
Rixt: “Ik wilde met één medaille 
thuiskomen. Nu kom ik dus thuis 
met drie gouden medailles, dat 
is helemaal fantastisch! En dat 
het eindelijk lukt om teamgoud 
te winnen. Ik had dit niet durven 
dromen, helemaal niet met een 
relatief onervaren paard en met 
zoveel concurrentie. 
Ik rijd Findsley nog maar sinds 
januari op wedstrijden en heb 
haar alleen nog maar internati-
onaal uitgebracht in Mannheim 
en Uberherrn. Ik reed op het WK 

ook nog met de kür van mijn 
vorige paard Uniek omdat Finds-
ley nog geen eigen kür heeft. Ik 
hoop dat die er komt, dan kun-
nen we nog een hogere score 
halen.”

Vier jaar geleden reed Rixt met 
Uniek; dit keer dus met de brui-
ne merrie Findsley. De beschei-
den amazone, die enkele jaren 
geleden Talent van het Jaar was, 
vertelt: “Het was best wel span-
nend. 

Van tevoren wist ik niet hoe 
Findsley overal op zou reageren, 
maar ze keek nergens naar en is 
het perfecte wedstrijdpaard wat 
dat betreft. Ze gedraagt zich su-
pergoed. Wat het voor mij echt 
makkelijker maakt, ik kan ge-
woon lekker rijden zonder dat ik 
me zorgen hoef te maken dat ze 
bijvoorbeeld ergens van schrikt.” 
Dat vertrouwen is er. 
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Ja tegen de Lôsbroekse kwis

Bruidsboeketwerpen
Een van de opdrachten was om 
per team zoveel mogelijk brui-
den, in een echte witte trouw-
jurk, met kousenband en boeket, 
in vol ornaat te vinden voor het 
‘bruidsboeketwerpen’. De op-
komst was overweldigend en het 
podium van CC De Wis bleek te 
klein. De bruidsjurken van tan-
tes, buurvrouwen en zelfs oma’s 
werden, door jong en oud, van 
zolder gehaald en precies hon-
derd prachtig uitgedoste Loos-
broekse dames (en één heer!) 
sierden het podium. Trouw-
ambtenaar en medebestuurslid 
Mathieu Bosch heette de brui-

den welkom. Bij navraag bleek 
driekwart nog niet getrouwd, 
van het getrouwde deel bleek 
er maar één spijt van te hebben. 
Hoewel het ‘trouw toch, trouw 
toch’ van de ambtenaar in goe-
de aarde viel, werden vervolgens 
de boeketten onder grote hilari-
teit ver weg gegooid in de Loos-
broekse parochietuin. 

Tjap tjoy proeven
De deelnemende Loosbroeke-
naren bogen zich gewapend 
met mobiele telefoons en lap-
tops over het gevarieerde puz-
zelwerk dat voor 23.59 uur 
moest worden ingeleverd. Er 

was een opdracht op het voet-
balveld van WHV en het raden 
van filmmuziek werd mogelijk 

gemaakt in en door Lunenburg 
Events & More. Naast een cola- 
en tjaptjoy proeverij in CC De 
Wis werd er vooral thuis in grote 
vriendengroepen driftig gepuz-
zeld, letterlijk én figuurlijk. Van 
het herkennen van Loosbroekse 
voordeuren tot trouwfoto’s van 

oudere dorpsgenoten. Een lasti-
ge opgave bleek het zoeken van 
de lokale bezitters van een tien-

tal gefotografeerde tattoos. Dat 
leverde naast de nodige punten 
vooral veel verbazing op. 

De feestavond/uitslag is op za-
terdag 13 oktober in Lunenburg 
Events & More. 
www.losbroekwist.nl.

LOOSBROEK - Zaterdagavond vond voor de vierde keer in successie de Loosbroekse kwis plaats. Lôsbroekwist, heeft daarmee nadrukkelijk 
een groot deel van het dorp verbonden. Naar schatting waren er zo’n 400 dorpsgenoten in de weer met het duimdikke kwisboek met 100 
vragen en opdrachten. “We hebben met ons clubje hard gewerkt om deze editie nog beter en verrassender te maken dan eerdere edities”, 
weet Jozette van den Helm, bestuurslid binnen Lôsbroekwist. “Met de nieuwe aanwas binnen het bestuur kwam er ook weer een frisse 
nieuwe lijst met ideeën. Met veel uren vol passen, meten en feiten checken is het weer een bijzondere kwis met heel veel lokale accenten 
waar echt iedereen aan mee kan doen.” 

