers. Iedereen kent Corrie beter als Cor
van Grad de Kuiper; zij komt uit een gezin
van acht kinderen. Jarenlang heeft Piet op
de dragline bij Van Orsouw gedraaid. Corrie zorgde voor het gezin. Ze hebben drie
dochters en vier kleinkinderen, waar ze supertrots op zijn.

Samen hebben ze vijf jaar lang een café
gehad. Na deze tijd is Piet gaan werken bij
Vleesbedrijf Pietje Wijnen.
Corrie maakte de praktijk van dokter Van der
Giessen en later dokter De Groot schoon.
Ook is Corrie vijftien jaar lang naar de Pater
van den Elzenstraat gefietst met eten voor
ome Toon en oma Sien. Voor iedereen hebben ze klaargestaan en nog!
Piet heeft een volkstuin, waarmee hij vol
trots de diepvriezers van zijn kinderen vult.
Het is altijd ‘de zoete inval’ in de Jasmijnstraat; de koffie staat altijd klaar.
Afgelopen zondag hebben ze met vrienden,
familie en bekenden bij de Driehoek van
een heerlijk diner genoten om de gouden
bruiloft te vieren.
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SALE

Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
breidt uit met Morgana, dé slaapspeciaalzaak van
Nederland! Daarom maken we ruimte vrij om,
naast stijlvol wonen, u ook alles te kunnen bieden
op het gebied van gezond en stijlvol slapen.

60%
LIJKE
E
D
J
I
T E!!!
ACTI

Wees er snel bij!
Alléén geldig tijdens de actieperiode, deze loopt van 26 augustus t/m
18 september 2015. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Graag tot ziens!

Laar 1 5388 HB Nistelrode T. 0412 61 11 85 w w w. jaco b se n jaco bs . n L

GRATIS

Kindervakantieweek
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Nieuw speeltoestel voor zwembad ‘t Kuipke
HEESCH - De vaste bezoekers van zwembad ‘t Kuipke in Heesch is het
vast niet ontgaan. Afgelopen weken is er druk gewerkt aan de plaatsing
van een nieuw speeltoestel op de zonneweide bij het zwembad.
“Helemaal nieuw is het toestel
niet, maar het krijgt bij ons een
tweede leven en daar zijn we heel
blij mee”, aldus bestuurslid Lilian
Frunt.
Het toestel stond voorheen op de
hoek Beellandstraat - Binnenpas in
Heesch. Daar heeft de gemeente
Bernheze het enige tijd geleden

GESCHENK VAN DE GEMEENTE

Een mooi tweede leven voor het speeltoestel voor meerdere kinderen tegelijk

vervangen door een voetbalveldje.
“Wij hebben contact gezocht met
de gemeente met de vraag of er
wellicht mogelijkheden waren om
het speeltoestel bij ons te plaatsen. In eerste instantie gaf Ton van
Beurden (gemeente) aan dat het
toestel een nieuwe plek zou krijgen elders in de gemeente. Maar
gelukkig voor ons, lukte dat niet,
waarna Ton toch weer contact met
ons zocht. We zijn om de tafel gaan
zitten en na een plezierig gesprek,
kwamen we al snel tot overeenstemming: De gemeente zorgde er
voor dat het toestel, gereed voor

plaatsing, bij het zwembad werd
neergezet en wij nemen het onderhoud voor onze rekening. Een
supergeschenk van de gemeente,
waar wij, als bestuur, dan ook zeer
dankbaar voor zijn. Een speeltoestel waar meerdere kinderen tegelijk op kunnen spelen, stond al
langer op ons verlanglijstje en, met
behulp van de gemeente, hebben
we dit nu kunnen realiseren. Hiermee biedt ‘t Kuipke weer wat extra’s aan de jeugd.
Het is helaas niet gelukt om het
toestel al operationeel te krijgen
voor het begin van de zomervakantie, maar dat mag de pret niet
drukken. Met dit toestel kunnen
we nog jaren vooruit.”
Wie, net als de gemeente, zwembad ‘t Kuipke een warm hart toedraagt, kan contact opnemen via
sponsor@zwembadhetkuipke.nl.

Bernheze
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MEER FOTO’S OP
www.mooiheesch.nl
www.mooihdl.nl
www.mooinisseroi.nl

Cursussen
Nistelrode

Bewegend leren concentreren
Voor jong en oud
Woensdag 9 september: 18.00 uur - 6 lessen

Snel leren=leuk leren

Voor leerlingen V-O
Woensdag 9 september: 19.30 uur - 6 lessen
Meer informatie of aanmelden
www.klasse-rt.nl
jeaninemaas@klasse-rt.nl
06-17188290

Voor onderzoek en begeleiding bij
dyslexie en dyscalculie
www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch| 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl

Kinderbrillendag
12 september
9.00-16.00 uur
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www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
Tramstraat
23 - Nistelrode - 0412 614 052

www.kijkmij.info | www.hoormij.info

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
158040 AD Rolstoel.indd 1

18-01-13 12:02

Gratis parkeren voor de deur
158040 AD Rolstoel.indd 1

18-01-13 12:02
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in de streek
Nieuw tweedaags evenement:
Maashorst beweegt
waarbij teams van maximaal drie
personen gezamenlijk 15 kilometer afleggen, een gezellige
én sportieve manier van teambuilding. De opbrengt van deze
estafetteloop gaat in zijn geheel
naar de Ruud van Nistelrooy
Academy die als missie heeft een
positieve, blijvende bijdrage te
leveren aan persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen
tussen de negen en twaalf jaar.
De start en finish voor deze loop
zullen, net als bij de wandeling
een dag eerder, plaatsvinden bij
Natuurcentrum De Maashorst.
MAASHORST - Wandel- en hardloopliefhebbers kunnen hun hart
ophalen in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Natuurgebied de Maashorst is dan het decor van een nieuw, tweedaags sportief en recreatief evenement.
Op 3 oktober vindt de wandeldag plaats; wandelen over het
boerenland, langs historische
plaatsen en dwars door natuurgebieden. De Maashorst Wandeling laat je op en top genieten
van de Brabantse natuur. Deze
dag bestaat uit wandelroutes van
5, 10, 15, 20 en 30 kilometer en
is daarmee geschikt voor zowel
jong en oud en voor mensen
die liever wat korte afstanden
lopen tot diegene die van stevige, lange wandelingen houdt.
De routes beginnen en eindigen
bij Natuurcentrum de Maashorst
en de kosten voor alle afstanden
zijn € 5,- per persoon; voor wandelaars onder de 16 jaar is deelname gratis.

De Maashorst Run. Met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer is
er voor ieder wat wils en speciaal voor sportieve kinderen is er
een kidsrun van een kilometer
waaraan alle basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen
meedoen. Inschrijven voor deze
kidsrun kan via
www.sjorssportief.nl. Daarnaast
biedt de bedrijvenestafetteloop,

Maashorst Beweegt wordt gesponsord door: OOvB adviseurs en accountants; een van
de grootste regiokantoren in
Noordoost-Brabant en ZuidoostGelderland op het gebied van
o.a. fiscaal – en juridisch advies,
accountancy en begeleiding van
startende ondernemers, Van Tilburg Sport, AVOSS78, Natuurcentrum De Maashorst en de
Ruud van Nistelrooy Academy.
Meer informatie over o.a.
de routes en inschrijvingen:
www.maashorstbeweegt.nl

Vanaf 1 september
NIeUWe OpeNINGstIJDeN
Maandag 13.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Maashorst Run
Wil je je persoonlijk record verbreken terwijl je geniet van de
prachtige natuur? Loop dan
op zondag 4 oktober mee met

Willibrordusweg 6 - 5374 NG Schaijk - 0486-461440
info@verstegentuinplanten.nl
Zie voor verdere openingstijden: www.verstegentuinplanten.nl

open dag Centrum Maia in Nistelrode
NISTELRODE - Centrum Maia in Nistelrode houdt op zondag 6 september
een open dag. Centrum Maia is nu bijna twee jaar actief in Nistelrode en
steeds meer mensen weten de weg naar de Palmenweg te vinden.
Maja van Houting is de drijvende kracht achter Centrum Maia.
Naast haar eigen cursussen en
het energetische werk waar ze
binnen Centrum Maia garant
voor staat, heeft zij het aanbod
de afgelopen jaren aardig weten
uit te breiden.
Diverse trainers hebben zich inmiddels aangesloten, waardoor
er een ruime keuze in cursussen en workshops is ontstaan en
Centrum Maia in een korte tijd
heeft kunnen uitgroeien tot een
volwaardig centrum.

De open dag op 6 september is
een mooie gelegenheid om kennis te maken, te snuffelen in het
cursusaanbod en om eens een
reading, massage of reiki te ervaren. Daarnaast is er een aanbod van kristallen, inzichtkaarten, etc. uit de webshop en is
het mogelijk om het labyrint te
lopen.
Uiteraard staan Maja en medewerkers bezoekers deze dag
graag te woord om antwoord
te geven op alle vragen over
het cursusaanbod, workshops

en energetisch werk en kunnen bezoekers zich inschrijven
voor een cursus naar keuze. De
open dag wordt georganiseerd
in samenwerking met natuurgeneeskundige Nellie Timmers en
MandalArt, Willemien Geurts.
De open dag duurt van 11.00
tot 17.00 uur.
Centrum Maia is gevestigd aan
Palmenweg 5 in Nistelrode.
www.centrummaia.nl
info@centrummaia.nl
06-22674482.
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Start nieuwe serie Biowalks in De Maashorst
MAASHORST - Vanaf half september kunnen mensen met Diabetes type 2, COPD of risico op hart- of vaatziekten weer meelopen met een serie IVN Biowalks in de Maashorst. De wandelingen
worden georganiseerd in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en
Uden in het kader van het project Meer Maashorst.
Een Biowalk is een groepswandeling in de natuur, begeleid
door een IVN-natuurgids en een
professional uit de gezondheidszorg. Deelnemers ervaren in een
veilige omgeving, welke positieve invloed beweging en het
buiten zijn op het lichaam heeft.
De wandeling start met een half
uur doorwandelen om conditie
op te bouwen. Dan volgt een
korte pauze, gevolgd door een

IVN-natuurexcursie van een uur.
Na de wandeling krijgen deelnemers informatie over voeding,
beweging en medicijngebruik.
Door contacten met lotgenoten
en unieke natuurbeleving is Biowalking niet alleen goed voor
de gezondheid, maar vooral ook
heel leuk.
Informatie
IVN Biowalking is een samen-

werking tussen De Maashorst,
IVN, Synchroon zorggroep en
ziekenhuis Bernhoven. Meelopen met een Biowalk? Deze start
op 14 september in Nistelrode,
18 september in Uden, op 4 oktober in Heesch en op 7 oktober
in Zeeland. Aanmelden kan op
www.biowalking.nl/maashorst.
De kosten voor vier wandelingen bedragen € 12,50, inclusief
koffie/thee na afloop. Deelnemers kunnen tevens een introducé meenemen, die hetzelfde
bedrag betaalt. Deze hoeft echter geen chronische ziekte te
hebben.

Zandpaden
in Bernheze

Bernheze heeft een groot buitengebied. Daarin liggen veel zandpaden. Soms niet meer dan een karrespoor
vol gaten en kuilen. Meestal echter goed begaanbare landwegen. Met schilderachtige vergezichten. En een
rijke natuur. je bent er écht buiten. DeMooiBernhezeKrant zet ze op de kaart. Met regelmaat een ander
zandpad. Een plaatje met een praatje. Ga met ons mee op ontdekkingsreis.
Ga er lopen, fietsen, wandelen. Genieten van ons groen.

Voor deze rubriek kunt u uiteraard ook zelf uw favoriete zandpad opgeven. Met úw verhaal.
Mail ons: info@demooibernhezekrant.nl. Dan sturen wij onze fotograaf op pad.
DeZe WeeK:

De Maashorst

Zondag 6 september’15

VORSTENBOSCH - Heeft u altijd als eens willen rondkijken
opuurdetotpompoenkwekerij,
de zorgboerderij en het
van 11.00
17.00 uur
paardenpension
van
Zorgboerderij
van der Wijst? Op zonWat is er te zien:
dag
6
september
bent
u
van
11.00
tot 17.00
uur van harte
dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke
) beperking
welkom
tijdens
de
Open
dag.
Naast
de
activiteiten
zoals
bij de paarden, pompoenenkweekerij, winkeltje en
o.a.
het proeven
pompoenensoep
vergaderlocatie.
Voor van
de gelegenheid
kan er een en het lopen van
een
blotevoetenpad
- dat speciaal
voor
blotevoetenpad
gelopen worden
en de koffie
staatdeze
klaar!dag is gerealiseerd
- kunt u12ook de vergaderlocatie bezichtigen.
Waar: Derptweg
5476 VX Vorstenbosch

Zorgboerderij
van der Wijst is in 1999 begonnen met het
www.zorgboerderijvanderwijst.nl
aanbieden van een dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en NAH (niet aangeboren hersenletsel). Deze ‘hulpboeren’ zijn onder professionele begeleiding
op de zorgboerderij bezig met het verzorgen van de dieren:
de paarden, kippen en konijnen. Iedere dag weer zorgen
de ‘hulpboeren’ voor liefdevolle aandacht, verzorgde stallen en dagelijkse weidegang. Deze aandacht en zorg trok
steeds meer paardeneigenaren naar de zorgboerderij en inmiddels hebben 16 paarden er hun thuisbasis gevonden.
Ook heeft de zorgboerderij Tinkers en is er een Falabella
stoeterij, deze kleine Argentijnse paardjes zijn de lievelingen
van iedereen.
Uitgestald in en bij de winkelwagen verkopen de ‘hulpboeren’ eigen gekweekte pompoenen, kalebassen en sierproducten en als bedrijven komen vergaderen in de vergaderruimte, helpen de ‘hulpboeren’ mee, bijvoorbeeld met het
klaarzetten van de koffie.
Al met al is Zorgboerderij van der Wijst in de afgelopen jaren dus uitgegroeid in zorg, dagbesteding, vergaderlocatie
en paardenpension en erin geslaagd de huiselijke sfeer te
behouden. Zeker een bezoek waard!
Vanzelfsprekend staat de koffie klaar!
Wij ontvangen u graag,
John & Marga van der Wijst
Zorgboerderij van der Wijst
Derptweg 12
5476 VX te Vorstenbosch
T: 06 -139 154 74
www.zorgboerderijvanderwijst.nl

M

et grote regelmaat wandelen wij in De Maashorst.
De ene keer nemen we een entree in Schaijk, de volgende keer
in Uden en ook regelmatig gaan
we via het Bomenpark in Heesch
De Maashorst in. Dit grootste
aaneengesloten natuurgebied van
Noord-Brabant (wist u dat !?)
heeft vele mooie en heel afwisselende doorkijkjes, natuurpareltjes
of vergezichten. Als je vanaf het
Bomenpark De Maashorst in wandelt, loop je over een zandpad wat
de diversiteit van het landschap in
enkele honderden meters laat zien.
Je loopt langs een bos om daarna
op wat stuifduinen te stuiten. Een
heerlijk landschap om met paard of
pony, zo weet ik als paardrijder uit
een grijs verleden, rond te banjeren.

Foto: Marcel van der Steen

Na weer wat bossen links en rechts
van het pad, kom je vervolgens, na
het oversteken van het fietspad van
Heesch naar Schaijk, langs een heideveld. Op dit moment al staat de
heide daar prachtig paars in bloei.
Als je verder loopt ga je door een
van de toegangspoorten van De
Maashorst het echte Maashorstnatuurgebied in. Opnieuw een ander gebied, met open bosschages
en grotere weidegebieden. Zonder
twijfel tref je daar de Schotse hooglanders die zich te goed doen aan
het sappige gras.
Zo ben je over een afstand van zo’n
500 tot 1000 meter verschillende
landschapstypes tegengekomen.
Het geeft de diversiteit weer, elke
keer weer zie je andere elementen
opdoemen. Prachtig. Oh ja, en als

je die 500 meter niet in een keer
kunt lopen, staat er ook nog hier
en daar een bankje.
Op dit moment zijn we bezig met
een aantal partners om na te denken hoe we via dreven en driften
De Maashorst en de omliggende
kernen (Nistelrode, Vorstenbosch
en Heesch) dichter bij elkaar kunnen brengen. Er worden investeringen gedaan om natuurelementen te gebruiken om de dreven
en driften te benadrukken en het
wandelen en fietsen van de kernen
naar De Maashorst te verlevendigen. Een weetje.
Veel wandelplezier,
Peter van Boekel
Wethouder natuur en landschap
gemeente Bernheze
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Gerard in gesprek met...

Pierre Bos,
Oud-raadslid Gerard
van Dijk gaat in
gesprek met raadsleden
om hen de gelegenheid
te geven actuele onderwerpen toe te lichten.
Ditmaal een uitstapje
naar Boekel.

burgemeester Boekel
Aanleiding

Op 1 oktober 2015 staat de raad van Bernheze voor een belangrijk besluit. De gemeente opheffen, opsplitsen of zelfstandig blijven. En bij wie zouden we ons oor
beter te luisteren kunnen leggen over zelfstandig blijven dan bij de burgemeester
van Boekel. Deze gemeente, met iets meer dan 10.000 inwoners, slaagt er immers al
jaren in om alle herindelingsstormen te weerstaan en gewoon zelfstandig te blijven.
Genoeg reden om bij burgemeester Bos op bezoek te gaan en te vragen hoe hij dat
allemaal doet.

Het mooiste plekje van Pierre

Bij alles wat we doen vragen we ons af ‘wat heeft de inwoner eraan’
Ja, natuurlijk. Zevenhonderd en
vijftig jaar Boekel vieren we straks
ook omdat we er vanuit de vraagstelling ‘waartoe zijn wij op aarde’
in zullen blijven slagen om de inwoners van de gemeente Boekel
goede producten, diensten en
voorzieningen te bieden tegen een
betaalbare prijs. Provincie en Rijk
mogen ons best spiegelen aan wat
wij de inwoners moeten bieden.
Als ze daarin tekortkomingen zien,
willen wij daar graag op gewezen
worden.