Overweldigende opkomst voor bruidsboeketwerpen Tekst: Ingrid Habraken Foto: Iris Habraken

‘Hard gewerkt om deze editie nog 
beter en verrassender te maken’

rixt en Dorien pakken drie gouden medailles
VERENIGDE STATEN/NISTELRODE - Rixt van der Horst behaalde afgelopen zondag haar derde gouden 
medaille op de Wereldruiterspelen in Tryon. De Nederlandse amazone won de kür op muziek in de 
paradressuur Grade III afgetekend. Samen met haar paard Findsley scoorde ze 77,347 procent. Eerder 
schreef Van der Horst al de individuele proef op haar naam en won ze met de Nederlandse equipe team-
goud. Dorien van der Lee uit Nistelrode is de groom van Findsley.

Dorien en Rixt met Findsley
 Foto: Robin Ammerlaan

Krant niet ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl

Tel. 0412-795170
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tip Herfstthee
Een ultiem herfstthee recept met hartverwarmende specerijen en lekker zoet van 
smaak. Zet een kop rooibos thee en roer hier een een lepeltje honing doorheen. 
Deze gouden combinatie maak je af door een steranijs aan je kop toe te voegen. 
Laat even een paar minuten trekken en geniet. 
Deze herfstthee is ideaal om ‘s avonds voor het slapen gaan te drinken.

eteN, DriNKeN eN UitgAAN

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

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda: 
Donderdag 27 september: Lezing 
over coaching door Christel van 
der Heijden. Als coach begeleidt 
Christel kinderen, volwassenen 
en gezinnen; dus eenieder tussen 
0 en 99 jaar, die emotioneel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Aanvang 20.00 tot circa 21.30 
uur. Kosten € 7,50, contant te 
betalen aan de zaal. Aanmelden 
bij margarethbloemen@home.nl.

Zondag 7 oktober: Concert met 
expositie door Paul Vens. De 
Kapel is voor de expositie open 

vanaf 12.00 tot 18.00 uur. Het 
concert begint om 15.00 uur. 
Kosten € 10,- contant te betalen. 
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

Donderdag 11 oktober: Medi-
tatieavond door Betsie van der 
Heijden. Zij zal deze medita-
tie verzorgen op basis van haar 
jarenlange ervaring vanuit de 
Zijn-visie. Iedereen is van harte 
welkom, met of zonder ervaring 
in mediteren. Delen is Helen. Van 
19.30 tot circa 20.30 uur. Kosten 

€ 10,- contant te betalen. 
Aanmelden via 
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
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Aan de inhoud van DeMooiBernheze-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave 
mag op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt zonder toestemming 
van Bernheze Media.

Onze tips voor oktober 
Culinair
De laatste plaatsjes op een kennismakingsles op 
dinsdagavond 2 oktober voor een nieuwe culinaire 
kookgroep onder leiding van een ervaren, enthousiaste 
docent die je graag de kneepjes van het vak leert.
Onze Indonesische kookdocent Gina Hopman leert je in 
twee lessen overheerlĳ ke Indonesische gerechten te 
bereiden. Op woensdagavond 10 oktober is de eerste les; 
van harte welkom!

Voor de jeugd
Spelenderwĳ s leren typen voor de jeugd van groep 7 en 8. 
Deze interactieve online methode is in gamevorm opgezet, 
zodat het nog leuk is ook om blind te leren typen. 
Natuurlĳ k wordt de cursus afgesloten met een diploma.

Spaans Café 
Habla-bla
Heb je ooit Spaans 
geleerd maar kun je 
nergens oefenen? 
Is Spaans jouw taal en 
wil je mensen 

ontmoeten? Onder het genot van een kopje koffi e, drankje 
en Spaans hapje gaan we één keer per maand een leuke 
avond organiseren. Een leerzame culturele uitwisseling 
waarin het Spaans spreken voor alle niveaus voorop staat. De 
eerste bĳ eenkomst is op vrĳ dagavond 12 oktober. Je kunt 
per bĳ eenkomst inschrĳ ven.

Edelsmeden
In zes lessen leer je de grondbeginselen van het edel-
smeden. We starten op maandagavond 22 oktober. 
In overleg met de docente ontwerp je een eigen hanger, 
collier of broche. Voor alle gereedschap en materialen 
wordt gezorgd.

Zaal Smook
Heuvel 4
Vorstenbosch
06-51927827

za 06
oktober
fest

Aanvang 20.30 uur
21.00 uur gratis Schnapps voor iedere gast

21.30 uur Biercantus
Inschrijven Biercantus aan de bar - € 12,50 p.p.

Sjors: “In mijn vriendenkring 
maak ik het steeds vaker mee. 
Vaders en moeders van wie het 
geheugen hen in de steek laat. 
De kinderen van die ouders, mijn 
vrienden, verliezen hoe langer 
hoe meer de vader of moeder 
waar ze altijd op gebouwd heb-
ben. Dat raakt mij in die mate, 
dat ik hen graag wil troosten met 
een lied.”

Sjors bij CC Nesterlé op 6 oktober
Tijdens het concert op 6 oktober 
brengt Sjors zijn nieuwe single 
ten gehore. Deze avond wisselt 
hij zijn eigen werk af met parel-
tjes van zijn helden Frank Boeijen, 
Jacques Brel en Ramses Shaffy, 
waarbij werk van tekstschrijver 
Lennaert Nijgh zijn speciale aan-
dacht krijgt.
Sjors wordt begeleid door Hu-
bert-Jan Horrocks (piano), Mi-
chelle Courtens (cello), Janco van 
der Kaaden (percussie) en Jurgen 

Burdof (gitaar). Het is Van der 
Panne’s derde theatertournee na 
zijn succesvolle deelname aan 
The Voice of Holland in 2014.

Sjors wil zijn publiek ontroeren, 
troosten en blij maken. Hij deelt 

met hen verhalen en de liefde 
voor het Franse chanson en het 
Nederlandstalige lied. Sjors leeft 
nog altijd in een wereld vol mu-
ziek; Sjors leeft zijn droom!

Sjors van der Panne is te zien bij
CC Nesterlé op zaterdag 6 okto-
ber. Aanvang 20.15 uur. Er zijn 
nog tickets verkrijgbaar via 
www.nesterle.nl.

NISTELRODE – Sjors van der Panne presenteerde tijdens Wereld 
Alzheimerdag, op 21 september, zijn nieuwste lied ‘Gisteren Bestaat 
Niet Meer’. Op verzoek van Alzheimer Nederland zingt de zanger het 
op 3 oktober in een speciale televisie-uitzending, uitgezonden door 
AVROTROS op NPO1. Een deel van de opbrengst gaat naar Alzhei-
mer Nederland.

Sjors van der Panne 
brengt nieuwe single
Gisteren bestaat niet meer

www.nesterle.nl.

Foto: ©PaulVens

hij deelt verhalen 
en de lieFde 
voor MuZiek
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Angst is voor later
Ik heb mijn ouders nooit gehoord dat ze zich druk maakten om 
mijn veiligheid in mijn jeugd. Ze lieten me bijvoorbeeld gerust 
onbeheerd het halve dorp rondfietsen. Ze waren er kennelijk van 
overtuigd dat ik toch niet de Grote Weg zou oversteken, zoals 
me nadrukkelijk was verteld. Ook vroegen ze nooit aan me of die 
ondergrondse gangen die we groeven wel gekeurd waren door 
een Veiligheidskundige. Gelukkig maar, anders waren ze geheid 
afgekeurd en was al het plezier dat we er aan beleefden ook 
ineens verdwenen. Als ik het huis verliet, riep mijn moeder nooit 
‘doe voorzichtig’. Ik moest alleen zorgen dat ik op tijd thuis was 
voor het eten, dat was veel belangrijker, leek het.

Na het spoordrama in Oss van vorige week weet ik eens te meer 
dat het totaal anders is in de beleving van ouders. Ook mijn ouders 
hebben bijvoorbeeld af en toe hun hart vastgehouden als ik voor 
hun ogen ineens de straat overstak om mijn bal te redden van de 
auto-ondergang. Ik denk dat mijn ouders ook echt wel discussies 
hebben gehad of het wel verstandig is om hun jonge kinderen 
zonder begeleiding op pad te sturen naar een speeltuin met 
metershoge klimrekken waar ze zonder valbeveiliging naar boven 
klauterden.

Als we één ding kunnen leren van de gebeurtenissen in Oss is, dat 
hoeveel regels we ook met elkaar verzinnen, we het ongeluk nooit 
helemaal voor kunnen zijn, hoe onbeschrijflijk hard en cru dat ook 
is voor iedereen die er bij betrokken is. Als we onze kinderen een 
leven willen bieden waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en echt 
kunnen leven, moet je af en toe een oogje dichtknijpen en hopen 
op een goede afloop. Dat valt niet mee als je alle nieuwsberichten 

over potentieel gevaar moet geloven, 
maar ik geloof dat het moet. 
Probeer die fatalistische media 
en vingerwijzende reageerders 
die per se een schuldige willen 
aanwijzen voor elk ongeluk 

te negeren, en laat je kinderen 
onbezorgd spelen. Angst is iets voor 

later.

Column D’n blieker 
Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk 

op dagelijkse herkenbare belevenissen.

blieker@bernhezemedia.com

V.l.n.r.: Geert Schrijvers, Pascale Cup, Anton Poell, Kitty van Eerd en Jurgen van der Heijden

the international Award for 
young people ontvangt € 10.000,-

Dit initiatief is er om jonge men-
sen te ondersteunen en te mo-
tiveren om doelen te stellen 
op sportief, maatschappelijk of 
avontuurlijk gebied, teneinde 
ze beter voor te bereiden op de 
maatschappij. 

Het doel is dat jongeren hun ta-
lenten en eigen kracht ontdek-
ken, succeservaringen opdoen 
en het beste uit zichzelf halen. 