Gerard en burgemeester Bos in een prettig gesprek

Maar natuurlijk wil ik eerst weten
wie Pierre Bos eigenlijk is.
Ik ben gewoon een jongen uit én
van de Peel. Naast een plezierige
loopbaan in het onderwijs was ik
raadslid en later wethouder namens het CDA in Sint Anthonis. En
nu probeer ik elke dag weer om de
beste burgemeester voor Boekel te
zijn.
Wat is uw favoriete stek in de gemeente?
Het beeld van Rutger van Herpen.
Hij was in 1313 de grondlegger
van Boekel door grond te verkopen aan de inwoners.
Begin dit jaar zag ik Minister
Schultz van Infrastructuur en Milieu op TV en hoorde haar lovend
spreken over de gemeente Boekel.
Voor de middag een omgevingsvergunning aanvragen en na de
middag meenemen. U doet als
kleine gemeente iets waar geen
enkele gemeente in Nederland in
slaagt.
Daar zijn wij als college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad, ambtelijke organisatie en
inwoners van Boekel ook erg trots
op. We staan nu voor een nieuwe

uitdaging. De Tweede Kamer heeft
onlangs de omgevingswet vastgesteld. In samenspraak met een stedenbouwkundig bureau gaan we
nu als pilot-gemeente en daarmee

Foto’s: Marcel van der Steen

uitvoering. We hebben al heel tijdig een dorpsteam samengesteld
en zijn aan de slag gegaan alsof
de nieuwe regelgeving al van toepassing was. Eigenlijk zijn we blij

Op de website lees ik dat Boekel
graag wil dat iedereen naar beste
kunnen meedoet in de maatschappij. Hoe vult u dat in?
Wij faciliteren vooral en wij leggen
zaken graag terug bij de gemeenschap. Een voorbeeld is de Stichting
Speeltrein, die met enthousiaste
vrijwilligers speelterreinen ontwikkelt en beheert en ook het toezicht
doet. De gemeente verstrekte enkel bij aanvang een financiële bijdrage. En zo hebben we tal van zaken meer die door de inwoners zelf
worden georganiseerd en beheerd,
zoals de gemeenschapshuizen,
sportaccommodaties, natuur- en
landschapsparken door Stichting
d’n Eik en Stichting Voskuilenheuvel, glasvezel door BoekelNet,

Saamhorigheid is de basis van onze zelfstandigheid
één van de eersten in Nederland
een omgevingsplan buitengebied
opstellen. Hier zie je het voordeel
van een kleinere gemeente: korte
lijnen, goede contacten met de
burgers en weten wat in de gemeente speelt. Ook hierin lopen
wij als Boekel dus voorop. Dat
kunnen wij omdat het ministerie
vertrouwen heeft in onze werkwijze.
Door de decentralisatie komen er
telkens nieuwe taken richting gemeenten en dat zou kleinere gemeenten problemen opleveren om
ze uit te voeren en dat is dan het
motief om ze op te heffen. Leveren die nieuwe taken u problemen
op?
Nee, absoluut niet. In 2014 hadden we een slechter gevoel over de
tijdsdruk dan over de toekomstige

met de overdracht van deze taken,
want nu kunnen we een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld
zorg voor langdurig zieken en ouderen.
Natuurlijk moet ook uw gemeente
met anderen samenwerken. Daar
lijkt u wat eigenwijs in te zijn.
Ik zou het niet eigenwijs willen
noemen maar positief kritisch en
zelfbewust. Bij elk project wat op
ons af komt, vragen we ons eerst
indringend af of we het als gemeente zelf kunnen en of samenwerking een toegevoegde waarde
heeft voor onze inwoners, maar
ook voor de regio. Boekel moet in
de regio ook iets kunnen brengen
en niet alleen maar halen.
In 2013 hebt u 700 jaar Boekel gevierd. Komen er nog meer feestjes?

duurzaamheid door Boekel Energie. Het samen doen met de inwoners neemt ons ambtelijke inzet uit
handen en samen krijgen we meer
voor elkaar. Daarom hebben wij
op 10.000 inwoners slechts een
bescheiden ambtenarenapparaat
van zo’n 55 fulltime medewerkers.
Ook uw gemeente loopt natuurlijk
wel eens tegen problemen aan en
zo las ik iets over de locatiekeuze
van het Kindcentrum. Hoe lossen
jullie dat op?
Door eerst eens even met alle partijen wat tijd te nemen. We gaan
de problemen met zijn allen inventariseren, huren daar geen bureau voor in, maar doen het zelf.
We gebruiken daarbij, zoals een
raadslid het uitdrukte, ons Boekels
verstand. Daarmee komen we er
in Boekel altijd uit. We blijven re-

Profielschets
Pierre Bos
Beroep: burgemeester
vanaf 2008
Leeftijd: 63 jaar
Burgerlijke staat: gehuwd,
4 kinderen, 4 kleinkinderen

deneren vanuit het belang voor de
inwoners.
Uit een onderzoek rondom presteren van gemeenten zag ik dat Boekel erg hoog scoorde op Welzijn en
Leefbaarheid.
Dat is dankzij een enorme saamhorigheid en een leger van vrijwilligers. Wij boeken die resultaten
omdat het bestuur en de inwoners
echt samen dingen willen doen.
Zou u nog een advies hebben voor
de gemeenteraadsleden van Bernheze?
Het belang van de inwoners voorop stellen, weten wat in de gemeente speelt en van daaruit een
weloverwogen besluit nemen.

Ter afsluiting.
Burgemeester Bos staat en gaat
voor zijn gemeente in de rotsvaste overtuiging dat door een
gezamenlijk optrekken van gemeentebestuur, ambtelijk apparaat en inwoners aan iedereen
het beste geboden kan worden
binnen een zelfstandig Boekel.
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Taaftere

Thijs van de Meeberg

Duzend Stappen

Muziektheater Los

Vleesgeworden (try-out)
ZA

Total Los

ZA

ZA

Muziek
19.09
Aanvang 20.30 uur
€ 8,00

Cabaret
12.12
Aanvang 20.15 uur
€ 10,00

Muziek/Cabaret
02.04
Aanvang 20.15 uur
€ 12,50

Tangarine

Rob & Emiel

Camerettenfinalistentournee

In Stereo

Da’s sterk

Muziek
15.10
Aanvang 20.30 uur
€ 17,00

Illusie
30.01
Aanvang 20.15 uur
€ 16,00

Jubileumeditie, 50 jaar!
Cabaret
ZA
Aanvang 20.15 uur 16.04
€ 15,00

Het Volk

Sjaak Bral

Simone van den Eertwegh

DO

ZA

Het Volk in Dothan

De moord op Blonde Dolly
ZA

Puur!

ZA

Toneel
21.11
Aanvang 20.30 uur
€ 12,50

Cabaret
20.02
Aanvang 20.15 uur
€ 12,50

Kiki Schippers

Kasper van Kooten

ZA
Cabaret
28.11
Aanvang 20.15 uur
€ 10,00

VR
Cabaret
11.03
Aanvang 20.15 uur
€ 16,00

Wie kijkt?

ZA

Muziek
28.05
Aanvang 20.15 uur
€ 12,50

Nesterl
zó dich é,
Kom, g tbij.
& ontmeniet
oet!

Bonte avond

Kaartjes via www.nesterle.nl

Aftrap met Taaftere
NISTELRODE – Gitarist/zanger Mario van Der Linden gaat echt ‘back to the roots’ met het optreden van zijn groep Taaftere in
CC Nesterlé op zaterdag 19 september.
mentale intermezzo’s. Dit alles is
meest eigen werk.
‘Duzend Stappen’ is een programma met gezelligheid en humor, dat
regelmatig uitnodigt om mee te
zingen, soms ook ontroert, maar
steeds een eigen geluid laat horen.
Natuurgebied De Bedafse Bergen
in Uden is de inspiratiebron geweest voor de titelsong van het
album ‘Duzend Stappen’. De drie
leden van Taaftere hebben hun
achtergronden in de muziek via
pop, funk, blues, jazz, folk, bluegrass, cajun, zydeco en texmex.
Folkforum schreef in 2013 over
Taaftere:
“Dan klonk de ervaren groep Taaftere met haar Brabo-zydeco juist
weer verfrissend. Mark Söhngen,
Mario van der Linden en Willy
Verkuijlen formuleerden met die
aanstekelijke muziek - eindelijk een waardig Brabants antwoord
op de Limbo-texmex van Rowwen
Hèze.”
Mario van der Linden opende in
juni het muzikale gedeelte van de
spectaculaire hommage aan Ad
de Laat met een eigen nummer
over de tijd dat hij met Ad muziek

maakte. Taaftere is een driemans
folk formatie, die tweetalig nummers brengt (Brabants en Nederlands), één-, twee- of driestemmig
zingt en afwisselt met fraaie instru-

Het optreden van Taaftere op zaterdag 19 september start om
20.30 uur. Kaartjes à € 8,- zijn verkrijgbaar via www.nesterle.nl of
tel. 0412-859001.

MAAK KANS oP TWee
VRIJKAARTJeS VAN TAAFTeRe

Like de facebookpagina www.facebook.com/Nesterle

cc nesterle presenteert

Donderdag filmavond
Filmavond-24 september
NISTELRODE - CC Nesterlé in
Nistelrode vertoont elke laatste
donderdag van de maand een film
in haar theaterzaal om 20.15 uur.
De eerstvolgende filmavond is op
donderdag 24 september.
Liefhebbers kunnen hier genieten
van bijzondere films die met zorg
zijn uitgekozen. Wie tijdig achtergrondinformatie wil ontvangen
over de film die op het witte doek
zal verschijnen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief via beheerder@nesterle.nl onder vermelding van filmmail. Na afloop van

de film worden telkens 2 vrijkaartjes voor een volgende filmavond
verloot.
De film op donderdag 24 september begint om 20.15 uur. Kaartjes
à € 5,- zijn voor aanvang verkrijgbaar aan de kassa vanaf 19.30
uur. Na afloop is er gelegenheid
om de film onder het genot van
een drankje na te bespreken in de
sfeervolle foyer.

Nesterlé: zó dichtbij.
Kom, geniet & ontmoet!
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in de zorg
Samen kom je verder
vanuit Heesch zijn naast elkaar
gelegd en krijgen langzaam gezamenlijk gestalte.
Ontmoeten
Het doel is om als vrijwilligers,
naast een kleinschalige tastbare
plek ook een virtuele plek te creeren, samen met de gemeente,
Vivaan en andere dorpen om
ervaringen uit te wisselen en om

Samen
Samen met ondernemende
mensen die zich inzetten voor
het Dorpsplein, als bemiddelaar
en eventuele andere taken, kunnen we voorkomen dat mensen
tussen de wal en het schip komen. Een digitaal Dorpsplein is
in ontwikkeling. De vormgeving
zal toegankelijk zijn en niet alleen organisaties voor zorg en

‘SAMEN VOORKOMEN DAT MENSEN TUSSEN
DE WAL EN HET SCHIP KOMEN’
een van de vrijwillige jongeren-,
gezins- en ouderenadviseurs
te raadplegen voor een hulpvraag op het gebied van welzijn.
De eerste bijeenkomst op het
Dorpsplein zal rond 1 november
zijn in CC De Pas.
Marianne van de Hulsbeek en Theo van Overbeek vertellen over de plannen voor een Dorpsplein
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – “De veranderingen in de zorg - ‘de Kanteling’ - hebben ertoe geleid dat wij als burgers
steeds meer voor onszelf en elkaar moeten zorgen. Initiatieven elders hebben geleid tot zorgcoöperaties en ook in Heesch zijn mensen bij elkaar gekomen om te kijken wat hier zou kunnen en moeten
gebeuren in de zorg voor elkaar”, aldus Marianne van de Hulsbeek en Theo van Overbeek.
Achter de schermen zijn kennisbronnen in kaart gebracht en is
overleg geweest met zorgverleners en welzijnsinstanties. Daarbij is niet uitgegaan van de op-

richting van een zorgcoöperatie,
maar gezocht naar de mogelijkheden van een plek om elkaar te
treffen en waar vragen neergelegd kunnen worden over zorg

Informatieavond over
toekomstbestendige
zorg bij Bernhoven
UDEN - Bernhoven houdt op donderdag 24 september een informatieavond voor inwoners en patiënten uit de omgeving Oss
- Uden - Veghel. Voor welke zorg kun je waar terecht, nu én in
de toekomst? Tijdens deze avond informeert de directie over de
toekomstplannen en gaat in gesprek met de aanwezigen. Iedereen
is welkom om deel te nemen en ideeën te delen.
Iedereen wil goede zorg. Daarover bestaat geen enkele discussie. Maar tegelijkertijd is het
een gegeven dat de zorgkosten
voortdurend stijgen. Hoe houd
je de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg in balans?
Na vele gesprekken met allerlei partijen slaat Bernhoven een
nieuwe weg in. Als een van de
eerste ziekenhuizen in Nederland zet Bernhoven in op het
koppelen van kwaliteitsverbetering aan volumereductie: betere
zorg, niet door groei, maar door
de patiënt voorop te stellen. De
juiste zorg op de juiste plek, sa-

men met andere zorgverleners
zoals de huisartsen, de zorgverzekeraars en samen met de patiënten.
Bernhoven informeert over de
nieuwe werkwijze op de website
www.bernhoven.nl/Toekomstbestendige-zorg-voor-de-regio.
Informatieavond
De avond in Uden begint om
19.30 uur (zaal open 19.00) en
duurt tot 21.30 uur. Vanwege
een beperkt aantal plaatsen wel
aanmelden via
www.bernhoven.nl/
toekomstbestendigezorg.

en welzijn. Daarbij bleek al snel
dat CC De Pas plannen heeft
voor het organiseren van een
‘Dorpsplein’. De plannen van
CC De Pas en het burgerinitiatief

In het pand van CC De Pas zijn
diverse welzijnsorganisaties met
hun kantoren gevestigd, waardoor eventuele lijnen met professionele ondersteuners in zorg
en welzijn kort zijn.
Ook de lijnen met het WMOloket zijn kort, net als de lijnen
met o.a. KBO en Horizon. Het
Dorpsplein zal enkele keren per
week ‘bemand’ zijn door de vrijwilligers.

welzijn zullen er te vinden zijn,
ook verenigingen en andere organisaties.
De initiatieven zijn door een
kleine groep mensen genomen. Meer handen zijn nodig
om het initiatief te laten slagen.
Daarom zoekt het ‘burgerinitiatief’ naar nog meer vrijwilligers
die zich mee willen inzetten om
het Dorpsplein verder vorm te
geven, willen helpen aan de invulling van de bijeenkomsten en
inhoud te geven aan het digitale
Dorpsplein.
Volg de ontwikkelingen in
DeMooiBernhezeKrant.
Wil je je aanmelden als
vrijwilliger, neem contact op
met hubus@home.nl.

Koffie-informatiemiddag over
van recept naar medicijn
Donderdag 10 september in CC De Pas
HEESCH - In samenwerking met de gemeente Bernheze houdt de
Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Heesch op donderdag 10 september een koffie-informatiemiddag in CC De Pas in Heesch. Het
onderwerp is: ‘Van recept naar medicijn’.
Alexandra van Eek, apotheker
van Benu apotheek Heesch,
houdt een presentatie over het
veilig gebruiken van medicijnen en over wat er allemaal
gebeurt achter de schermen in
de apotheek. Vragen die aan
bod komen zijn bijvoorbeeld:
‘Wat zorgt ervoor dat u uw medicijnen veilig kunt gebruiken?’
en er wordt stilgestaan bij het
belang medicijnen volgens het
voorschrift van de dokter te gebruiken, de zogenoemde therapietrouw.
Er wordt uitleg gegeven over
het actuele medicatie-overzicht

dat meegebracht dient te worden bij een afspraak met een
specialist in het ziekenhuis, zodat de arts op de hoogte is van
wat u gebruikt.
Tenslotte leven er veel vragen
over de vergoeding van medicijnen. Ook het preferentiebeleid
komt aan de orde. Wellicht is de
situatie dat u een ander doosje
krijgt en dat er gezegd wordt
dat de zorgverzekeraar bepaald
heeft dat deze verpakking vergoed wordt bekend.
Na de pauze van de bijeenkomst is er alle mogelijkheid om
vragen te stellen over alles wat
leeft met betrekking tot medicijnen. De bijeenkomst in CC De
Pas begint om 14.00 uur.
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We helpen je graag

us als je iets niet kunt vinden, lopen wij graag met je mee. Heb je een vraag over
n product of hulp nodig bij het inpakken van je boodschappen? Laat het ons weten.

ij helpen je graag!

Wiegmans
Heesch, Schoonstraat

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

eén consultatiebureau in Bernheze

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

Het algemeen bestuur van de GGD
Hart voor Brabant heeft een bezuinigingstaakstelling uit te voeren.
Om deze te realiseren is gekeken
of de kosten van de consultatiebureaus omlaag kunnen. In Bernheze
zijn er nu drie consultatiebureaus.
Deze zijn gezamenlijk zes dagde-

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

einde zomerinzameling
restafval
In de zomerperiode zamelde de
gemeente elke week uw restafval in. Vanaf 7 september 2015
gelden weer de reguliere ophaaldagen.
Kijk voor actuele inzamelinformatie op de afvalstoffendienstapp.

len per week open. De huurkosten
voor deze bureaus zijn aanzienlijk.
In overleg met de GGD heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten de consultatiebureaus in Heesch en HeeswijkDinther te sluiten en alleen het
consultatiebureau in Nistelrode

te handhaven. Dit bureau krijgt
ruimere openingstijden. Het consultatiebureau in Heesch sluit op
1 december 2015. Het consultatiebureau in Heeswijk-Dinther sluit
op 1 april 2016. Ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar in Bernheze
kunnen dan terecht bij het con-

sultatiebureau in Nistelrode. Deze
ouders ontvangen zes weken voor
sluiting van het consultatiebureau
een brief van de GGD, waarin ze
over het collegebesluit worden geinformeerd.