Bedrijven uit heel Nederland 
schreven in voor een ‘flight’. Het 
weer werkte geweldig mee die 
dag. De winnende flight bestond 
uit de bedrijven Bogaerts & 
Groenen, advocaten en Colasit, 
beiden debuterende deelnemers.

De hoofdsponsor dit jaar was 
HQ Horne Quartier uit Weert. 
De teamcaptain, Anton Poell, 
overhandigde ‘s avonds tijdens

het diner een checque van 
€ 10.000,- aan Pascalle Cup, 
directrice van The International 
Award for Young People. Het 
resterende sponsorbedrag zal 
worden verdeeld over lokale 
goede doelen. 

Het bestuur hoopt erop het suc-
ces volgend jaar te kunnen over-
treffen.

NISTELRODE - Afgelopen donderdag werd voor de 26ste keer de Charity Cup gespeeld. De stichting 
Charity Cup is destijds opgericht om verenigingen en liefdadigheidsinstellingen uit Nistelrode te on-
dersteunen. Sinds een aantal jaren is er daar een jaarlijks wisselend landelijk hoofddoel aan toege-
voegd. Deze editie werd er voor The International Award for young People gespeeld. 

Talenten en eigen kracht ontdekken,
succeservaringen opdoen en het 

beste uit zichzelf halen
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EEn goEd adviEs 
bEgint bij EEn 

uitgEbrEidE hoortEst
Wij maken het verschil ervaar het zelf

• tot 100% vergoeding mogelijk
• alle dagen audicien aanwezig
• afspraak zonder recept

‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959
Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288338

Botermarkt 3 - Uden - 0413-330905
www.vanschijndelhoortechniek.nl

gezONDHeiD iN BALANS

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

Praktijk Gabriellic Voetre� exPlus therapeute en Sensikids (HSP) coach
Roestenburgseweg 2 • 5473 XT Heeswijk-Dinther • 06-50435216

gabriellicvoetrefl ex@gmail.com •  www.gabriellicvoetrefl ex.nl

Zondag 18 november, 
3 februari of 31 maart 2019

van 10.00 tot ± 16.00 uur.

Locatie: Praktijk Gabriellic Voetrefl ex 

Aanmelden kan via: gabriellicvoetrefl ex@gmail.com
tot maximaal 2 weken vantevoren.

WORKSHOP
Verkorte 1 daagse

voetre� ex workshop

Help; Acne weg, maar een
litteken erbij!
Kent u nog de huid-acteur Dennis Stewart, ook wel ‘Crater 
Face’ genoemd? De huid van deze Grease-acteur is bezaaid 
met acnelittekens. Door acne kunnen er littekens achterblijven. 
Gelukkig zijn acnelittekens goed te behandelen en het beste 
seizoen hiervoor start nu! 

Alle vormen van acne kunnen aanleiding geven tot acnelittekens 
maar met name zien we dit na diepere ontstekingen. 
Ook onbehandelde acne of niet goed behandelde acne, zoals het 
zelf uitknijpen van mee-eters, kunnen blijvende littekens geven. 
Doordat de talgklieren ontstoken raken, kunnen deze schade 
aanbrengen en kan het reliëf van de huid veranderen door putjes 
of glooiende littekens. 

In de praktijk zien we veel soorten littekens. Diepte, grootte en 
de kleur verschillen. Er zijn meerdere huidtherapieën mogelijk om 
acnelittekens minder opvallend te maken.

Peelings worden al eeuwenlang toegepast. Denk hierbij aan 
microdermabrasie (mechanische peeling), fruitzuren of chemische 
zuren (chemische peeling). Alle technieken worden bij Huidgericht 
toegepast en hebben hetzelfde doel: het verwijderen van dode 
en ongezonde huidcellen. Zo stimuleren we de huid om nieuwe, 
gezonde cellen aan te maken en vervagen littekens.

Microneedling wordt uitgevoerd met een vibrerende pen. Hierbij 
maken we minuscule gaatjes in de huid. Door de prikkeling in het 
bindweefsel komen groei- en helende factoren vrij, die zorgen voor 
aanmaak van collageen en elastine. Reliëf dat ontstaan is door 
acnelittekens zal geleidelijk minder worden.
Bovengenoemde behandelingen kunnen ook worden ingezet als 
anti-aging behandeling omdat celdeling gestimuleerd wordt. 

Wilt u dat uw oude huid ruimte maakt voor een nieuwe? Even gaat 
u lijken op een slang die aan het vervellen is, maar een paar dagen 
later zegt u: “Het was het waard.” 

Interesse in een behandeling bij de huidtherapeut? Of wenst u 
meer informatie? Een intake bij Huidgericht is altijd gratis. 

Welkom bij de huidtherapeut. Welkom bij Huidgericht. 

De Beekgraaf 58a, Nistelrode
06-22260350
info@huidgericht.nl
www.facebook.com/huidgericht.