Inwoners Heeswijk-Dinther in gesprek met gemeenteraad
De Stichting Actief burgerschap organiseert op donderdag 24 september 2015 een contactavond voor de inwoners van Heeswijk-Dinther
met de gemeenteraad van Bernheze. Dit alles in een ontspannen sfeer
met een drankje en hapje.
Datum:
donderdag 24 september 2015

Aanvang:
19.30 uur, zaal open 19.00 uur

Locatie:
Cultureel Centrum Servaes

Presentator:
Gert-Jan Arts

De bedoeling van de avond
Inwoners van Heeswijk-Dinther en
leden van de gemeenteraad kunnen kennismaken met elkaar en
in een wisselende samenstelling
onderwerpen bespreken die voor
Heeswijk-Dinther van belang zijn.
Ook het college van Bernheze is
deze avond vertegenwoordigd.
Gespreksonderwerpen zijn onder

andere: centrum, zorg en welzijn,
bouwen en wonen, verkeer en gemeentelijke herindeling.
De organisatie is in handen van de
Stichting Actief Burgerschap.
U hoeft zich niet aan te melden.
De uitgebreide uitnodiging van
Stichting Actief Burgerschap vindt
u op pagina 24.

Schuldhulpverlening
Vraag hulp van sociale dienst Optimisd
Schulden kunnen op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door ziekte, overlijden, echtscheiding of werkloosheid, waardoor er minder
inkomsten of juist meer uitgaven zijn. Vindt u het moeilijk om uw geldzaken op orde te houden?
Dit kunt u zelf doen
- Houd overzicht van inkomsten
en uitgaven. Bewaar het overzicht en uw financiële gegevens
in een map.
- Bekijk mogelijkheden om uw
inkomsten te verhogen door
(meer) te gaan werken. En benut uw recht op toeslagen of
bijzondere bijstand.
- Geef minder geld uit en kijk

naar kosten die u kunt verminderen of stopzetten.
- Vraag uw schuldeisers om een
betalingsregeling voor een bedrag dat u kunt betalen.
- Maak geen afspraken die u niet
kunt nakomen.
Vraag hulp van Optimisd
Kunt u niet meer goed rondkomen en stapelen de schulden zich

op? Wees er dan zo vroeg mogelijk bij en neem contact op met
Optimisd. Hoe eerder u hulp inroept, hoe gemakkelijker de achterstand op te lossen is. Optimisd
biedt diverse vormen van hulpverlening aan, zoekt samen met
u oplossingen voor uw situatie,
kan u bespaartips geven, helpen
met het indelen van uw budget of
bemiddelen tussen u en eventuele

schuldeisers.
Kortom, Optimisd helpt u weer
verder. Het ‘Aanmeldformulier
schuldhulp’ kunt u vinden op
www.optimisd.nl.
Voor contact met een klantmanager schuldhulp kunt u op werkdagen bellen met 0413-75 03 90.
U kunt ook mailen naar
schuldhulp@optimisd.nl.

Bijstand voor zelfstandigen
Aanvragen bij Optimisd
De Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is er voor zelfstandige ondernemers die te maken hebben met tijdelijke financiële
problemen. Optimisd, de sociale dienst van Bernheze, kan een ondernemer helpen, zodat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is.

Naar de gemeente?

Maak altijd een afspraak!

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

Bbz-regeling
Op basis van de regeling kunt u
tijdelijke inkomensondersteuning
of een bedrijfskrediet krijgen.
Wacht alleen niet tot het te laat is.
Vraag tijdig hulp als de onderneming qua financiën (even) in een
dip zit.
Gevestigde zelfstandigen
Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:
- een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
- een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal twaalf
maanden. Optimisd kan dit met
maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal
een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw
gezin te onderhouden. Ook kan
het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.
Er wordt uiteraard alleen geld in
een onderneming gestoken als
er voldoende perspectief is om
te overleven. Om dit te onderzoeken schakelen we regelmatig
adviesinstanties in, zoals het IMK,
die gespecialiseerd zijn in adviesvraagstukken voor het midden
en kleinbedrijf. In zo’n onderzoek
komt alles aan bod: de bedrijfsvoering, marktpositie, jaarrekeningen en vooral ook plannen
voor de toekomst.

Starten als zelfstandige
Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u soms ondersteuning
krijgen van Optimisd. Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u
een uitkering WIA, WAO, Wajong
of ziektewet en wilt u starten als
ondernemer? Neem dan contact
op met het UWV WERKbedrijf.
Zelfstandigen van 55 jaar of ouder
U kunt een IOAZ-uitkering op
grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) aanvragen bij
Optimisd als u stopt met uw eigen
bedrijf en uw inkomen beneden
het sociaal minimum ligt. U vraagt
deze uitkering aan voordat u het

bedrijf hebt beëindigd. Een voorwaarde is dat u 55 jaar of ouder
bent en jonger dan de AOW-leeftijd.

Sociale dienst Optimisd
Frisselsteinstraat 6
(Werkplein Frisselstein)
5461 AD Veghel
Vrije inloop (zonder afspraak):
van dinsdag tot en met
donderdag van 9.00 tot 12.00
uur
Een afspraak maakt u
telefonisch op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur,
telefoon 0413-75 03 90

Gemeenteberichten
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Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld
bril, fiets of portemonnee), kunt
u dit registreren bij de gemeente.
Kijk op www.bernheze.org voor
een overzicht, informatie over de
procedure en de registratieformu-

lieren. U kunt voor de registratie
tijdens de openingstijden terecht in
het gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch, of bellen 14 0412.
Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van pas-

poort, id-kaart of rijbewijs bij de
gemeente opgeven. U hoeft daar
dus niet meer voor naar de politie.
U moet persoonlijk aangifte doen.
Het kan niet digitaal of per telefoon. Maak daarvoor een afspraak.
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Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

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 emailadres en postcode
en het gebied rondom uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/
ontheffing verleend aan:
- Jong Nederland voor het organiseren van een Jeugdzeskamp

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan
St. Servatiusstraat/Balledonk
Heeswijk-Dinther
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 ontwerpwijzigingsplan St. Servatiusstraat/Balledonk
in Heeswijk-Dinther.
Inhoud: Het bestemmingsplan
maakt de uitbreiding van de Jumbo-supermarkt aan St. Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther mogelijk. Ten behoeve van de uitbreiding wordt de bestaande, naast de
supermarkt gelegen woning, in het
pand geïntegreerd en het aantal
parkeerplaatsen uitgebreid.
Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 septem-

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

schuifpui
Verzenddatum: 26-08-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.

Heesch
- Boogstraat ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 26-08-2015
- Boogstraat ong.
Bouwen woonhuis
Verzenddatum: 26-08-2015
- Venhofstraat 3
Oprichten bijgebouw met kantoor, kantine en bergingen
Verzenddatum: 27-08-2015
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969 13a
Plaatsen tourniquet i.p.v.

HDL op 13 september 2015 van
10.00 tot 18.00 uur op het grasveld aan Schuurakker, 5473 PC
Heeswijk-Dinther. De beschikkingen zijn verzonden op 25 augustus 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan voor:
- het organiseren van een trouwfeest op 4 september 2015 op
De Helling 28, 5476 KD Vorstenbosch. Er is een ontheffing

voor het gebruik geluidsversterkende apparatuur verleend van
20.00 tot 1.00 uur.
- het organiseren van een Wandeldriedaagse van 9 tot en met
11 september 2015 vanaf De
Wis, Schaapsdijk 27, 5472 PD
Loosbroek.
- het organiseren van een Open

Dag Zorgboerderij op 6 september 2015 op Derptweg 12,
5476 VX Vorstenbosch.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

ber 2015 gedurende zes weken op
afspraak ter inzage. De plannen
zijn digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPBalledonk-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19,
5384 ZG Heesch. Als u uw zienswijze mondeling wilt geven kunt
u een afspraak maken met de de
heer T. Langendijk van de gemeente Bernheze.

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerpbestemmingsplan Ruimte-voor ruimtewoning Wijststraat 15 in Heesch.
Inhoud: Het plan behelst de realisatie van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Wijststraat in
Heesch.
Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 september 2015 gedurende zes weken
op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan is
digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.bernheze.org en
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPrvrwijststraat-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een

zienswijze. Deze kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Als u uw zienswijze mondeling wilt
geven kunt u een afspraak maken
met de heer Van Dijk van de gemeente Bernheze.

Inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 3 september 2015 gedurende zes weken op
afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via www.bernheze.org en
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.BPDennenboomstrong-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Deze kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Als u uw zienswijze mondeling wilt
geven kunt u een afspraak maken
met de heer Van Dijk van de gemeente Bernheze.

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.

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

Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Monseigneur van Oorschot
straat 2
Splitsen bovenwoning in 2 appartementen
Datum ontvangst: 25-08-2015

Ontwerpbestemmingsplan
Ruimte voor Ruimte
Wijststraat 15 Heesch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van

Heesch
- Binnenpas, ong.
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst: 21-07-2015
- Bosschebaan ong.
Bouwen woonhuis
Datum ontvangst 26-08-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplan
Ruimte voor Ruimte
Dennenboomstraat Heesch
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
Ruimte-voor-ruimte
woning Dennenboomstraat in
Heesch.
Inhoud: Het plan behelst de realisatie van een ruimte-voor-ruimtewoning aan Dennenboomstraat in
Heesch.

De volgende bouwvergunning 1e
fase is van rechtswege verleend
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 14
Oprichten 3 sleufsilo’s
Verzenddatum 31-8-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing

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

stukken. Neem 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 bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

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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molenaars, pastoors en kasteelheren bepalen de horizon

Rien de Visser

bernheze in de ijzeren eeuw
Kunst en Ambacht is het thema van Open Monumentendag 2015. Dat wordt een rijkgeschakeerd programma in Bernheze. Voor kunst
kunnen we naar een kerk of kasteel, voor ambachten naar een molen of boerderij. Wij richten hier onze blik op de cultuurkaart van
Bernheze in de 19e eeuw. De eeuw van innovatie, waarin kunst en ambacht gezelschap krijgen van industriële technieken. Rond steden
verschijnt een woud van fabrieksschoorstenen. Maar hier zorgen de molenaar, pastoor en kasteelheer voor een nieuwe horizon.
Ziehier innovatief Bernheze in de IJzeren Eeuw!
Jaagpad wordt jaagweg
Eerst een laatste groet aan De Barones, de naar de laatste
kasteelbarones vernoemde horecagelegenheid aan de ZuidWillemsvaart die dadelijk weg is. Zeilschepen en stoomboten zijn
tot 100 vrachtwagens grote containerschepen geworden. Het
jaagpad dat grindweg werd (waaraan de kasteeljonkers moesten
meebetalen), groeit nu tot een ‘jaagweg‘ met 2x2 rijstroken. In 1835
koopt baron Van den Bogaerde het Heeswijks kasteel aan het net
gegraven kanaal. Als Brabants gouverneur zorgt hij ervoor dat langs
de andere kant van zijn kasteel de eerste provinciale klinkerweg
komt. Gepromoveerd tot opperschenker des konings, legt hij in
een nieuw bomenlandschap twee klinkerlanen aan. De ene naar
het kanaal voor verre reizen per koets en transporten per boot. De
andere als allee naar zijn (opgekochte) heerlijkheden Heeswijk en
Dinther. Heesch is dan al pleisterplaats langs de met kinderkoppen
geplaveide ‘Groote weg van Brussel naar de Hannoversche grenzen’.
Landgoed Zevenbergen dat aan het begin van de IJzeren Eeuw
op het ‘vijflandenpunt’ als ontginning ontstaat, is nu Knooppunt
Paalgraven. In 1885 krijgen Heesch en Nistelrode een tramstation
aan de lijn Veghel-Uden-Oss. De Goede Moordenaar dendert vanaf
1883 tot voorbij de IJzeren Eeuw ook door Dinther en Heeswijk op
weg naar cultuurstad Den Bosch of fabrieksstad Helmond.
Bernhezer windmolenpark
Bernheze telt nu drie mooie molens. Maar in de IJzeren Eeuw was
Bernheze een waar windmolenpark. Ziehier de windmolens die aan
de horizon verschenen en weer verdwenen. In Heesch krijgt rond
1800 de laatmiddeleeuwse standerdmolen gezelschap van de Zwarte
Molen en in 1862 van Onze Hoop of Witte Molen, allebei een beltof bergmolen. ‘De Molenstraat’ is er nog van over, net als van de
Loosbroekse molen. In Nistelrode draait sinds 1532 molen Windlust.
De oudste nog bestaande standerdmolen van Nederland?! Sinds
1974 staat hij op de huidige plek. Rond 1860 krijgt Windlust aan het
Kerkveld gezelschap van een grondzeiler die beltmolen werd en in
1869 van de Zwarte Molen, een poldermolen uit Zuid-Holland. Die
twee zijn verdwenen.
In Vorstenbosch wordt nog steeds het dorpsbeeld bepaald door
een bergmolen met inrijpoort die rond 1860 als grondzeiler
begon en ook Windlust heet. In Loosbroek haalde de molenaar in
1894 een grondzeiler van elders en doopt die Adhemasi, naar de
molenaarskinderen Adrianus, Helena, Marius en Siska. Door storm
vernield. In Dinther krijgt in 1813 de laatmiddeleeuwse Kilsdonkse
watermolen assistentie van een houten windmolen die na brand in
1842 een stenen stellingmolen wordt. Als de watermolen door alle
gedoe met de Aa een draaiverbod krijgt, maalt de windmolen in
zijn eentje verder. Nu draaien ze als uniek stel weer samen. Bij Plein
1969 verrees rond 1850 een standerdmolen van elders. In 1912 is
die verderop vervangen door stellingmolen Nooit Gedacht, die al in
1660 in Wormerveer als De Nachtegaal was begonnen. In 1956
gesloopt. In het nu molenloze Heeswijk stond in de bossen een
dwangmolen. Onderdanen moesten er hun koren laten malen. De
standerdmolen wordt in 1845 naar het dorp verplaatst. Om genoeg
wind te vangen moet hij opschuiven voor de nieuwe dorpskerk. In de
Lariestraat vindt rond 1900 de 250 jaar oude Zaanse stellingmolen
Het Kuiken zijn nest. Het molenaarshuis staat er nog, ook dat in de
Heeswijkse bossen.
Van boerenschuur naar dorpskathedraal
Het Bernhezer kerkenlandschap verandert ook flink. Aan het begin
van de IJzeren Eeuw mogen de katholieken van de schuurkerk weer
terug naar hun oude kerk. Dat schuurkerken voor erediensten zijn
toegestaan, werd gelanceerd in het verdrag van Heeswijk toen ‘de
alderchristelijksten Koningh’ Lodewijk XIV in 1672 op het kasteel
kampeerde. Heesch krijgt dan een schuurkerk in Heelwijk, Nistelrode
op Weijen, Dinther in de Eikenhoek en later bij de Dolvert, Heeswijk
aan de Lariestraat. Vorstenbosch bezit op Bedaf, dat vrij land is, een
kapel. Tussen 1648 en 1672 gaat de verre omtrek hier kerken, op
bedevaart en borrelen.
Het is nog in de schuurkerk aan de Lariestraat dat vader Dobbelsteen
en zijn twee zonen van het boerderijtje tegenover roeping krijgen.
Drie dobbelstenen in de voorgevel herinneren eraan. Het Feest van
de Eeuw, in 1839, als ze samen het Heilig Misoffer opdragen, wordt
glorieus gevierd in de gotische kerk. Protestants Heeswijk en Dinther
bouwen ieder een nieuw kerkje op de plek van de schuurkerk. Het
Lariestraatkerkje is al in 1860 kerkhof geworden. Een zeldzaam
oude foto is bewaard. Het katholiek geloof floreert zozeer dat in de
tweede helft van de IJzeren Eeuw overal grote kerken verschijnen

en gotische kerkjes verdwijnen. Als eerste krijgt Nistelrode in 1842,
met staatssteun, zijn markante waterstaatskerk. In 1850 ruilt
Vorstenbosch de Bedafse kapel in voor een kerkje in VorstenboschCentrum. In Heesch verrijst in 1868 een neogotische dorpskathedraal
met een kerktoren tot in de hemel, gevolgd door Dinther in 1877.
De Abdij van Berne, die in 1857 het kloosterleven hervat in het
Speelhuis van de abt, bouwt rond 1880 een neogotische kapel,
met de gedachte er ook parochiekerk van te maken. Maar Heeswijk
bouwt in 1896 zijn eigen kathedraal. Loosbroek had al in 1648 een
kapel, maar wordt, los van Dinther, pas in 1898 een eigen parochie.
Om te starten bouwen ze op grond van het Heeswijks kasteel een
houten ‘schuurkerkje’.
Beenderenmeel en IJzertoren
In de IJzeren Eeuw staan ook kastelen niet stil. Aan de Heesche
horizon verrijst zelfs een nieuw ‘kasteel’. Katoenbaron Linsen
tovert barre heide om in Landgoed De Berkt. Voor bemesting
experimenteert hij met beenderenmeel. Als buitenplaats bouwt hij
een herenhuis met binnen fraai stucwerk en buiten een sterrenbos
en doolhof. Ziehier Landgoed De Berkt dat de Heeswijkse baron
met enkele boerderijen in 1848 opkoopt. Het kasteeltje degradeert
tot bakkerij, café en boerderij. In 1966 worden de pachtersfamilies
‘bij brandende kaars’ eigenaar. Een nieuwe generatie ‘kasteleins’
van De Berkt werkt met grote geestdrift aan ‘re-creatie’ van
Linsens landgoed. In 1835 wisselt Huize Zwanenburg in Dinther
van eigenaar. Notaris Gelpke adverteert het landgoed ‘bestaande
in Kasteel met onderscheiden Vertrekken, Bovenkamers, Kelder,
Ros-Korenmolen, Neerhuizinge met Bakkerij, Stallen en Pomp, Schop,
groote Binnenplaats, Werf, Tuin, Bouw-, Wei- en Hooilanden, Wallen,
Dammen en Dreven…’ Zegt het voort! Jonkheer De Cuyper wordt
de nieuwe kasteelheer van Zwanenburg dat nog steeds binnen
dezelfde familie wordt gekoesterd. Ook Heeswijk krijgt in 1835 een
nieuwe kasteelheer. Met spitsboogramen, grijs gepleisterde muren
en torens op alle hoeken maakt baron Van den Bogaerde van de
gehavende waterburcht een soort Eftelingkasteel. Zijne Excellenties
grote trots is de Wapenzaal als showroom voor adellijke roem. Grote
trots van zijn zonen Louis en Alberic is de bakstenen IJzertoren die
hun huisarchitect Snickers rond 1875 laat oprijzen uit de ‘gracht tot
vermaak’ en veel tongen losmaakt. Ziehier! Snickers is jarenlang
chef-de-bureau van zijn leermeester Pierre Cuypers in Amsterdam.
De imposante Snickerstoren (die maar één oorlog meemaakte) speelt
een spel met oude tijden. Net als bij Cuypers’ Rijksmuseum dat kort
daarna verrijst, proeven we een mix van romaanse bouwkunst, gotiek
en renaissance. Kanonnen blazen hoog van de toren. Briesende
leeuwen van een grachtenpand met een kanonskogel in hun klauw,
staan als versteende wakers naast een smeedijzeren schijnbordes.
De schoorsteen draagt een kroon. Bij binnenkomst staat een Edamse
glas-in-lood koe je aan te gapen. De toren puilt uit van ‘oud ijzer’,
van tabernakeldeuren tot drakenkoppen. Boven in de Beeldenzaal
zijn zes Brabantse hertogen en hertoginnen in de vloer verwerkt.
Een leger aan heiligenbeelden staat opgesteld rond een lijdensaltaar
als kostbaarste kasteelschat. Ontdaan van dreigende kanonnen,
schijnbalkonnen en rokende schoorsteen doet de machtige IJzertoren
me nu denken aan een dood bierglas…
Ziehier!
In het boek ‘Ziehier! Wij verkopen 77 kasteelhoeven’ dat binnenkort
verschijnt, komen de tentakels tevoorschijn die het Heeswijks kasteel
in de IJzeren Eeuw tot ver buiten Bernheze uitslaat door grond
en boerderijen op te kopen. Hoe traditioneel of innovatief was de
Bernhezer boer van toen en is die van nu? Op Open Monumentendag
laat de Eijnderic, van oudsher een boerderij, zijn oude verflagen zien.
De Meierijsche Museumboerderij toont doorlopend boerenleven van
rond 1900. We treffen er nu ook Vincent van Gogh. De Brabantse
schilder overlijdt in 1890 een maand na de Heeswijkse kasteelheer
Louis. Blind geworden sterft de schatrijke jonker in een fraai getorst
ebbenhouten hemelbed op zijn slaapkamer met de clair-obscursfeer
van Rembrandt en wanden van kostbaar goudleerbehang. ‘Onze’
Vincent op een kaal zolderkamertje. Voilà!
Dit was een blik op de cultuurkaart van innovatief Bernheze in de
IJzeren Eeuw. Wat gloort er nu aan de horizon? Hoe innovatief en
creatief zijn wij om het verhaal van Bernheze, waaraan wij steeds
weer hoofdstukken toevoegen, uit te dragen en over te dragen?!
Uitgave gemeente Bernheze, Open Monumentendag 2015.
Reageren? dedriedobbelstenen@gmail.com

Ziehier wat er in de IJzeren Eeuw zoal aan de Bernhezer
horizon verscheen in Nistelrode (1842), Vorstenbosch
(1860/1900), Heesch (1868), Heeswijk (1875), Dinther (1877)
en Loosbroek (1894). Verdwenen zijn de neogotische kerk van
Heesch (brand in 1961 waarna opgeblazen) en grondzeiler
Adhemasi in Loosbroek (in 1968 gesloopt na stormschade).
Historische foto’s: archief heemkundekringen De Elf Rotten
(kerk Heesch) en De Wojstap (molen Loosbroek).
Actuele foto’s: Rien de Visser.
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Lokaal: Politiek?

Vervolg van voorpagina

Voorkeur toekomst van Bernheze

Frans van de Ven, Fractievoorzitter Lokaal
bernheze - Sommige mensen die ik spreek, vragen zich af wat mij en anderen
toch in de politiek trekt. Dat is toch zo saai en nutteloos, denkt men. Wel, ik kan
u verzekeren dat het beslist niet saai of nutteloos is. Natuurlijk worden in een
democratisch proces alle meningen gehoord en wordt er een afgewogen oordeel
gevormd.
Dat betekent dat je rekening houdt
met de mening van anderen en
niet altijd je zin krijgt, waar je dat
zou willen. Voordat in de raadszaal de gemeenteraad een besluit
neemt, is er al heel wat overleg aan
voorafgegaan.
Binnen Lokaal hebben wij voorafgaande aan de raadsvergadering
overleg met de achterban, zeg
maar de denktank van Lokaal. In
dat overleg wordt het voorstel besproken en wordt het standpunt
van Lokaal gevormd. De raadsle-

den en burgerleden vertolken dat
dan weer in de Commissie- en Gemeenteraadsvergadering.
Binnen Lokaal zijn er bijeenkomsten waarin wij de mening van
leden inventariseren over alle aan
de orde zijnde onderwerpen die
op de politieke agenda staan. Dat
kan het plan zijn om tot een herinrichting van een straat over te
gaan of een plan om jongeren op
de bouwmarkt te helpen aan een
eigen huis, maar ook maatschappelijke problemen zoals rondom de
WMO of de taken die de gemeen-

Blanco: Kampen

te vanuit het Rijk op haar bordje
heeft gekregen.
Het bestuur van de gemeente staat
dichter bij de inwoners en kan die
voormalige rijkstaken dus beter
uitvoeren, denkt men in Den Haag.
Wilt u meedenken en meepraten
over al deze plannen en meebeslissen over zaken die ons allemaal
aangaan?
Word dan lid van Lokaal en geef
uw standpunt over deze en andere
onderwerpen in de overlegsituaties. U bent van harte welkom.

met veranderingen

Marko Konings, Fractievoorzitter Politieke partij Blanco
bernheze - Afgelopen week is onze zoon voor het eerst op kamp geweest,
met zwem- en waterpolo vereniging Gorgo uit HDL. Een bijzondere vereniging,
opgericht begin jaren 70 toen er in Heeswijk een openluchtbad kwam. Maar de
tijden veranderden en de vereniging moest mee veranderen; of men nu wilde of
niet.
Met het sluiten van het diepe bad,
al meer dan 25 jaar geleden, ontbrak het opeens aan een thuisbasis
voor de vereniging met leden uit
Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
Sindsdien trainen ze in Uden in het
Zeesterbad.
Geen fusie met de Udense zwemvereniging, maar wel een goede
samenwerking. Voor de wedstrijden wijken ze uit naar zwembad
De Beemd in Veghel. De leden
werden niet geherindeeld met de
Veghelse zwemmers. Gorgo bleef

zelfstandig. Al vele jaren laat deze
vereniging zien dat met samenwerking in de regio veel bereikt
kan worden.
Kan een gemeente, net als een
vereniging, zelfstandig blijven bestaan zonder zelf alle faciliteiten in
huis te hebben? Samenwerken in
de regio, hier wat halen, daar wat
brengen?
Feit is dat Gorgo ondanks het ontbreken van een zwembad, toch in
staat is om een florerende zwem-

CDA: Maashorst:

club te zijn. Het kamp was weer
geweldig, zowel deelnemers als
jeugdige kampleiding leren hier allerlei vaardigheden waar ze in hun
latere leven veel plezier van kunnen hebben.

...zelfstandige gemeente te continueren en verder aan te scherpen
vanuit een regionaal perspectief
(As50-regio). De raad behandelt
het voorstel tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 oktober
aanstaande.
Burgemeester Moorman: “We concluderen dat alle drie de opties, op
hun eigen manier, een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van
de bestuurskracht van Bernheze en
het functioneren van de regio. We
zijn echter van mening dat zelfstandigheid, binnen de huidige dynamische context, de beste voorwaarden
biedt voor een sterk Bernheze in
een sterke regio.
De belangen van Bernheze worden
het meest gediend door het versterken van de bestuurskracht in de regio, naast het versterken van de bestuurskracht van de gemeente zelf.
We zijn ervan overtuigd dat wij als
zelfstandige gemeente, met een
aangescherpt regionaler profiel,
bestaansrecht hebben, het goed
kunnen blijven doen voor onze inwoners en ondernemers en tegelijkertijd meer kunnen betekenen
voor de regio.”

Bernheze is een gezonde gemeente,
in staat om op krachtige wijze de
toekomst in te gaan. Bovendien
ziet het college de voordelen van
de huidige schaal van Bernheze in
overzichtelijkheid en herkenbaarheid voor inwoners. Hij hecht er belang aan dat inwoners zich herkennen in de eigen kern, hun bestuur
en organisatie.
Tegelijkertijd realiseert het college
zich dat de versterking van het profiel, als zelfstandige gemeente met
een duidelijke regionale oriëntatie,
ook het nodige van de gemeente zal
vragen. De analyse die ze bij aanvang van deze toekomstverkenning
hebben gemaakt, biedt voldoende
aanknopingspunten om daar aan te
werken.
Aan de hand van de informatie uit
de eerste fases van het traject, legt
het college nu de drie opties voor
aan de raad om te komen tot een
positiebepaling voor de toekomst
van Bernheze.
Lees het volledige artikel op:
www.mooiheesch.nl,
www.mooinisseroi.nl
en www.mooihdl.nl

Tijd voor een
andere bank?

In oktober gaan we kijken wat wij
als gemeente voor plannen hebben voor de toekomst. Zijn wij ook
in staat om met samenwerking
zelfstandig te blijven of moeten er
drastischere beslissingen genomen
worden?

Wij help
en
u bij het
oversta
ppen

Van ons en voor ons

Wim van Lith, Fractie CDA Bernheze
bernheze - De vakantietijd is weer voorbij en velen van ons zijn naar
verre oorden geweest om te genieten van strand, zee en natuur. Het
is een periode waarin iedereen ontspannen is en geniet van een welverdiende vakantie. Na deze periode van rust kunnen we er weer even
tegen. Het dagelijks leven zet zich voort en we gaan weer naar het
werk of doen de gebruikelijke activiteiten. Een deel van ons is thuis
gebleven en heeft genoten van de natuur in onze eigen omgeving zoals
De Maashorst.
Eeuwenlang is De Maashorst een
barrière geweest aan de oostkant
van onze gemeente, een grens tussen Duitse en Hollandse heersers.
Pas in de 20e eeuw is de ontginning serieus opgepakt en zijn er
productiebossen aangelegd. Nu
kunnen we er volop van genieten. Bijvoorbeeld fietsen, helemaal
vanuit: ‘Hisch, deur de bossen van

Zeuvenbergen naar Nisseroi, dan
deur De Loo en De Brobbelbies
naor Zeeland en dan over de slingerpad van Uje en dan komde uit
op Bedaf.’
Dat is kris kras door De Maashorst
en dat is wat CDA Bernheze voor
ogen heeft met de toekomst van
De Maashorst. Niet alleen fietsers,

maar ook wandelaars, ruiters en
menners maken volop gebruik van
onze eigen natuur, vlak naast de
deur. En die mogelijkheid moeten
we behouden.
Wat we verder met De Maashorst
willen, komt in de komende maanden aan de orde. CDA Bernheze
wil een toegankelijke Maashorst
van en voor onze inwoners.

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

Van Heck Assurantiën
Rivez Assurantiën

't Dorp 124
& Risicobeheer
5384 MD Heesch Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 - 45 20 03 088 - 8000 900
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
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Centrum Management en
gemeente buigen zich
over straatmeubilair voor
centrum Heesch
www.centrumheesch.nl

Progressief Bernheze:

Da’s mooi!

Jesse Jansen, Commissielid Progressief Bernheze
BERNHEZE - Met zijn allen onze gemeente mooier maken, het klinkt bijna utopisch. Toch zijn er ontzettend veel mensen die er wekelijks voor zorgen dat onze
dorpen levendig blijven. Op het eerste gezicht lijken dat misschien niet de meest
grote bijdragen of bijdragen die een gigantisch verschil maken: maar denk je
eens in dat deze mensen het niet zouden doen. Wat dan?
Progressief Bernheze reikt jaarlijks
een prijs uit aan een leefbaarheidsinitiatief in onze gemeente: de ‘Das
Mooi-prijs’. Geen prijs die uitblinkt
in grote trofeeën, die verbonden
is aan gigantische geldbedragen
of een uitreiking die kan rekenen
op duizenden toeschouwers. Nee,
een prijs waarmee we elk jaar willen laten zien dat we het waarderen dat mensen zich inzetten voor
onze dorpen. Een prijs waarmee
we als politieke partij zeggen: ‘We
zijn trots dat jullie dit doen, jullie

maken je dorp beetje bij beetje zo
ontzettend veel mooier’!
Als partij geven we deze week zo’n
schouderklopje in de vorm van de
‘Das Mooi-prijs’. Dit jaar reiken we
deze prijs uit aan de vrijwilligers
van Cultureel Centrum Nesterlé in
Nistelrode. Zij hebben er sinds de
opening in 2013 samen voor gezorgd dat het cultureel centrum nu
een thuisbasis is voor ontzettend
veel mensen in het dorp. Zij hebben van het gebouw een dorpshart

gemaakt, prachtig mooi!
Eigenlijk verdient elke vrijwilliger
die waardering, zo’n prijs die zegt:
‘Da’s mooi, dat wat je voor onze
gemeenschap doet’. Een mooie
taak voor ons allen: de vrijwilligers
die we tegenkomen een schouderklopje geven. Daar is vast nog
een plaatsje voor tussen de goede voornemens voor het nieuwe
werkjaar.

Wegens toenemende
werkzaamheden zoekt
Notariskantoor Groeneweg
voor indiensttreding op korte termijn

Secretaresse
(m/v)

voor de afdeling onroerend goed
Fulltime
Vooropleiding
havo/MBO+/HBO-rechten

Reageren?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Taakomschrijving zie www.notarisgroeneweg.nl
Sollicitatie met c.v. naar info@notarisgroeneweg.nl

HEESCH - Een jongetje - we noemen hem Bertje (juiste naam bij de
redactie bekend) - wilde voor zijn verjaardag een zebra.
‘Maar jongen, er zijn hier toch helemaal geen zebra’s; je kunt wel
een pony krijgen.’ ‘Ik wil geen pony, ik wil alleen een zebra!’
Door de creativiteit van zijn ouders heeft Bertje nu toch zijn zebra!
Gespot in de Wijststraat in Heesch.

Tegen inlevering van deze bon:

25% korting op een

chocolade of taarten
workshop van € 32,-

Van 2 tot 27 september.
Minimale deelname 8 personen.
Boeken via www.creatiefenlekker.nl
of via 06-48546757
Specialist in chocoladeworkshops

Den Hof 17 - 5388 GN Nistelrode - 06 48546757
creatiefenlekker@telfort.nl - www.creatiefenlekker.nl

Stichting Actief Burgerschap nodigt u uit
Kom kennismaken, praten en debatteren met raad en college van Bernheze
HEESWIJK-DINTHER - Op 24 september 2015 zijn de raadsleden, de burgemeester en enkele wethouders
een hele avond te gast in Cultureel Centrum Servaes in Heeswijk-Dinther. Doel van de avond is om nader
kennis te maken, de sfeer te proeven van ons dorp en onder onze burgers, maar ook om te praten over zaken
die ons dorp aangaan.
of gewoon om nader kennis te maken.
Er staan deze avond vijf onderwerpen op het programma. Op één
na staan deze ook in het dorpsakkoord dat de stichting Actief

Die avond is er veel ruimte gereserveerd in Servaes. Voor alle bezoekers staat koffie klaar en later
ook desgewenst iets sterkers. U
bent hierbij van harte uitgenodigd!
We hebben een programma gemaakt om te zorgen dat iedereen
zoveel mogelijk raadsleden en collegeleden kan ontmoeten en dat
ook iedereen zijn zegje kan doen
over een aantal belangrijke kwesties.
Dit zal de eerste twee uur in beslag nemen. Daarna is de bar open
en is er gelegenheid om informeel
verder te praten over onderwerpen

DE ONDERWERPEN ZIjN:
- Centrum, met nu de nieuwe
supermarkt, het Grand Café en
de aanpassingen op het Plein.
- Zorg en welzijn. Er komt een
HDL coöperatie voor welzijn en

Doel van de avond is om nader kennis te
maken, de sfeer te proeven van ons dorp
Burgerschap namens onze kern
heeft afgesproken met het college.
Bij een eerdere enquête (‘IDOP’)
waren dat de onderwerpen waarover de meeste mensen zich zorgen maakten in Heeswijk-Dinther.
Voor ieder onderwerp zijn er twee
(bij grote drukte drie) discussieleiders. Samen dus 10 of 15 discussieleiders en ook 10 of 15 tafels.
Zo houden we per tafel de groepen klein!

zorg. Er is al een bestuur. Maar
de meeste zorg moet toch door
de gemeente en overheid worden geleverd. Lang niet alles
gaat goed.
- Bouwen en wonen. HD heeft
de laatste jaren al bijna 200 inwoners krimp, onder meer door
gebrek aan goedkope, betaalbare woningen. Wat vindt u?

- Verkeer. Een bron van onvrede
voor veel mensen. Aan de dubbele autoweg en de twee ontsluitingswegen wordt nu gewerkt. Wat wilt u verder, wat
is het grootste probleem, de
grootste wens?
- En als zeer actueel extra thema:
de gemeentelijke herindeling.
Op 1 oktober a.s. beslist de raad
over de toekomst van Bernheze.
Er is keuze uit drie opties. Wat
vindt u? Wat wilt u de gemeenteraad en het college nog meegeven als Heeswijk-Dinther en
over Heeswijk-Dinther?
PROGRAMMA:
- Vanaf 19.00 uur: Ontvangst in
Cultureel Centrum Servaes met
koffie en thee. Bij binnenkomst
wordt een tafel toegewezen.
Aan uw tafel ontvangt u elke
twintig minuten een andere
discussieleider, met een ander
onderwerp. Telkens samen met
een ander groepje leden van
raad en college. Ook koffie en
thee wordt aan uw tafel geserveerd. Zo houden we een rustige sfeer.

- 19.30 uur: Opening van de
avond. Informatie over het programma.
- 19.40 uur: De eerste discussieleider komt aan uw tafel en
opent de discussie over zijn of
haar onderwerp. Elke twintig
minuten wisselen discussieleiders én leden van raad en college van tafel.
- 21.20 uur: Iedereen blijft nog
even zitten en er wordt kort plenair nagepraat.
- 21.50 uur: Afsluiting. Iedereen
is nu welkom aan de bar voor
een drankje en een hapje en om
nog even met elkaar en zeker
ook met de leden van raad en
college na te praten.
Iedere inwoner van
Heeswijk-Dinther is welkom!
Zonder opgave vooraf.