Column

Ilona Kling en Irene Kusters

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Zien ♥ Voelen ♥ Ervaren!

Massage-ervaring is niet nodig. 
Stap voor stap en voet voor voet 
help ik je op weg. Je leert een 
reflextechniek volgens de richt-
lijnen van de Bond van Europese 
Reflexologen en je ervaart wat 
deze impulsen op je voet met 
jou doen. Na afloop ontvang je 
een informatieboekje, een certi-
ficaat en een paar goed geaarde 
voeten.

Deze workshop is ook heel ge-
schikt om met een eigen groepje 
mensen in te plannen als een ge-
zellig en ontspannen uitje. Heb 
je interesse meld je dan aan op 
www.gabriellicvoetreflex.nl.

Extra informatie:
Van 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten € 90,-.
Certificaat (Erkend door de Bond 
van Europese Reflexologen)
Koffie, thee met iets lekkers.

Eendaagse workshops zijn er op 
zondag 18 november, 3 februari 
en 31 maart 2019. 

Praktijk Gabriellic Voetreflex
Wendy Smits-van de Ven
Roestenburgseweg 2
5473 XT Heeswijk-Dinther 

Voor meer informatie: 
06-50435216 of 
gabriellicvoetreflex@gmail.com
www.gabriellicvoetreflex.nl.

eendaagse voet-
reflexworkshop

HEESWIJK-DINTHER - Wil jij een heerlijke ontspannende voet-
reflexmassage leren geven aan je dierbaren of aan jouw cliënten? 
Doe dan mee met deze leuke voetreflexworkshop!
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‘Nesterlé voelt als mijn tweede thuis’

Vrijwilligers
CC Nesterlé ontvangt geen subsi-
die en floreert dankzij zo’n vijftig 
vrijwilligers, die slechts een klei-
ne vergoeding ontvangen. Maar 
daar doen ze het ook niet voor. 
Want de vrijwilligers staan graag 
klaar voor hun Nesterlé. Of het 
nu gaat om het bestuur, de be-
heerders of de vrijwilligers in de 
dienstverlening: ze voelen zich 
betrokken en verantwoordelijk 
voor hun ‘eigen’ Nesterlé. 

Jo en Anny
Zo zijn er vrijwilligers van het eer-
ste uur Jo van Breemaat en Anny 

Verwijst. Jo: “Ik ben al heel lang 
lid van de toneelvereniging, wij 
repeteren hier en verzorgen in het 
theater onze uitvoeringen. Ik vind 
het gezellig om gastvrouw te zijn 
bij Nesterlé en onze gebruikers te 
voorzien van koffie, thee of een 
drankje. Het is hier echt een ons-
kent-ons gebeuren. Ook buiten 
het werk om ben ik vaak te vin-
den in Nesterlé. Ik bezoek vrijwel 
alle film- en theatervoorstellingen 
en ik loop graag binnen voor een 
kop koffie en een praatje. Nester-
lé voelt echt een beetje als mijn 
tweede thuis.”
Ook Anny Verwijst draagt graag 

haar steentje bij. Op maandag-
avond en dinsdagmiddag staat 
ze achter de bar, en ook bij eve-
nementen springt ze regelmatig 
bij. “Ik kom uit de horeca”, ver-
telt Anny, “en ik ga graag met 
mensen om. De sfeer hier is ge-
moedelijk, het is fijn om als gast-
vrouw voor iedereen klaar te mo-
gen staan. We denken mee met 
onze gebruikers en proberen het 
hen zoveel mogelijk naar de zin 
te maken.” Lachend: “Al is het 
maar in de vorm van pleisters bij 
het bloemschikken. Onze gebrui-
kers kunnen in alle opzichten op 
ons rekenen.” Dat dat gewaar-

NISTELRODE - Het is de thuisbasis voor veel verenigingen; de plek waar mensen samenkomen; het 
podium voor artiesten en organisaties. Gemoedelijk, laagdrempelig, toegankelijk én professioneel te-
gelijk. Het is de huiskamer van Nistelrode: CC Nesterlé. Al vijf jaar lang de spil in het hart van het dorp. 

De vrijwilligers Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

deerd wordt, valt te lezen in het 
gastenboek, waarin vooral ook 
de vele artiesten hun complimen-
ten uitspreken voor de hartelijke 
ontvangst en gastvrijheid. 

Jubileum
Op zaterdag 22 september werd 
voor de vrijwilligers en oud-vrij-

willigers een feestdag georgani-
seerd. Deze week is er de feest-
week voor alle gebruikers. “We 
zorgen voor iets lekkers, en een 
klein groepje verzorgt voor alle 
gebruikers een sketch of leuk 
stukje”, verklapt Jo. En dan met 
z’n allen op naar het volgende 
lustrum! 