Informatie:
a.verhaak@home.nl,
Stichting Actief Burgerschap
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ooGcontact

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

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Robbie van de Wijst
uit Nistelrode

Winnaar:
Familie v.d. Heijden
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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mooiBernhezertJeS
AANGeBoDeN
PeDICURe HeeSWIJK-DINTHeR
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, Heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
CURSUS DIGITALe
FoToGRAFIe eN
FoTo BeWeRKeN
maandag van 9.30 tot 11.30
of dinsdag 20.00 tot 22.00 uur
Bel 06-22064638
of kijk op
www.jolandonkersfotografie.nl
DRUMLeS IN NISTeLRoDe
Drumles voor jong en oud
vanaf € 11,- per week
Gratis proefles.
Anton Wubbels drums
Menzel 59 Nistelrode
0412-488991.
KAPTeIJNS PARTYVeRHUUR
voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
PeDICURe NISTeLRoDe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
GRAAG UW DIGITALe
CAMeRA LeReN KeNNeN?
Kom naar de cursus! In 6 lessen
leg ik u uit waar de knoppen voor
zijn en wanneer u deze gebruikt.
Start woensdagochtend 16
september 2015, Broekhoek in
Heesch.
Info: www.ds-fotografie.com
Denise van der Stappen
06-48400635.
FRIeTKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info en/

1

of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa Bok.
WILT U IeMAND VeRRASSeN
MeT eeN eCHT oRIGINeeL
KADo!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
Heeswijk-Dinther.

GeVRAAGD
LANDBoUWMACHINeS:
hooimachine, hark, maaier, ploeg,
weisleep, mesttank, bloter, frees,
kipper, tractor, vee-/paardentrailer,
etc. Tel. 06-19076959.
BoUWSCHUUR VooR
CARNAVALSVeReNIGING
oAN De KANT
Eind september 2015 t/m
februari 2016.
Heesch of evt. Nistelrode
Dirk van Kronenburg
dirk_van_kronenburg@hotmail.com
06-13721014.
GeBRUIKTe/oUDe
WeNSKAARTeN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0412-355008.

Te KooP
NIeUWe DeSSoTAPIJTTeGeLS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
125 M2 KANTooRRUIMTe
eN 300 M2 BeDRIJFSC.Q. oPSLAGRUIMTe
(deze laatste evt. ook te huur) op
1160 m2 grond
Heesch. Tel: 0412- 452582.

HeeSAKKeRS LICHTVISIe
HeeFT VooR IeDeReeN
De JUISTe LAMP IN HUIS
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
IN oNZe KADoSHoP VINDT U
ALTIJD eeN PASSeND KADo
VooR eLKe GeLeGeNHeID
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.
IN oNZe eLeKTRoSHoP
VINDT U ALLe MoGeLIJKe
LICHTBRoNNeN
Zowel LED als SPAAR-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers Elektroshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-Dinther.

Te HUUR
HAL IN HeeSCH
Wijststraat 27
opslag 150m2
grote roldeur, elektra 220/380v
wc aanwezig.
prijs € 350,- per maand
06-29302262.
FIeTSPLUS RINI
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact Rini de Reuver
06-28786922.

WILt U een ZoeKertJe PLAAtsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Puzzle #12662

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

Fijne vakantie gehad?
Dan is het nu weer tijd om iets leuks te plannen voor het najaar. Het
aanbod van de Eijnderic is verrassend veelzijdig. Voor iedereen is er
wel een passende cursus of workshop te vinden in de programmakrant
die gelijktijdig met DeMooiBernhezerKrant in uw brievenbus valt. Op
www.eijnderic.nl staat het volledige aanbod, daar kunt u zich ook direct inschrijven. Graag stellen wij u in de gelegenheid om goed geïnformeerd te worden over de cursus van uw keuze.
U bent van harte welkom tijdens onze Open Dag:
HEESWIJK vrijdag 4 september 2015 19.00 – 21.00 uur
HEESCH zaterdag 5 september 2015 11.00 – 15.00 uur
NISTELRODE zondag 6 september 2015 11.00 – 15.00 uur
Voor de talen is er een aparte informatieavond:
HEESCH donderdag 3 september 2015 19.00 – 20.30 uur
Veel plezier met het uitzoeken van een leuke workshop of cursus.

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

NAJAARSACTIE

Electrische Heggenscharen

Zeer lichte
Heggenschaar
ideaal voor
Hagen en Struiken

HSE 42 45 cm
van 146,- nu 99,Weijen 77a - 5388 HM Nistelrode
tel. 0412 - 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
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Aanbod muzieklessen in Heesch
HEESCH - Start er een nieuwe muziekschool in
Heesch? Je zou het bijna denken. Kijk maar eens
naar het aanbod! Er is de mogelijkheid tot het volgen van lessen op de blokfluit, piano en - bij voldoende belangstelling - dwarsfluit.

cursus wordt het notenschrift uitgelegd en aangeleerd met behulp
van de piano. Na afloop kan de
vlooienmars gespeeld worden.
Bovendien is het de bedoeling om

van muziek genieten. Als zingen
toch wat eng is, is er nog de cursus: sla d’r maar op los: algemene
muzikale vorming met behulp van
boomwhackers. Voor mensen met

e
Huiskamerinstituut
www.zieso-opmaat.nl

De lessen worden gegeven door
gediplomeerde en kundige docenten. Er is een speciaal aanbod
voor de jongsten onder ons: vanaf
6 jaar is het al mogelijk om in 10
lessen te kijken of het bespelen
van blokfluit, piano of dwarsfluit
je aanspreekt. In deze lessen wordt
de lesstof speels aangeboden met

liedjes en spelletjes. Verder start er
begin oktober een cursus Muziek
met peuters. In deze cursus komen
in 8 bijeenkomsten liedjes en muzikale spelletjes aan bod waar de
peuter en de begeleidende ouder
volop van kunnen genieten.
Ook komt er een cursus piano
spelen en noten lezen. In deze

De lessen worden gegeven door
gediplomeerde en kundige docenten
een kinderkoor op te richten. In
het koor leren de kinderen al zingend noten lezen, luisteren naar
elkaar, samen zingen en natuurlijk

Borrelnoten openen expositie

MIDDELRODE/HEESWIJK-DINTHER - Werk van Ans de Visser uit Heeswijk-Dinther is vanaf zondag 6 september te zien in de Moerkoal in Middelrode. De opening van de expositie wordt verzorgd door het koor De
Borrelnoten.
Het koor bestaat uit dertien mannen en 26 vrouwen en wordt begeleid door accordeonist Wim
Smits. Onder leiding van dirigent
Peter Smulders zingen zij gezellige liedjes en treden op door het
hele land. Het repertoire bevat 78
nummers waarvan een aantal in
de Moerkoal te horen zullen zijn.
Aanvang 11.00 uur.
Aansluitend zal de expositie ge-

opend worden van één van de Borrelnoten; Ans de Visser. Ans is in
1987 begonnen met schilderen in
aquarel en schilderde voornamelijk
bloemen, stillevens, zeegezichten
en dieren. Haar eerste expositie
was in 1989, in haar ouderlijke
huis (café de Zwaan) in Heeswijk.
In 2005 kwam zij in aanraking met
acryl schilderen en dat is nu haar
passie. Het thema van de exposi-

SCHoLeN & VeLDSPoRTeN GeSTART

tie is ‘vrouw’. Zo zijn er schilderijen
met afbeeldingen van o.a. Afrikaanse en Indonesische vrouwen.
De werken van Ans blijven tot 19
december te zien in de voorzaal,
foyer en de hal gedurende de openingstijden van de Moerkoal.
Voor verdere informatie:
info@moerkoal.nl of
073-5033050. De toegang op 6
september is gratis.

een verstandelijke beperking zijn er
de Blue Stars: een groep die samen
muziek maakt op keyboards en
slagwerk. Zij hebben al regematig

o

met veel plezier opgetreden. De
prijzen zijn zeker concurrerend te
noemen.
Kijk voor meer informatie op de
site: zieso-opmaat.nl voor vragen
of aanmelding: zieso@online.nl.

open avond over
muzieklessen Muzelinck

HEESWIJK-DINTHER - In Bernrode aan de Zijlstraat in Heeswijk-Dinther
wordt vrijdag 4 september een open avond gehouden door Muzelinck,
Centrum voor de Kunsten. Deze avond wordt in samenwerking georganiseerd met creatief centrum De Eijnderic. Op deze avond wordt informatie gegeven over het volgen van muzieklessen in Heeswijk-Dinther.
Muzelinck is een gecertificeerde
instelling en biedt aan zowel kinderen als volwassenen een breed
scala van opleidingen en cursussen: voor mensen die nog nooit
één noot gespeeld hebben, en voor
mensen die al aan het conservatorium studeren. Het gaat om individuele lessen en groepslessen op
vrijwel alle instrumenten. De lessen worden gegeven in het Bernrode gebouw in Heeswijk-Dinther.

Lestijden in overleg met de docent.
Uitgebreide informatie op
www.muzelinck.nl of telefonisch:
0412-623727.
Een docententeam zal vrijdag 4
september aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en demonstraties op instrumenten te verzorgen. Ook bestaat de mogelijkheid
om zelf instrumenten uit te proberen. De open avond is van 19.00
tot 21.00 uur.

Zie oplossing pagina 38

Tekst?

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl

13
www.dsp-heesch.nl

ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

www. heesch-presenteer t .nl
nl
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Workshops blazen of
slagwerk bij Aurora

Kaartverkoop Night of de Pier gestart
BB-Cool presenteert de 9e

NIGHT OF
DE PIER

ZATERDAG
3 OKTOBER 2015

Kaarten à €10,00 verkrijgbaar bij:
GASTERIJ DE PIER

Schansweg 3 Uden. Tel. 0413-26 59 30

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

GASTERIJ DE PIER UDEN

TAbAKSSPEcIAAlzAAK ROKADO

Mondriaanplein 26 Uden. Tel. 0413-25 14 42

TAnKSTATIOn ESSO ScHIMMEl

Kornetstraat 62 Uden. Tel. 0413-25 63 04

DE PAERDESTAl MODE

Hulstheuvel 40a. Uden. Tel. 0413-25 00 16

VAn MOOK, DE EcHTE bAKKER

Laar 66 Nistelrode. Tel. 0412-61 12 77

PRIMERA VEGHEl

Kalverstraat 13a Veghel. Tel 0413-35 45 29

KwAlITARIA DE GROOT

Kerkstraat 48 Zeeland. Tel. 0486-45 13 90

info: nightofdepier.nl
Night of De Pier

HEESCH - In september/oktober start Aurora in Heesch weer met de
workshops blazen of slagwerk voor kinderen vanaf 6 jaar. Naast algemene muziekkennis en kennis over verschillende instrumenten, wordt
er met de blokfluit of het slagwerk oefenpadje geoefend.
De workshops bestaan uit tien
wekelijkse lessen van 30 minuten.
Spelenderwijs komen alle facetten van muziek maken aan bod:
melodie, ritme, samenspel, notenschrift en instrumentenkennis. De
workshops worden gegeven door
muziekkrachten met een stevige
muzikale achtergrond. Zij werken
vanuit een programma en zijn
goed in de omgang met de kinderen. Na deze workshops heb je een
goede indruk wat de mogelijkheden zijn en kun je een verantwoorde keuze maken om misschien verder te gaan met het bespelen van
een instrument. Maar dat hoeft
niet, je kunt ook gewoon voor de
gezelligheid meedoen. De workshops worden in groepsverband
gegeven.
De kosten voor tien wekelijkse
lessen van 30 minuten bedragen
€ 30,-. Voor de workshop slag-

werk krijg je gratis een oefenpadje
in bruikleen. Voor de workshop
blaasinstrumenten zijn de kosten ook € 30,-. De blokfluit kost
€ 10,50. Het definitieve tarief kan
iets afwijken. De workshops slagwerk zijn op woensdag tussen
18.00 uur en 19.00 uur. De tijd
en dag van de workshops blazen
moet nog vastgesteld worden.

Een muzikale happening met o.a.
Soul, Blues en Rock muziek, m.m.v.

The Rocking Sixties |
Nona | The Vibro Kings |
Trouble | Mother Funckers
Groove Zone|
Too Many Parrots |
Slick & Suited | BB-Cool

UDEN/VORSTENBOSCH - De kaartverkoop voor de Night of de Pier is
weer gestart. Dit muzikaal festijn met o.a. soul-, blues- en rockmuziek
vindt plaats op zaterdag 3 oktober bij Gasterij de Pier aan de Schansweg in Uden.
Een avondje uit voor iedereen tussen de 30 en 70 jaar met een groot
reüniegehalte. Ook dit jaar zullen
negen bands hun opwachting maken, waaronder de organisator BBCool.
Daarnaast een aantal bands uit de
regio zoals The Rocking Sixties,
Nona, The Vibro Kings, Trouble,
Mother Funkers, Groove Zone,
The Slick&Suited, Too Many Par-

rots en - als afsluiter dit jaar BB-Cool.
Kaartverkoop bij: Tabaksspeciaalzaak Rokado, Tankstation Esso en
De Paerdestal Mode in Uden.
Van Mook de echte bakker in
Nistelrode, Primera in Veghel.
Kwalitaria De Groot in Zeeland en
bij Gasterij de Pier in Uden.
Voor meer informatie:
www.nightofdepier.nl.

Carla van Lieshout verrast Tim
Akkerman met uniek cadeau
Genieten van talent tijdens eerste huiskamerconcert in Galerie Bernheze

Inschrijven
Stuur een mail:
wilmavandeven20@hotmail.com
en je ontvangt een inschrijfformulier.
Voor meer informatie:
06-41744174.Aurora jeugd is onderdeel van de fanfare en heeft
als doel alle kinderen uit Heesch
te bereiken om in hun jeugd kennis te maken met muziek. Aurora
doet dit op verschillende manieren,
waaronder de workshops.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015

IN ZAAL THEKES HERPEN

HOLLANDSE

AVOND

MMV

DJANGO
WAGNER
en

discotheek

van Gogh

aanvang: 21.00 uur
entree: € 10,00
v.v.k.: € 7,50
WWW.THEKES.NL @THEKESHERPEN /THEKESHERPEN
THEKES - A. V. HERPENPLEIN 9 - 5373 AH HERPEN - 0486411547

BERNHEZE – Net voordat de schoolvakantie zondagavond al donderend met flitsen en een lichtshow afgesloten werd, werd Tim Akkerman bij Galerie Bernheze in zijn hart geraakt. Niet door de flitsen, maar door
een pakkend schilderij, gemaakt door kunstenares Carla van Lieshout. De organisatie van het eerste huistuinkamerconcert bij Galerie Bernheze kijkt ontzettend tevreden terug op dit nieuwe initiatief, dat zeker voor
herhaling vatbaar is.
Tim Akkerman stond zaterdag
nog op het podium tussen grote
artiesten als Guus Meeuwis, Miss
Montreal en een aantal andere speciale gasten tijdens een jubileumconcert van Di-rect in Scheveningen. De ode aan hem persoonlijk
als artiest op zondag een dag later,
kwam voor Tim onverwachts.
Tim wilde aan zijn optreden beginnen toen hij een prachtig schilderij
en persoonlijk gedicht aangeboden
werd. Gastheer Theo van den Heuvel regelde het huiskamerconcert
voor zijn dochters die de artiest
al meer dan 15 jaar volgen, zijn
vrouw Carla van Lieshout maakte
het prachtige schilderij en Ad van
Schijndel maakte het gedicht. Tim
was er stil van en ontroerd: “Gisteren was al duidelijk dat ik de
goede keuze gemaakt had om
zonder Di-rect mijn zangcarrière
te vervolgen. En dan vandaag krijg
ik van Carla, die haar passie volgt

en gaat voor waarin ze gelooft,
zomaar zo’n mooi cadeau.” Hierna
bracht Tim zijn nieuwe single die
op 4 september uitkomt: I’m Still
Alive. Ook zo benieuwd? Ga naar
zijn website www.timakkerman.nl
en luister naar de teaser.
Huis-tuinkamer concert
Een ongedwongen avond - met
ongeveer 40 gasten die niet wisten
wat te verwachten van dit samenzijn; behalve dat Tim Akkerman
zou komen - werd extra ontspannen door het mooie weer. Al snel
werd duidelijk; dit is een avond om
vooral te genieten van al wat mooi
is in het leven. Prachtige locatie,
unieke kunstwerken, een aandoenlijke gastvrijheid met allemaal
getalenteerde mensen waarmee je
niet raakt uitgepraat.
Ad van Schijndel kwam met enkele
prachtige gedichten, kunstenares
Marlies maakte ter plaatse prachti-

ge kleine profielbeelden van enkele aanwezigen en ook het concert
van Tim Akkerman. De uitmuntende culinaire verzorging door Toon
en Joys van Duren, Theo en Carla
van Galerie Bernheze en Ivo Tousain van Tousain Catering maakte
deze avond compleet.
Chapeau en een unieke mogelijkheid voor groepen om op intieme
wijze een mooie avond te beleven.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode
Tel: 0412-671235
www.facebook.com/
orangerievantilburg
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Historisch oogstfeest op de Huis Deelen in Heesch Vinkel
HEESCH/VINKEL - Het Historisch Oogstfeet begon afgelopen zondag om met een openluchtmis.
De viering stond in het teken van dankbaarheid. De pastoor arriveerde met de ‘hoogkar. Tal
van activiteiten waren er voor jong en oud met natuurlijk een hoofdrol voor ‘Oogstactiviteiten’.
Oude ambachten zoals het dorsen, het ploegen en het oogsten werden aan het publiek gedemonstreerd. Een warme maar geslaagde 10e editie.

Foto’s: Ad Ploegmakers

oogstfeest op
Natuurcentrum
De Maashorst

www.diepvriesspecialist.nl

Pizza
kip, salami of geitenkaas

Stunt

doos à 360/365/370 gr.

Zondag 6 september
Van 10.00 uur tot 17.00 uur

Oogstfeest
g
n

Authentieke Pizza
Normaal 2.79 / 2.99

4 stuks voor

5.