 Jo van Breemaat Anny Verwijst
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Steun toeverlaat

Tom van den Berg Uitvaartzorg

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

In samenwerking met Yarden

Eikenhoek 45, 5473 GW Heeswijk-Dinther, www.tomvandenberguitvaartzorg.nl

Kan ik u helpen? Bel 0413-749004

Gilde 
Nistelrode 
viert haar 
Teerdag

NISTELRODE - Aanstaande za-
terdag viert het gilde van Nis-
telrode haar jaarlijkse Teerdag. 
Overdag zal op de gildelocatie 
de Gildenhof vanaf 13.00 uur 
onder andere geschoten worden 
op de houten vogel voor de titel 
van Gildekoning en Gildeprins 
van dit gilde. Burgemeester 
Moorman zal het eerste schot 
lossen en daarmee de aanzet 
geven tot de strijd om het ver-
werven van de felbegeerde titel 
van Koning of Prins.

Zondag 30 september viert het 
gilde haar jaarlijkse Gildemis in 
de Lambertuskerk om 9.30 uur. 
Tijdens deze mis, voorgegaan 
door Pastoor Ouwens, zullen 
Koning en Prins feestelijk worden 
geïnstalleerd. 

Belangstellenden zijn zowel op 
29 september als op 30 septem-
ber van harte welkom.

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Een glimlach van liefde
een traan van gemis
omdat zonder jou

nooit meer hetzelfde is.

Harrie van Kessel

í Vorstenbosch, 19 juli 1931 
† Vorstenbosch, 24 september 2018

echtgenoot van

Jo van Kessel - de Mol †

Ton en Monique
Senya en Pim

Teun
Carli

Karin en Piet
Veronique en Jaap

Bas en Cindy
Marijn
Tom

Ons pap is thuis, daar bent u welkom om persoonlijk 
afscheid van hem te nemen op donderdag 27 september 
van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 28 september 
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Vorstenbosch. 
Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats, 
bij ons mam, op het parochiekerkhof naast de kerk.

Kerkstraat 20, 5476 KC  Vorstenbosch

Wethouder Rien Wijdeven lost 
het eerste ereschot op de houten 
koningsvogel (2006) 
 Foto: Jan van der Avoort

Dankbetuiging

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het plotseling overlijden van

HENK SCHOUTEN 
Vanwege de overweldigde belangstelling is het voor ons 

onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.        

 Hannie Schouten 
 Anne en Joeri 
 Nora 

Nistelrode, september 2018 

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
 Je hart heeft voor ons geklopt.
 Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
 Rust nu maar uit.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien 
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. 
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan je leven, 
hebben wij los moeten laten ons pap, onze trotse opa en ‘oude’ opa

Gerrit van Eenbergen
 Nistelrode, 6 oktober 1941          † Veghel, 23 september 2018

	 Hetty	en	Marco	
    Merel 
	 Henry	
    Dominique en Frank, Fay, Duuk 
	 			Danny	en	Denise	

Wilhelminastraat 13, 5388 EP Nistelrode

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 29 september 
om 10.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

 Nistelrode, 6 oktober 1941          † Veghel, 23 september 2018

Wilhelminastraat 13, 5388 EP Nistelrode

Week tegen 
de eenzaam-
heid:
Hoe maakbaar is het
leven?

BERNHEZE - Het zijn niet alleen 
ouderen die soms eenzaam zijn. 
Wat als je je als dertiger of veer-
tiger alleen voelt? 

Dan kun je in deze tijd ook soms 
nergens terecht. Want je moet 
tegenwoordig veelal zelf hier 
een oplossing voor vinden. Ne-
gatieve emoties zoals verdriet 
en angst; ze krijgen steeds min-
der plaats in onze naar geluk 
strevende samenleving waarin 
ambitie en gejaagdheid de stan-
daard zijn geworden. We kijken 
als maatschappij niet graag naar 
mensen bij wie het even niet 
lukt. Het past gewoon niet meer 
in het plaatje dat we van onszelf 
hebben. Het leven blijkt weinig 
maakbaar, maar toch moet je 
‘het maken’ om erbij te horen. Je 
bent een loser als je dat niet voor 
elkaar krijgt. 
De parochie De Goede Herder 
Meer informatie: 0412-451215 
of a.bergsma@parochiedgh.nl.
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Harrie Roelofs, kartrekker van 
duofietsen vanuit de KBO: 
“Mensen zijn erg enthousiast. 
De deelnemers zijn blij dat ze er 
even uit kunnen; de buitenlucht 
in en eens ‘andere praat’.” 