00

Tonijnsteaks

Boltaart

framboos of aardbeien

zak à 1 kg.

doos à 650 gr.

Epic
Normaal 13.89

10.
Frites

5.

11 mm

zak à 2,5 kg.
McCain
Normaal 4.89

1.

99

schaal à 5 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 3.49

49

Ook
voor
airfryer

zak à 8 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 6.99

Diepvriesspecialist
Normaal 5.69

schaal à 3 stuks

of chocolates

Diepvriesspecialist
Normaal 4.19

99

bak à 2,5 ltr.

3.

Smulrol of satérol

3.

19

Op het erf staan allerhande kraampjes waar lekkernijen
geproefd en gekocht kunnen worden, maar er zijn ook
diverse andere landelijke producten te koop.

Boerenroomijs

2.

49

Broodje frikandel

4.

Ovenkroket

Op het erf van het natuurcentrum kunt u producten uit

MAASHORST De
- Natuurcentrum
De Maashorst
houdt op
Maashorst bekijken, proeven
en kopen.
Ook voor kinderen
is er van alles te
zondag 6 september
een oogstfeest
bijbeleven!
het natuurcentrum van 10.00Parkeren
uur tot 17.00
uur. De
oogst is bijna geen toegang
gratis
daan, dus hetwww.natuurcentrumdemaashorst.nl
is de hoogste tijd om te proeven van de
rijkdom van De Maashorst.

1.

99

op
=
op

zak à 1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 1.99

Coppenrath & Wiese
Normaal 7.99

99

Soepgroenten

DE TOEGANG IS GRATIS

99

IJs pralines
9 stuks

Spaarkaart

Glacio
Normaal 1.99

Gratis tegen
inlevering van
10 spaarpunten

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051

van

Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,
woensdag 2 sept. t/m dinsdag 15 sept. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

De Maashorst is een gebied dat rijk is aan natuurschoon
en cultuurhistorie, maar er is ook in toenemende mate
aandacht voor duurzaam geproduceerde en biologisch
geteelde producten. Veel mensen vinden het belangrijk
dat er zorgvuldig met onze natuur en met onze voeding
wordt omgesprongen en dat we voedsel consumeren dat
in onze eigen omgeving geproduceerd is, bijvoorbeeld in
de Maashorst. Ook de leveranciers van het natuurcentrum zijn hier heel bewust mee bezig en het natuurcentrum wil hier dan ook graag met een oogstfeest aandacht
aan besteden. De toegang op zondag 6 september is gratis, er is muziek, een hapje en een drankje.
Meer informatie is te vinden op
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
of telefonisch: 0412-611945.
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opening Le Village: stijlvolle
mode voor de vrouw
HEESCH - Het Heesche winkelbestand is
uitgebreid! Dit keer met Le Village Damesmode, een prachtige winkel aan ’t Dorp 60b.
De modewinkel wordt gerund door Marion
Giebels-van Venrooij, samen met haar zus
Erna en oud-collega Elise. Zij richten zich
vooral op vrouwen die op zoek zijn naar
stijlvolle mode en die een eerlijk en goed
advies waarderen.

!

W EEK EN D

VOORDEEL
R
4 T/M 6 SEPTEMBE

Kokosnoot

ERKEN
VOOR HUISMgids
juli/aug 2015
Bron: Consumenten

PER STU

K

WEEKEND

0.49

Gemarineerde
varkenshaasspiezen*
300 g

Merguez*
3 STUKS

360 g

5 STUKS

WEEKEND

WEEKEND

2.49

Elise, Marion en Erna nodigen u van harte uit

Foto’s: Ad Ploegmakers

2.19

Komkommer

Pane Milano
Om af te bakken.

5 STUKS

els Verdonk veertig jaar muzikant

PER STU

WEEKEND

WEEKEND

0.99

Bloemkool

K

0.49

Witte druiven
K

500 G

WEEKEND

WEEKEND

PER STU

0.99

0.99

Prijsverlagingen

Triangels
meergranen

Mediterrane
kaasblokjes

Active drink*

Jubilaris Els werd toegesproken door voorzitter Lambert van der Ven

HEESWIJK-DINTHER - Tijdens het zomeravondconcert van harmonie Sint Servaes op zondag 12 juli werd klarinettiste en bestuurslid Els Verdonk gehuldigd vanwege haar 40-jarig
muziekjubileum. Els speelt nu 27 jaar bij de Dintherse harmonie, de eerste 13 jaar van haar
muziekcarrière bracht zij in Rosmalen door.
In een volgepakte Muziekfabriek sprak voorzitter Lambert van der Ven de jubilaris toe,
speldde haar de bijbehorende versierselen op
en overhandigde de oorkonde. Bloemen waren er voor haar partner Loek, die net als Els
in het harmonieorkest speelt.

Vanuit de muziekcommissie is Els Verdonk
ook elke vijf jaar de muzikale spil van de
proms. Zij draagt met haar commissie zorg
voor een spetterende inhoud van een show,
die door vele mensen wordt gedragen. Het
resultaat is op 30 en 31 oktober te zien op

Els heeft een grote staat van dienst binnen de
harmonie. Ze speelt zeer verdienstelijk klarinet en heeft het tot eerste klarinet gebracht.
Maar Els speelt niet alleen muziek, ze heeft
er ook een mening over. Vandaar dat ze nu
al vijftien jaar zitting heeft in de muziekcommissie. Daar is ze al vele jaren voorzitter van
en draagt zij er zorg voor dat er muziek wordt
gekozen, dat nieuwe muziekstukken worden
besteld, dat deze stukken worden gekopieerd en dat alle muziekstukken worden gearchiveerd. Els zorgt ervoor dat er concerten
worden gepland, dat de concerten worden
aangekleed en uitgewerkt en dat alles wordt
afgestemd met de dirigent.

ELS HEEFT EEN GROTE
STAAT VAN DIENST BINNEN
DE HARMONIE
de Viking Dinther Proms, de vierde editie van
deze happening in sporthal De Zaert.
Sinds 2010 zit Els in het bestuur van de vereniging. Ze is een echt verenigingsmens. Niet
alleen bestuurlijk, maar ook in de vele commissies en activiteiten die we met de vereniging hebben.
De vereniging kan altijd op haar rekenen.
Haar betrokkenheid is groot, haar inzet navenant.

2x 90 g

0.89

0.79

Mini-brownies

375 g

2.19
Bockworst

8x 30 g

1.49

1.39

1.99

6x 0.117 l

1.69

Zaden of pitten

8x 45 g

1.75

1.59

1.59

150-175 g

2.39

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

2.29
* Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN
OP WWW.ALDI.NL
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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BeRNHeZe

UW BoUWPeRIKeLeN IN BeRNHeZe BoUWT?
INFo@DeMooIBeRNHeZeKRANT.NL
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eDWIN:

‘Met goede mensen om je heen bespaar je veel tijd en energie’

een langdurige samenwerking in een nieuw jasje
NISTELRODE – Maarten janssen en Edwin Verkuylen realiseerden al vele projecten samen. Afgelopen
maand werd die samenwerking officieel, met de tekening van het samenwerkingsverband janssen & Verkuylen architecten en ingenieurs. Technisch Tekenburo Verkuylen en Maaja Architectuur blijven gewoon
doen wat ze altijd al deden; alleen en samen werken aan prachtige ontwerpen en realisaties van bijzondere gebouwen.
samenwerking tussen de architect
en de technisch tekenaar al snel
een succesformule. Maarten Janssen: “Als architect ontwerp je en
de technisch tekenaar werkt het
verder uit, hierna komt de constructeur die alles berekent. Is het
realiseerbaar en is het betaalbaar
Edwin Verkuylen is in Bernheze
geen onbekende; we kennen
hem als ex-prins van CS De Wevers maar ook als vrijwilliger en
bestuurslid in het Nistelrodese
verenigingsleven. Maarten Janssen heeft inmiddels ook naam gemaakt in deze regio, maar dan als
architect. Ze leerden elkaar kennen op de MTS, hierna maakten
ze de HTS af en Edwin ging werken. Al snel begon hij als zelfstandig technisch tekenburo en nadat
Maarten zijn universiteit afgerond
had en aan het werk kon als architect, wist hij al snel de weg naar
de KvK te vinden voor Maaja Architectuur.
Vaste lijnen
Met zijn roots in Brabant, werd de

mensen geen of een andere architect nodig hebben, kunnen ze ook
gewoon bij mij terecht.” Maarten
werkt zo ook met andere technische tekenbureaus: “Een mooi
project in Uden is bijvoorbeeld
Multizorg Vitaal van Paul van den
Brand. Dit realiseer ik als architect

Van een schetsontwerp tot uitwerking van het hele
project, allemaal kwaliteit voor een goede prijs
en zo verloopt het proces verder. Het samenwerken heeft veel
voordelen. Wanneer het gesprek
met de klant vanaf het begin samen opgepakt wordt, scheelt dit
tijd en dus geld voor de klant.”
Alle kwaliteiten bundelen, dat
geldt ook voor de vaste constructeur waar Edwin mee werkt; Twan
van Hout uit Nistelrode en de
Heesche Onno Truschel, adviseur
op het terrein van de ruimtelijke
ordening.
Edwin: “We werken ook gewoon
als zelfstandige bedrijven, als

met Bosch en Van Oers uit Heeswijk-Dinther en Twan van Hout
uit Nistelrode.”
Van klein tot groot: Van een mooie
woning tot een nieuw, modern
en groot hockeycomplex voor HC
Hockeyclub in Den Bosch, tot aan
een nieuwe hoofdstad in Afrika
waar ze al enkele jaren aan werken.
“Van een schetsontwerp tot uitwerking van het hele project, allemaal kwaliteit voor een goede
prijs!”, sluit Maarten af.

Edwin en Maarten
Adviesburo Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan van Gerwen

B.V.

Marijke Floris Wonen
GROEP BV

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

Al sinds 1973
het vertrouwde adres voor het vakkundig
Al sinds 1973 het vertrouwde adres
plaatsen
en leveren
van plaatsen
tegels en en
natuursteen!
voor het
vakkundig
leveren
van tegels en natuursteen!

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther • tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Dr. Boutkanstraat 9 • Heeswijk-Dinther
tel. 0413-291249 • fax 0413-293952

• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang

■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
Uw waard
ie
t
a
onze motiv
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Meubelstoffeercursussen
De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

073 503 5 305
06 12 22 48 20

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

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

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

GRATIS
WOONADVIES

aan huis

NISTELRODE - De Woonsfeermakers van jacobs & jacobs breiden hun zaak uit. Binnenkort vindt u in de
winkel nog meer dan alleen stijlvol wonen. Zij bieden u dan ook een compleet assortiment op het gebied
van comfortabel en gezond slapen. Dit doen zij in samenwerking met Morgana, dé slaapspeciaalzaak
van Nederland. Om deze uitbreiding te verwezenlijken, wordt er plaats gemaakt in de winkel. Dit houdt
in dat u flink kunt profiteren van showroomaanbiedingen, meeneemprijzen en kortingen tijdens de ‘Late
Summer Sale’.
Late Summer Sale
De actie ‘Late Summer Sale’ loopt
van woensdag 26 augustus tot en
met vrijdag 18 september 2015.
Tijdens deze actie gelden de aanbiedingen voor vele meubels van
grote merken. Diverse relaxfauteuils worden aangeboden met
wel 60% korting. Daarnaast

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

COMFORTABEL EN
GEZOND SLAPEN
wordt ook een aantal meubelsets
aangeboden voor meeneemprijzen. Bij de design wandkasten
blijft de service van Jacobs & Jacobs onveranderd. Het wandmeubel wordt bij u thuis in elkaar

gezet, maar is nu verkrijgbaar met
flinke korting. Alle aanbiedingen
van deze actie gelden zolang de
voorraad strekt.
Morgana
Met de uitbreiding van comfortabel en gezond slapen biedt Jacobs
& Jacobs Woonsfeermakers u het
ultieme winkelgemak. Naast de
bekende
kwaliteitsproducten,
bieden de Woonsfeermakers u
namelijk binnenkort ook het Morgana slaapkamerassortiment.
Deze merklijn bestaat uit slaapkamerproducten van uitmuntende
kwaliteit voor scherpe prijzen,
zoals bijvoorbeeld Morgana boxsprings, matrassen, dekbedden
en hoofdkussens. Binnenkort

verkrijgbaar bij Jacobs & Jacobs
Woonsfeermakers, te vinden op
Laar 1 5388 HB Nistelrode.

Laarhof 54 te Nistelrode
Te koop / Te huur

Woonhuis

www.hetbouwblok.nl
Inlichtingen: 06-38154150
Voorzien van airco,
vloerverwarming en
warmteterugwinunit.

Loosbroek breekt het ijs
voor een tennisbaan

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

WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther

LOOSBROEK – De grootse viering van het veertigjarig bestaan van de
Kerncommissie had nog een extra verrassing in petto. Tijdens Loosbroek Presenteert ontving wethouder Peter van Boekel van de kerncommissie een klomp ijs met daarin een tennisracket.
De wethouder werd verzocht om
– eindelijk – de vele verzoeken van
Loosbroek om een tennisbaan uit
het ijs te halen. Letterlijk door het
racket uit het ijs te hakken en figuurlijk bij zijn collega-politici. Immers, de overige kernen hebben
allemaal tennisbanen en het ver-

zoek zit nog steeds in de ijskast.
Het verzoek werd vergezeld van
350 handtekeningen.
Van Boekel liet zien dat hij vaker
met dit bijltje gehakt had en – geholpen door Jolanda Gevers – hakte hij vakkundig het tennisracket
uit het ijs.

0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

Verdieping: slaapkamer, garderobekast, toiletruimte
met wastafelmeubel en cv ketel.
Gordijnen, tafels, stoelen, kast, tv, koelkast, vriezer,
wasmachine en diverse andere spullen aanwezig.

MEUBELEN,

WOONDECORATIE
RESTAURATIE EN

ANTIEK
STOFFERING
DE WITTE BOERDERIJ
www.witteboerderij.nl
Hezelaar 2 - Sint Michielsgestel

073 – 5512778

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

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

32

HUPNAAR

Woensdag 2 september 2015

HUBO!

Column
onno

Binnenzonwering
op maat?
Laat je adviseren door Hubo
bon
Knip de n
e
uit
er!
pro fite

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305

Peter van Roosmalen Schilderwerken

20%

“Ook voor
pokon naar...”

KEUZEKORTING*

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING

999921
Planten2 909999
laten
bloeien?

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

Maxend 5 - Nistelrode
026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd
1
info@hubonistelrode.nl
0412-611033

NISTELRODE - Het is alweer begin september en zoals we overal kunnen
lezen; er kan veel regen vallen. Onze tuinen zullen geen water extra nodig hebben. Duurzaam bezig zijn? Vang het water op in de ouderwetse
regenton. Naast water is voor vele tuinvrienden ook goede verzorging
van de planten een must.
Ook voor Pokon ga je naar Hubo en download de handige Pokon app of
wordt vriend op facebook van Pokon www.facebook.com/Pokonnl en je
hoeft je nooit meer af te vragen wanneer die ene plant een beetje extra
kan gebruiken.
17-02-14 11:41

oPneMen
WijzigingsbevoegDHeiD
vrijblijvenD?
Bij het vaststellen van een
bestemmingsplan heeft de gemeenteraad
de bevoegdheid een zogenaamde
ONNO TRUSCHEL is
wijzigingsbevoegdheid op te nemen.
zelfstandig adviseur op het
In het bestemmingsplan staat dan
gebied van ruimtelijke
beschreven, dat Burgemeester en
ordening en eigenaar van
Wethouders (een gedeelte van) het
RO Connect in Heesch.
bestemmingsplan mogen wijzigen in
een andere bestemming. Aan het wijzigen van het bestemmingsplan
zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan in het
bestemmingsplan zelf.
Maar mag de gemeenteraad ‘zo maar’ wat wijzigingsbevoegdheden
opnemen in een bestemmingsplan?
Nee. Dat mag niet.
Zo mag een wijzigingsbevoegdheid geen structurele wijzigingen van
het bestemmingsplan mogelijk maken. En ook de haalbaarheid van
een wijzigingsbevoegdheid moet reeds in het bestemmingsplan door
de gemeenteraad aangetoond worden.
Ook is het in beginsel niet in overeenstemming met een
goede ruimtelijke ordening om in een bestemmingsplan een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen die bestemmingen mogelijk
maakt, die pas na afloop van de planperiode van tien jaar zullen
worden verwezenlijkt. Dit betekent dat de gemeenteraad vóór de
vaststelling van het bestemmingsplan moet onderzoeken of - kort
gezegd - behoefte bestaat aan de mogelijkheid tot wijziging van de
bestemming.

WiJzigen van een BesteMMingsPlan is
een Bevoegdheid en niet een PliCht!
Verder moet de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan
onderzoeken of bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid (dus na
wijziging van de bestemming) nog sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat voor omwonenden.
Bij het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in een
bestemmingsplan moet de gemeenteraad tenslotte van tevoren
bepalen in welke gevallen en op welke manier (onder welke
voorwaarden) Burgemeester en Wethouders van deze bevoegdheid
gebruik mogen maken.
Dit alles betekent, dat als er een wijzigingsbevoegdheid in een
bestemmingsplan is opgenomen, daarmee de aanvaardbaarheid van
de nieuwe bestemming binnen het gebied, in principe als een gegeven
beschouwd kan worden.
Toch zullen burgemeester en wethouders bij de toepassing van een
wijzigingsbevoegdheid nog altijd moeten nagaan of wijziging van de
bestemming uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening ook
gerechtvaardigd is. Ook zal het college moeten nagaan of voldaan
wordt aan de voorwaarden die door de gemeenteraad zijn gesteld.

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

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

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid blijft uiteindelijk een
bevoegdheid voor B en W, geen plicht!
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005
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emiel Hermes: ‘elk huis heeft onderhoud nodig’
HEESCH - Menig huizenbezitter heeft wel eens plannen om zijn huis op te knappen, maar vaak gaat het
niet door omdat men zelf niet de expertise in huis heeft. Maar wat zou het toch mooi zijn als die nieuwe
badkamer of keuken er kwam of een dakkapel waardoor de slaapkamer op de zolder een stuk groter wordt.
Emiel Hermes Renovatie en Onderhoudsadvies is echter de juiste man voor dit soort klussen! Hij adviseert
niet alleen, maar realiseert de werkzaamheden ook.
Emiel Hermes is in 2011 voor zichzelf begonnen, nadat hij meer dan
dertig jaar lang voor bedrijven

allerlei renovaties, van klein tot
groot, heeft gedaan. “Renovatie
in de vorm van vervanging, re-

paratie of modernisering. Of het
nu om een lekkende kraan of een
complete nieuwe keuken gaat, we

doen het allemaal”, legt Emiel uit.
“Je kunt rustig stellen dat ik alles doe in een bestaand huis. De
afwerking van wanden, loodgieterswerk of elektra, ook dat hoort
erbij. Ik werk samen met een vijftal andere ervaren bedrijven, want
echt specialistisch werk als stucen
en het leggen van tegels moet je

muren en je huis knapt er enorm
van op. Het is dan weer helemaal
up-to-date en gemoderniseerd.
Groot voordeel is ook dat je niet
hoeft te verhuizen, want vaak
vind je de woning erg prettig,
maar zou je toch graag een aantal
dingen veranderd zien. Nou, dat is
dus geen enkel probleem.”

Hij adviseert niet alleen, maar realiseert
de werkzaamheden ook
aan de vakman overlaten. Ik blijf
echter wel het aanspreekpunt, dat
is voor de mensen ook het fijnste.”

Emiel op weg naar een klus

Kraan of keuken
Emiel Hermes Renovatie en Onderhoudsadvies is dus ook in te
schakelen als de kraan van de
badkamer of keuken niet goed
meer werkt. “Een huis heeft onderhoud nodig, dat moet je regelmatig doen. Ik merk vaak dat
mensen verbaasd zijn als ze horen
wat ik allemaal doe en ze zijn blij
dat ze eindelijk een adres hebben
waar ze terecht kunnen voor allerlei (onderhouds)werkzaamheden aan hun huis. Een complete
renovatie houdt natuurlijk veel
meer in. “Dan moet je een huis
soms compleet strippen. Het kan
Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers allemaal binnen de bestaande vier

Emiel Hermes is zondag 13 september aanwezig tijdens Heesch
Presenteert. Heeft u plannen voor
een renovatie, kom dan vooral
eens kijken bij zijn stand.

eMIeL HeRMeS
Bachlaan 26
5384 BM, Heesch
showroom open
06-26443727
op zaterdag
info@hermesheesch.nl
9.00 - 15.00 uur
www.hermesheesch.nl
showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

GRATIS

deur in kleur
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

showroom
open
showroom open
op zaterdag
op zaterdag
- 15.00uur
uur
9.009.00
- 15.00
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VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

Jongerenwedstrijd ‘Betaalbaar bouwen’ in Heeswijk-Dinther
DEELNEMERS KUNNEN 6000 EURO WINNEN MET EEN EIGEN WOONIDEE
HEESWIJK-DINTHER - Hoe kun je ervoor zorgen dat jongeren in een
dorp blijven wonen? Het antwoord lijkt even simpel als het misschien
wel is: laat ze zelf hierover meedenken. Dat kan in de jongerenwedstrijd ‘Betaalbaar bouwen’ in Heeswijk-Dinther. Het reglement staat
sinds deze week online.
De jongerenwedstrijd is een initiatief van de stichtingen Actief Burgerschap en Dorpsnieuws. Voor
de wedstrijd kunnen deelnemers
een eigen idee indienen voor een
woonplan. De opdracht is het
uitwerken van een concreet en
realiseerbaar plan om ofwel betaalbaar koopwoningen in Heeswijk-Dinther te bouwen of te kopen, ofwel een betaalbaar project
van huurwoningen met sociale
(lage) huur. Is bouwen of verbouwen voor bijvoorbeeld 100.000 of

120.000 euro echt onmogelijk?
Iets dergelijks geldt ook voor een
project waarvan de woningen/
units worden verhuurd. Is 500 of
600 euro maandelijkse huur echt
onmogelijk?
Het ingediende plan kan technisch
zijn, bijvoorbeeld een bouwproject. Maar ook financieel, zoals
een beleggingsfonds met spaargeld van mensen uit HeeswijkDinther. Of nóg iets heel anders,
waardoor een aantal jongeren aan

naar heeft een waarde van 6000
euro en dient zo mogelijk besteed
te worden aan het project, maar
in elk geval aan het kopen, huren
Kruishoekstraat 19 HeeschofT 0412
633 069
www.vandersangengaragedeuren.nl
inrichten
van
een woning in
Heeswijk-Dinther.
een betaalbaar huis kan komen.
Misschien wel een huis dat beneden is ingericht en woonklaar,
maar boven leeg, alleen het casco.
Of eenvoudige units bouwen in
een ongebruikte loods of winkel.
Het winnende idee kan een koopwoning of koopproject zijn, maar
ook een project dat voor jongeren
betaalbare (sociale) huurwoningen oplevert. Een onafhankelijke
deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De prijs voor de win-

Aanmelden
Deelnemers moeten tussen de
18 en 35 jaar zijn en in HeeswijkDinther wonen of er sterk mee
verbonden zijn. Zij kunnen zich
opgeven voor de wedstrijd tot uiterlijk 31 oktober door het digitaal
insturen van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan het
wedstrijdsecretariaat,
jongerenwedstrijd@hadeejer.nl.
Zij krijgen binnen een week een
bevestiging van ontvangst en - als

het goed is - acceptatie voor de
wedstrijd. De sluitingsdatum van
de wedstrijd is 30 november. De
prijswinnaar wordt bekend gemaakt en de prijs uitgereikt op de
nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari 2016 in CC Servaes.
Voor meer info:
www.hadeejer.nl/
jongerenwedstrijd.

Het winnende idee kan een koopwoning of koopproject zijn, maar ook
een project dat voor jongeren betaalbare (sociale) huurwoningen oplevert
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Sociaal Shoppen

service - kwaliteit - bevlogenheid - passie
Online of offline
Om de hoek

Wij kopen bij onze ondernemers die al jaren het verenigingsleven ondersteunen. Die al jaren klaar staan voor
ons, inwoners van Bernheze, ook vaak buiten de openingsuren. Wij kopen bij ondernemers met service,
kwaliteit, bevlogenheid en passie voor hun zaak. Met deze actie wordt u uitgedaagd om bij een van deze
bedrijven te gaan kopen. Wij introduceren het SOCIAAL SHOPPEN...

Ons kent ons
Met leuke acties

Als zelfstandige of samen staan we sterk
het is en blijft prachtig; ons ‘eigen’ werk
DANAQUe HAARSTUDIo
Menzel 31
5388 SX Nistelrode
0412-480836

FeSToN TAPIJTeN HeeSCH

Broekhoek 52

FIeTSPLUS RINI

GASTRoNoMIA ITALIANA

HULLIe

5384 VR Heesch
0412-451394

Laar 63a
5388 HC Nistelrode
0412-610114

www.danaque.nl

www.festontapijtenheesch.nl

www.fietsplus-rini.nl

www.g-italiana.nl

www.hullie.nl

INTeNSe SKIN & BoDY IMPRoVeMeNT

RAINBoW CeNTRe

CoNSCIUS SPoRTS

VAN SCHIJNDeL TeGeLHANDeL

De Beekgraaf 58
5388 CV Nistelrode
0412-617333

Oostwijk 11
5406 XT Uden
0413-270110

CAFeTARIA ’T TRAMPLeIN

Laarhof 22
5388 GX Nistelrode
06-10433489

Laar 35
5388 HC Nistelrode
0412-617042

’t Dorp 70
5384 MC Heesch
0412-474000

Canadaweg 3a
5406 TS Uden
0412-257534

Tramplein 1
5388 ES Nistelrode
0412-613669

www.salonintense.nl

www.rainbowcentre.nl

www.consciussports.nl

www.vanschijndeltegels.nl

5A HeLMA VAN De RAKT
Gagelstraat 5

FYSIoTHeRAPIe HooGSTRAAT

eeTCAFÉ ‘T PUMPKe
Raadhuisplein 7

STeeNGoeD WoRKSHoPS

5374 NP Schaijk
06-36114581

Hoogstraat 11
5384 BJ Heesch
0412-453608

5388 GM Nistelrode
0412-612956

Eikenhoek 62
5473 GZ Heeswijk-Dinther
06-11318621

Canadabaan 2
5388 RT Nistelrode
0412-617299

www.5ahelmavanderakt.nl

www.fysiotherapie-hoogstraat.nl

www.eetcafetpumpke.nl

www.steengoedworkshops.nl

www.mgservice.nl

HUBo NISTeLRoDe
Maxend 5
5388 GH Nistelrode
0412-611033

FRANSeN ACCoUNTANCY
& ADVIeS
Kerkveld 69, 5388 RH Nistelrode
0412 474 015

UCe CoMPUTeRS

De Doorgang 11
5473 HZ Heeswijk-DintheR
0413-293131

WoLLeTJeS

Weijen 16
5388 HN Nistelrode
0412-610071

BP VAN DUYNHoVeN

www.hubo.nl

www.faara.nl

www.uce.nl

mijnwolletje

Zoek de letters in bovenstaande pagina en maak het woord.
Stuur dit voor 20 september naar: info@demooibernhezekrant.nl.
Wie weet mag jij gaan shoppen bij een van deze bedrijven.

Succes!

MG-SeRVICe

Maxend 20
5388 TX Nistelrode
0412-612812

BP-servicestation-van-Duijnhoven

Winnaar Sociaal Ondernemen:
Betsy van den Hurk
Zij heeft gekozen voor een waardebon van € 25,van Eetcafé ‘t Pumpke Nistelrode

WIN eeN WAARDeBoN VAN € 25,00
VooR BeSTeDING BIJ eeN VAN
De BeDRIJVeN oP DeZe PAGINA
Organiseer hier de letters tot het juiste woord:

Verzamel in de
puzzelstukjes alle letters.
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Burgemeester Moorman opent kunstgrasveld MHC Heesch
Heesch - MHC Heesch mag zich verheugen op een nieuw kunstgrasveld. De bouwwerkzaamheden zijn bijna afgerond. De club krijgt naast dit (bestaande) kunstgrasveld ook de beschikking over een nieuw kwartveld. Op zaterdag 5 september om 15.30 uur, tijdens het jubileumweekend, wordt het nieuwe
veld officieel in gebruik genomen. Burgemeester Moorman en wethouder Wijdeven verrichten de officiële openingshandeling.
Op zaterdag 5 september en zondag 6 september viert MHCH tegelijkertijd met de opening van het nieuwe kunstgrasveld haar 30-jarig jubileum. Tijdens dit
weekend zijn er diverse activiteiten voor de leden. De gemeente Bernheze gaf in nauwe samenwerking met MHCH aannemersbedrijf Topgrass de opdracht
voor de aanleg. Tijdens de aanleg was er nauw overleg tussen de gemeente Bernheze, de aannemer en MHCH.

voetbal

voetbal

WHV onderuit in Gemonde

Vrouwen Prinses Irene naar volgende bekerronde

GEMONDE/LOOSBROEK - WHV speelde zaterdagavond haar derde en
laatste bekerwedstrijd in Gemonde bij vijfdeklasser Irene. De ploeg uit
Loosbroek verloor met 3-0.

Sittart/Nistelrode - Na de matige midweekse (beker)prestatie in
Breda tegen Baronie (1-0 verlies) heeft het vrouwenteam van Prinses
Irene zondag vooral revanche op zichzelf genomen.

In de 30e minuut kwam Irene er
voor het eerst gevaarlijk uit en dat
leverde direct de voorsprong op.
Een lange bal werd door Sven Vonk
over doelman Jaap de Wit geschoten: 1-0.

Na ongeveer 10 minuten kreeg
WHV een goede mogelijkheid.
Marco Lunenburg zette voor op
linkermiddenvelder Teun van Mil,
die de bal onderkant lat uit het doel
terug zag komen. Een zuiver doelpunt, maar de scheidsrechter en
grensrechter keurden het doelpunt
af. Vlak daarna werd een afstandsschot van Thijs Lunenburg door de
doelman van Irene tot hoekschop
verwerkt. WHV zag mogelijkheden, met name aan de zijkanten,
maar speelde het vaak slordig uit.

Middenveld
In de tweede helft werd de score
verder uitgebouwd. Een ingedraaide hoekschop van aanvoerder
Robert van der Heijden verdween
direct in het doel: 2-0. WHV probeerde nog aan voetballen toe te
komen, maar verloor de slag op
het middenveld. Irene was de ploeg
die het spel maakte en uiteindelijk
op 3-0 kwam. Een afgeslagen bal
werd op prachtige wijze door Mark
van Grinsven vanaf 30 meter in het
kruis geschoten. WHV speelt op
vrijdag 4 september om 20.00 uur
een afscheidswedstrijd tegen een
door Martijn van Pinxteren en John
Lunenburg samengesteld team.

Ondanks de lange rit naar Sittard
en de extreme temperaturen op
het kunstgrasveld, werd er een
goed resultaat neergezet tegen
Fortuna ’54. Het werd een 4-1
overwinning. De vijftienjarige Sanne van den Boom (foto) scoorde
voor rust twee keer. Sharron van
Os deed na rust hetzelfde.
De Prinses Irene vrouwen hebben

hun doelstelling, de volgende bekerronde, gehaald. Nu is het hopen op een aansprekende tegenstander.
“Het team gaat met een goed gevoel de competitie in. Ten opzicht
van vorig seizoen is de ploeg in de
breedte sterker geworden en staat
er een goed en positief collectief”,
aldus coach Couvreur.

Open (techniek)dag Voetbalacademie Brabant
bij VV Heeswijk voor een betere techniek
Heeswijk-Dinther - Wil jij nóg beter worden in voetbal? Wil jij alles
weten en leren over de juiste technieken om zo een topvoetballer te
worden?
Dan is de cursus die Voetbalacademie Brabant aanbiedt wellicht
iets voor jou! Aanstaande vrijdag
4 september houden zij een open

dag op het sportpark van VV Heeswijk, zodat je kunt bekijken of de
cursus misschien wat voor jou is.
De open dag vindt plaats van 18.30

uur tot 20.00 uur op sportpark De
Balledonk te Heeswijk, vrijdag 4
september. Iedereen is welkom! Je
kunt je daar, of via www.vvheeswijk.nl, inschrijven voor de techniekcursus van Voetbalacademie
Brabant. Op www.vvheeswijk.nl
vind je alle informatie.

DE NR.1 IN SPORT!

ALLES VOOR VOETBAL, TENNIS, HOCKEY EN RUNNING
120,99

65,-

99,

35,-

V.I.P. avond
voor backpackers!

Lowe Alpine Airzone Quest 27
Comfortabele backpack met veel
opbergmogelijkheden.

119,95
99

Asics
Runningjack

Nike
GPX Flash

Opvallend jack voor heren.

Voetbalshirt heren.

129,95

99,

75,99

90,-

67,

Brabo
Tribute TC 6.24
Allround stick voor power en balcontrole,
60% carbon.

175,-

149,99
Head
Speed Pro 2

Asics
Gel Nimbus 17

Nike
Hypervenom Phelon FG

Stabiele tennisschoen heren.

Heren hardloopschoen met comfortabele pasvorm.

Fijne pasvorm en goed balgevoel.

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP
LAADPUNT

AIRCO

WELKOM

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch
Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
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Nieuw door Just Be: sportlessen in groepsverband
Nistelrode - Met ingang van 1 september is er de mogelijkheid om, in de multifunctionele ruimte van
het sportcomplex van Tennisclub Telro, ook aan sportlessen in groepsverband deel te nemen. Deze worden
verzorgd door Joyce Broeren van Just Be beauty & balance.

Joyce Broeren

Op de website www.just-be.nu
zijn alle diensten te zien die aansluiten op de missie van Just Be
beauty & balance: Zorgen voor uw
uiterlijke en innerlijke schoonheid.
De ‘beauty’ is het verzorgen van
diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen en sportmassages in
de salon aan de Schaarstraat 18 in
Nistelrode. De ‘balance’ is het aanbod van gevarieerde sportlessen in
groepsverband, in nauwe samenwerking met de actieve Tennisclub
Telro.
“We werken met de overtuiging
dat bewegen op verantwoorde
wijze, een heilzame werking heeft
op de fysieke en mentale gezond-

heid. Het helpt om het gewenste
figuur te behouden, versterkt de
spieren en draagt bij aan een goede balans. Een juiste balans tussen
lichaam en geest”, vertelt Joyce
enthousiast.
Aanbod
Het aanbod is divers; Just Dance is
- zoals de naam al zegt - gewoon
lekker dansen en fun, Just Shake
is een knallende workout met
een XCO (buis gevuld met grit),
Just Move is een alles-in-één les.
Conditie en kracht staan voorop.
Just Balance: Een body&mind-les
gebaseerd op yoga, die kracht,
flexibiliteit en lenigheid verbetert.

Eventuele verzoeken voor andere
sportlessen vernemen ze graag
van u.
De proefles is uiteraard gratis.
“Dus kom een keertje meedoen, u
bent van harte welkom!”, besluit
Joyce.

Voor meer informatie over lessen,
tijden en tarieven:
www.just-be.nu
info@just-be.nu
06-55 97 71 71.

paardensport

Team Meulendijk Nederlands
kampioen enkelspan

Heesch – Het Nederlands kampioenschap samengesteld mennen is dit
weekend verreden in Haaksbergen met in de hoofdrol team Meulendijk,
waarbij stuurvrouw Wilma, groom echtgenoot Jeroen en de vijftienjarige Sander een uitstekende wedstrijd neerzetten. Aan het Nederlands
kampioenschap strijden de 22 beste Nederlandse teams voor de hoogste eer.
Op alle drie de onderdelen: dressuur, vaardigheid en marathon
piekte Sander van 15 jaar op het
juiste moment. De drie jaar die
Wilma nu Sander in opleiding
heeft, hebben het paard tot kampioen van Nederland gemaakt met
een afstand van 1,5 punt op nummer twee. Voldoende reden voor
Wilma en Jeroen Meulendijk om
volgend jaar de stap naar de vierde
klasse te zetten en op nationaal/
Europees niveau te gaan rijden.