Enthousiasme
Joke van Rosmalen, fietsvrijwil-
liger van het eerste uur, maakt 
op één middag per week twee 
fietstochtjes na elkaar met twee 
verschillende deelnemers. Joke: 
“Eén middag per week aan ie-
mand anders schenken, is niet 
veel gevraagd. En het geeft me 
energie. Ik fiets graag. Als ik het 
straks niet meer kan, hoop ik 
dat iemand mij meeneemt.” Ze 
fietst momenteel met mevrouw 

De Bijl, die in Heelwijk woont. Ze 
gaan de bossen in of bij familie 
van mevrouw in Vinkel of Oss 
op de koffie. Mevrouw De Bijl, 
terwijl ze Joke een zacht klopje 
op haar wang geeft: “Joke weet 
overal de weg.” Ook Willie van 
Buul van Dichterbij is een vaste 
mede-fietser van Joke. Hij vindt 
het leuk om door de wijk te fiet-
sen. Als hij Joke ziet lacht hij al 
van oor tot oor. 

De organisatie
Het is belangrijk dat vrijwilli-
gers en deelnemers een ‘klik’ 
met elkaar hebben. Daarom 
voert de coördinator, Adriaan 
van Nistelrooij, na aanmelding 
een kennismakingsgesprek met 

deelnemers en vrijwilligers. De 
meeste vrijwilligers fietsen op 
vaste momenten in de week en 
overleggen daarover met Adri-
aan. Daarnaast kunnen ‘losse 
fietsers’, mensen die graag met 
hun vader, moeder, broer of zus 
willen fietsen, Adriaan met een 
appje vragen of de fiets beschik-
baar is.

Ook aan de ‘randvoorwaarden’ 
is gedacht. Adriaan: “Harrie van 
de Ven en Jan van Eerd verzor-
gen het onderhoud en de repa-
ratie van de fietsen. Ook als er 
onderweg iets gebeurt, kunnen 
de vrijwilligers mij bellen. Jaarlijks 
organiseren we een bijeenkomst 
voor de fietsvrijwilligers. Dan 
kunnen ze vertellen wat er ver-
beterd kan worden en onderling 
ervaringen uitwisselen. Maar het 
is ook voor de gezelligheid.” 

Meedoen?
Deelnemers komen niet alleen 
van Heelwijk of Dichterbij, er zijn 
inmiddels al 26 deelnemers die 
nog gewoon thuis wonen. Ieder-
een kan meedoen. Leden van de 
KBO kunnen gratis deelnemen, 
niet-leden betalen € 24,- per 
jaar. Voor vrijwilligers is het so-
wieso gratis; ook het eventuele 
kopje koffie krijgen zij van de 
deelnemers.

Vanwege het succes zijn nieu-
we vrijwilligers zeer welkom. 
Maar ook deelnemers kunnen 
zich nog aanmelden. Wil je mee-
doen? Neem dan contact op met 
Adriaan van Nistelrooij, 
06-40944930.

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van
27 september t/m 3 oktober

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Volop Hollandse appels en peren

GESNEDEN RODE KOOL 500 gram € 0.98
GOUDREINETTE 1 kilo € 0.98
PITLOZE WITTE DRUIVEN
bakje 500 gram € 1.50

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

Kogelbiefstuk 

100 gr. € 2,65

Stroganoff- of
gehaktschijven
4+1 gratis

Leverkaas uit 
eigen keuken
100 gr. € 1,30

Bij aankoop van 1 brood naar keuze

4 krokante 
Waldcornbollen

voor

Nieuw!
Herfsthoos

1,00

4,50
Gevuld met krenten, 
speculaas &  hazelnoten

V.l.n.r.: Willie van Buul met Joke van Rosmalen en Nellie en Jan van Eerd zijn zojuist teruggekeerd van hun fietstocht 

Joke staat al weer klaar om met mevrouw De Bijl op stap te gaan

Harrie Roelofs en Adriaan van Nistelrooij bezig met het fietsschema
 Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

Duofietsen groot succes
Extra vrijwilligers zeer welkom in Heesch

HEESCH - Met duofietsen kunnen vrijwilligers en deelnemers samen genieten van een actief en gezellig 
uitje. Het initiatief van de KBO, dat ruim tien jaar geleden met één fiets begon, is inmiddels uitgegroeid 
naar zes duofietsen, waaronder een rolstoelfiets, die met behulp van 83 vrijwilligers dagelijks vaak 
worden gebruikt. 

‘Als ik het straks 
niet meer kan, 

hoop ik dat 
iemand mij 
meeneemt’
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KBO Bernheze

Ans van der Burgt 25 jaar voorzitster bij de zondagmiddagclub

Ze regelt graag een jubileum en/
of een leuke carnavalsmiddag 

mee als daar nog dingen voor 
nodig zijn en zorgt regelmatig 

dat de vrijwilligers in het zonne-
tje worden gezet. Als men haar 

hulp nodig heeft om ervoor te 
zorgen dat de clubmiddagen 
kunnen blijven draaien, dan staat 
ze altijd klaar. Ans laat het aan de 
vrijwilligers over om er een mooie 
middag van te maken. Als ze een 
keer langsgefietst komt kan ze 
enorm genieten van de sfeer en 
het plezier dat de leden tijdens 
een clubmiddag hebben. Ook in 
de moeilijke tijden staat ze klaar 
voor de vrijwilligers, dan is ze er 
om een steun te zijn en weer sa-
men als club verder te gaan. De 
mooie momenten worden ook 
graag gevierd. Ans is de afgelo-
pen clubmiddag verrast en in het 
zonnetje gezet voor haar inzet. 
Dit is gevierd met een leuk mid-
dagje bowlen met leden, leiding 
en bestuur.