Dat houdt in dat het team regelmatig naar het buitenland moet
en investeringen gedaan moeten
worden.
Wilma: “Dat doen we graag en
met vertrouwen. Gelukkig hebben
we de mogelijkheid om te investeren, mede dankzij de menlessen
die ik geef. Daarnaast zijn wij nog
op zoek naar sponsoren die het
mede mogelijk maken ons verder
te ontplooien in onze sport.”

IJZEN
LAATSTE WEEK RENNEN VOOR RONDE PR

Pepsi, Sisi,
Seven Up
of Rivella
fles 1500 ml

1.
1.74

39

11.
.74
00

Nibb-it, Wokkels,
Bugles of Hamka’s
zak 110/ 115 gram

1.

11.
. 19

1.59
2.02

0
12..002

00

19

200 GRAM
Shoarmareepjes
200 gram
actieprijs per kilo 5.00

1.60

0
11..060

CoolBest
koelverse sap
pak 1000 ml

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 31 augustus t/m zondag 6 september 2015. Week 36

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR
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Een seizoen lang 75 jaar Avesteyn
Heeswijk-Dinther - Het gehele seizoen 2015 -2016 zal voor voetbalvereniging Avesteyn in het teken staan van het 75-jarig bestaan
van deze club. De aftrap van de festiviteiten vindt vrijdag 4 september
plaats.
In mei 1941 werd Avesteyn opgericht in een periode waarin dit
geen vanzelfsprekendheid was,
Nederland werd immers bezet.
Dat deze moedige keuze niet
voor niets is geweest, blijkt wel uit
wat Avesteyn 75 jaar later is: een
frisse en leuke voetbalvereniging
die niet weg te denken is uit de
Dintherse samenleving.
Sinds de oprichting werden diverse jubilea gevierd en nu staat
het volgende voor de boeg. Het
60-jarige bestaan werd destijds
groots gevierd. Velen zullen het
zich nog herinneren. Avesteyn is
het - wat dat betreft - aan zijn
stand verplicht om ook het aanstaande jubileum onvergetelijk te
laten zijn. De wijze waarop dit
‘albast’ of ‘diamanten’ jubileum
vormgegeven zou worden, werd
bedacht door een speciaal daarvoor opgerichte commissie en een
aantal werkgroepen. Hiervoor
werden vele vrijwilligers bereid
gevonden. De commissie heeft

van het bestuur de vrije hand gekregen om te bedenken hoe dit
jubileum vorm te geven. Al snel
ontstond het idee om de festiviteiten in het kader van dit jubileum,
over het hele aankomende seizoen te verspreiden. Vandaar dat
vanaf september 2015 tot en met
mei 2016 een groot aantal activiteiten gehouden worden die in
het teken staan van dit bijzondere
feest. Sommige activiteiten, die in
ieder geval jaarlijks plaatsvinden,
zijn in een iets ander jasje gegoten, maar er wordt ook een scala
aan unieke activiteiten georganiseerd. Aan alle leden is gedacht,
actief en niet actief, jong en oud.
Aftrap
De aftrap vindt plaats op vrijdagavond 4 september met een activiteit voor de jeugd. Op deze
avond zal met behulp van een
drone, een overzichtsfoto gemaakt worden in het kader van
het 75-jarig bestaan. Alle jeugdle-

den van Avesteyn worden hierbij
betrokken.
De senioren zijn zondag 6 september aan de beurt, hen wordt
ook een speciale activiteit aangeboden. Het eerste speelt die dag
zijn eerste competitiewedstrijd
tegen Boekel Sport. Vervolgens
worden er nog een aantal grote
activiteiten georganiseerd zoals
een diensten- en goederenveiling
en een ‘late night talkshow’. Bij
een aantal van deze activiteiten
worden speciale gasten uitgenodigd om een bijdrage te leveren.
Deze gasten hebben allen op bepaalde wijze een relatie met Avesteyn, maar hebben daarnaast
grote (landelijke) bekendheid
door verdiensten op een ander
vlak.
Omdat bij bepaalde activiteiten veel publieke belangstelling
verwacht wordt, zal in een aantal gevallen uitgeweken moeten
worden naar andere locaties dan
het eigen sportpark en kantine,
waar overigens zoveel mogelijk
activiteiten gehouden worden.
Het programma is op de website
te zien. www.avesteyn.nl.

voetbal

Prinses Irene
uit bekertoernooi

Open dag schietsportvereniging Hedilo

Heeswijk-Dinther – De Dintherse schietsportvereniging Hedilo
houdt op zondag 6 september weer een open dag in CC Servaes in
Dinther. Tijdens deze open dag, van 11.00 tot 17.00 uur, kan onder
begeleiding van een van de leden van schietsportvereniging Hedilo,
geschoten worden met de nieuwste luchtwapens. Behalve geweer, kan
er ook met pistool geschoten worden.
Naast gewoon schieten, zowel
staand als opgelegd, kunnen belangstellenden deze dag ook Teilerschieten. Dit Teilerschieten was
een paar jaar geleden het grote
succes tijdens de benefietwedstrijd voor de toen 13-jarige ernstig zieke Iris van Oosterhout. Bij
het Teilerschieten gaat het om de
perfecte 10 te schieten. Iedereen
kan met een beetje geluk een 10
schieten, dus kan ook iedereen
met een beetje geluk, de perfecte
10 schieten. De meetapparatuur is
in staat om op 1/1000ste millime-

ter nauwkeurig de afstand tot het
middelpunt te berekenen.
Hedilo looft een leuke prijs uit voor
de schutter met de beste Teiler.
Daarnaast geeft de blinde schutter
Patrick Schuurmans elk halve uur
een demonstratie. De kijker op het
geweer bij Patrick zet het licht om
naar geluid. Denk maar eens aan
een achteruitrijsensor op de auto.
Ervaar zelf eens wat het betekent
om als blinde te schieten.
Tenslotte wordt er bij voldoende
belangstelling ‘s middags ook nog
een heuse finale geschoten.

De oplossing

Nistelrode - Prinses Irene kan
zich volledig gaan richten op de
competitie. Een gelijkspel was genoeg geweest om verder te gaan
in het bekertoernooi, maar derdeklasser Boekel Sport ging er
met de 2-3 winst vandoor en gaat
ook naar de volgende ronde. Het
was een gelijkopgaande wedstrijd,
waarbij drie persoonlijke fouten
Prinses Irene de das omdeden.

Grote diversiteit in lesprogramma turnen gymnastiekvereniging Sine-Cura
Aerobic, Zumba, Turnen, Ouder- peutergym, Peuter- kleutergym en gym zonder toestellen
Heeswijk-Dinther - Hieronder is het volledige lesprogramma voor
het nieuwe seizoen van turn- en gymnastiekvereniging Sine-Cura te
zien. De lessen worden gegeven in sociaal cultureel centrum Servaes,
sportzaal Bernrode en De Zaert. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor alle groepen geldt: weet je het nog niet zeker, dan ben je welkom
voor een gratis proefles.
Turnen:
Sportzaal Bernrode
Zijlstraat 1a
5473 JC Heeswijk-Dinther
Tel: (0413) 29 20 68
Maandag: 17.00 - 18.00 uur
kinderen geboren in 2008
18.00 - 19.00 uur
kinderen geboren in 2007
18.00 - 20.00 uur: selectie
Dinsdag:
8.30 - 09.30 uur: gym zonder
toestellen
18.00 - 19.00 uur: kinderen geboren in 2005/2006
19.00 - 20.00 uur: kinderen geboren in 2001/2002/2003/2004
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur: kinderen geboren in 2009

17.00 - 18.00 uur: kinderen geboren in 2007/2008
18.00 - 20.00 uur: selectie
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur: kinderen geboren in 2010/2011/2012, nieuw:
peuter /kleutergym
17.00 - 18.00 uur: kinderen geboren in 2009
18.00 - 20.00 uur: selectie
Aerobic / Zumba:
Sociaal cultureel centrum Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
Tel: (0413) 29 40 77
Maandag:
13.45 - 14.45 uur: aerobic/
steps
18.30 - 19.30 uur: zumba

19.30 - 20.30 uur: aerobic/steps
Dinsdag
9.00 - 10.00 uur aerobic/steps
10.00 - 11.00 uur: aerobic/steps
Woensdag:
9.00 - 10.00 uur aerobic/steps
19.00 - 20.00 uur: aerobic/steps
20.00 - 21.00 uur: aerobic/steps
Donderdag:
9.00 - 10.00 uur aerobic/steps
18.45 - 19.45 uur: aerobic/steps
Ouder- peutergym:
Sporthal De Zaert
Heilige Stokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 38 96

g
n
i
m
i
u
r
ale op

Tot

15% korting

op alle fietsen van 2015
in voorraad.

Donderdag:
9.00 - 10.00 uur: ouder-peutergym
Vanaf dat het kind kan lopen.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor het aan- of afmelden of voor
meer informatie: Marita van de
Ven, tel: (0413) 22 97 50 of mailen
naar sine-cura@hotmail.com
www.turnvereniging-sinecura.nl

In verband met verhuizing te huur:
circa 200m2 winkel-/kantoorruimte, 06-28786922.
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Sportieve uitdaging voor bedrijven in de regio
Oss-Uden-Veghel

de kernen van

Uden - Tijdens ChallengeDay 2016 gaan medewerkers van bedrijven uit de regio Oss-Uden-Veghel in competitie met elkaar acht sportieve uitdagingen aan. Het werkt als volgt: bedrijven bedenken zelf een originele
sportieve uitdaging waarin zowel de kwaliteiten van het bedrijf (bijv. accountancy, koeriersdiensten, communicatie), als van de medewerkers (hardlopen, zwemmen, fietsen) zijn verwerkt.

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

Deze Challenges kunnen worden
gestuurd naar
info@sportiefmagazines.nl en worden geplaatst op
facebook.com/sportiefmagazines.
Vervolgens worden de vier uitdagingen met de meeste Likes geselecteerd voor uitvoering tijdens
ChallengeDay 2016.
De organisatie selecteert er zelf
ook nog 4 op basis van originaliteit. Vervolgens gaan alle bedrijven
die iets hebben ingediend, op 3
september 2016 deze acht uitdagingen uitvoeren voor de titel
‘meest sportieve onderneming van
de regio’. Alle deelnemende bedrijven worden ‘gekoppeld’ aan een
sportvereniging uit de regio voor
training in de aanloop naar en coaching tijdens ChallengeDay 2016.
Wie meer wil weten, kan op 11
september terecht bij de Ideeënfabriek aan de Liessentstraat 9a in
Uden. Dan wordt precies verteld

wat de bedoeling is en komen er
een aantal sprekers aan het woord
zoals sportmarketeer Bob van
Oosterhout, oud-voetbalinternational Theo Lucius en sponsor Ronald van Grunsven (YOB). Inloop
vanaf 15.00 uur, programma start

om 16.00 uur, einde om 18.15 uur
met netwerkborrel en hapje.
Opgeven vóór 5 september via
info@sportiefmagazines.nl.
De entree is gratis. Zonder aanmelding is de entree € 7,50.

wielersport

Loco-dijkgraaf bedwingt voor
tiende keer Mont-Ventoux
Uden/Vorstenbosch – De loco-dijkgraaf van waterschap Aa en
Maas, Ernest de Groot uit Uden,
heeft tijdens zijn vakantie in de
Provence, de Mont-Ventoux voor
de tiende keer bedwongen. Hij
deed dit met zijn zoon in 2,5 uur.

vraag hoe hij deze gigant voor de
tiende keer bedwong, was de waterschapsbestuurder helder: “Een

stuk stokbrood, banaan, cappuccino en veel (2-3 liter) water natuurlijk.”

De ‘bijna groenste politicus’ van
Nederland 2015 beklom de Reus
van de Provence tijdens zijn vakantie in Frankrijk. De col is 1.911
meter hoog en stijgt over 22 km
1.616 meter en is één van de
zwaarste cols van Frankrijk.
Ondanks zijn leeftijd, lengte en gewicht geniet Ernest van het klimmen: “Het is ontspanning door
inspanning; het verstand op nul
en de blik op oneindig.” Ter voorbereiding heeft hij in de omgeving
enkele cols beklommen. Op de

Van gras naar zaal
Heesch - Voor de meeste mensen zit de vakantie er alweer op. Dat
betekent dat tenten worden opgeruimd, koffers naar zolder verdwijnen
en de badmintonrackets met de caravan gestald worden. Dat laatste,
dat vinden ze bij de Heesche Badminton Vereniging ontzettend zonde.
Op campings en vakantieadressen
is badminton een ontzettend populaire sport, maar zodra de vakanties voorbij zijn, bergen de meeste

mensen hun badmintonracket en
shuttle thuis weer op om pas bij de
volgende vakantie het licht weer te
zien. Dat, terwijl het ‘echte’ bad-

minton het hele jaar door in de zaal
gespeeld kan worden, zij het met
een ietwat andere speelstijl. Waar
het bij het ‘campingbadminton’
gaat om de shuttle zo lang mogelijk in de lucht te houden, gaat het
er in de zaal om, dat je de shuttle
zo snel mogelijk op de helft van je
tegenstander aan de grond krijgt,
want dan heb jij een punt! Die andere manier van spelen zorgt er
voor dat het badminton de snelste
racketsport ter wereld is, zeker het
proberen waard.
Dat proberen kan op de donderdagavond (senioren, 18+) en
vrijdagavond (jeugd, 18-) bij de
Heesche Badminton Vereniging in
sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. Om
de overstap van gras naar zaal te
verkleinen zijn er op beide avonden speciale trainingsmogelijkheden voor nieuwe spelers.
Meer info? www.hbv-heesch.nl.

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

5A Helma van de Rakt
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Cafe - Zaal Elsie
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Cor v. Schaijk Aann.- en
Transportmij. B.V.
Creatief & Lekker
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Houthandel W. Jacobs BV
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kantoorboekhandel Ceelen
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV

Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
MY Sistr nagel- schoonheids- en
kapsalon
Oefentherapie Cesar
OOvB
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stal het Kantje
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Trendtuin
Tweewielerservice Dinther
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl

INER
BOOTCAMPTRA
EUR
G
IN SINSTRUCT
ZELFVERDEDIG
Cecilia van den Heiligenberg
Graafsebaan 33, 5384 RS Heesch
M 06 - 30 23 72 51
Aanmelden via: cecilia@head-up.nl
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EVENEMENTEN
3 sePtember

5 sePtember

Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden

Grote 50+ informatiebeurs
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Gratis inloop spreekuur
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf
Piekobello Heesch
boodschappenbus
naar berlicum
Locatie: Vertrek vanaf Cunera/
De Bongerd Heeswijk-Dinther
oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch
Informatieavond taalcursus
Locatie: De Eijnderic Heesch
Pagina 10
4 sePtember
bernheze open
Locatie: The Duke Nistelrode
reiki 3 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Kijkavond sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10
mystical fantasy fair
Locatie: Rukven 3
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
open dag De eijnderic
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
Pagina 25
open avond muzieklessen
muzelinck
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
open (techniek)dag
Voetbalacademie brabant
Locatie: Sportpark De Balledonk
Heeswijk-Dinther
Pagina 36
De Klokkenluider van de
notre Dame
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Kids modeshow
Locatie: van Tilburg Mode &
Sport Nistelrode
rockin’Wood
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Jeugdmiddag sterrenwacht
Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Pagina 10
expositie Atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
rommelmarkt
Locatie: Parkeerterrein
Lunenburg Loosbroek
Pagina 7
Hout inzameling
voor stamtafel
Locatie: CC De Wis Loosbroek
Pagina 9
boekpresentatie
spiritualiteit
Locatie: Boekhandel Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 6
open dag De eijnderic
Locatie: ‘t Dorp Heesch
Pagina 25
opening kunstgrasveld
mHCH
Locatie: Schoonstraat 99b
Heesch
Pagina 36
mystical fantasy fair
Locatie: Rukven 3
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
6 sePtember
oogstfeest
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 28
open dag Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Pagina 14
open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Chakra-, klank- & stiltemeditatie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

start LipsGroen 45+
dubbeltennistoernooi
Locatie: TC Telro Nistelrode

De Klokkenluider van de
notre Dame
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 5

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

reiki 1 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

open dag De eijnderic
Locatie: De KanZ Nistelrode
Pagina 25
open dag Zorgboerderij
v.d. Wijst
Locatie: Derptweg 12
Vorstenbosch
Pagina 15
39e toer mee
Locatie: CC Bernrode
Heeswijk-Dinther
expositie Atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Yogalessen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
9 sePtember
Cursus: bewegend leren
concentreren door Klasse-rt
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Cursus: snel leren=leuk
leren door Klasse-rt
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
reiki-oefenavond bij
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
5a Helma van de rakt:
frisse neus wandeling
Locatie: Maxend 75 Nistelrode

Concert taaftere
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
opening mY sistr
Locatie: Tramstraat 15 Nistelrode
Pagina 5
open dag Hedilo
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Pagina 38

Wandeldriedaagse
Loosbroek 2015
Locatie: Start CC De Wis
Loosbroek
10 sePtember
Workshop Honingmassage
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

mystical fantasy fair
Locatie: Rukven 3
Heeswijk-Dinther
Pagina 7
7 sePtember
Inloopspreekuur Lokaal
fnV/maasland bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 Heesch
Yogalessen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
Koffie-/informatiemiddag
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 18
Wandeldriedaagse
Loosbroek 2015
Locatie: Start CC de Wis
Loosbroek
meditatieuur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

8 sePtember
Zonneochtend
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode

11 sePtember
ChallengeDay
Locatie: Ideeënfabriek Uden

bobZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
Wandeldriedaagse
Loosbroek 2015
Locatie: Start CC de Wis
Loosbroek
De Klokkenluider van de
notre Dame
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 5
12 sePtember
st. Lambertusviering
Locatie: Kerk Nistelrode
muzikale Lambertusviering
Locatie: Lambertuskerk
Nistelrode
mark van de Veerdonk: tof
Locatie: Natuurtheater Kersouwe
Heeswijk-Dinther
expositie Atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
13 sePtember
open monumentendag
open zondag raamdecoratietotaalmarkt.nl
Locatie: Waardsestraat 13
Nistelrode
De Klokkenluider van de
notre Dame
Locatie: De Kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 5
Heesch Presenteert
Locatie: Heesch
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
expositie etsen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
expositie Atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