Volgend jaar oktober bestaat de 
zondagmiddagclub 40 jaar. Ze 
zullen dit natuurlijk ook groots 
gaan vieren! 

De zondagmiddagclub is een 
vrijetijdsclub in Heesch en heeft 
iedere oneven week op zondag 

in het clubgebouw in Heesch 
van 14.00 tot 17.00 uur een 
leuke middag voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
De zondagmiddagclub kan nog 
vrijwilligers gebruiken, variërend 
van eens in de veertien dagen 
tot één keer in de maand of zes 
weken. 

En als je een bijzonder talent 
hebt, je kent een leuk spel, je 
bent creatief of muzikaal of je 
hebt een ander idee en je wilt 
een keer als gastvrijwilliger een 
middagprogramma verzorgen, 
schroom dan niet om contact 
op te nemen met Riet van der 
Heijden, 06-57118999.

HEESCH - Achter de schermen van de zondagmiddagclub regelt Ans nu 25 jaar het lief en leed van de 
club. Met veel aandacht is Ans degene die zorgt dat de vrijwilligers kunnen blijven stralen tijdens een 
zondagmiddagclub. 

De zondagmiddagclub met middenvoor Ans van der Burgt

COLUMN

hoofdpijn een stapeling van afvalstoffen die de lever 
overbelasten en de kleine zenuwen irriteren. In de 
acupunctuur is dat mooi te zien. De galblaas/lever 
meridiaan beheerst het hele hoofd, vooral de zijkant en het 
voorhoofd. 

De dikke darm en de maagmeridiaan beheersen vooral 
het gezicht. Dit voel je ook bijna onmiddellijk in de 
nek en schouders. Die gaan strak staan en verkrampen 
met als gevolg dat de bloedsomloop hier stagneert, de 
afvalstoffen kunnen niet goed weg en het gaat pijn doen. 
De wervelkolom probeert die spanning te verdelen over 
de hele rug, dus ook rugklachten kunnen hier het gevolg 
van zijn. Dit kan weer buikpijn geven, daardoor een 
verkramping van de dikke darm met een slechte stoelgang, 
afvalstoffen kunnen moeilijker weg en de lever wordt weer 
extra belast.

Het is een cirkel waar je uit moet zien te komen!
Het hangt allemaal met elkaar samen dus... je kunt wel 
de pijn behandelen met steeds sterkere medicatie met alle 
gevolgen van dien, maar je doet dan niets aan de oorzaak.

Een druppel bloed onder de microscoop kan al wat 
duidelijkheid geven over de scheikunde in je lichaam en dit 
kun je dan aanpakken. 

Laat ons u helpen om de oorzaak te vinden 
en het leven wat aangenamer te maken! 

Kom luisteren naar de gratis lezing bij High Care 3000 
in Neerloon op zaterdag 13 oktober van 11.00 uur tot 
ongeveer 12.30 uur achter op het terrein, Loonsestraat 17. 
Wel graag even aanmelden. 

Of maak gebruik van het gratis spreekuur iedere 
maandag van 13.00 tot 14.00 uur. We hebben dan even 
een kwartiertje de tijd om naar uw bloed te kijken en u 
misschien alvast een hint te geven waar u het probleem 
zoeken moet. Heeft u interesse dan graag even van 
tevoren aanmelden via info@highcare.nl of 0486-416530.

Hoofdpijn is een van de meest voor-
komende redenen om pijnstilling 
te slikken. Miljarden slikken we per 
jaar weg om van de pijn af te komen. 
Migraine behandelen doe je met nog 
sterkere medicatie die op termijn 
ernstige orgaanschade kan geven. En 
vergis je niet; van paracetamol kun 
je ook ernstige leverschade krijgen! 
Dus ga eens kijken of er andere 
behandelmanieren zijn om de pijn 
aan te pakken.

Laten we eens naar de oorzaken 
van hoofdpijn kijken. Hoofdpijn 
kent verschillende vormen zoals 
aangezichtshoofdpijn, cluster- 
hoofdpijn, spanningshoofdpijn en 
migraine. Hoofdpijn en migraine zijn 
neurologische aandoeningen.

Migraine is geen gewone hoofdpijn; 
de pijn komt in aanvallen, meestal 
aan één kant van het hoofd en heftig 
bonzend. Je bent misselijk, je hebt 
braakneigingen, je bent lichtgevoelig 
en inspanning is onmogelijk. Zo heeft 
iedere vorm van hoofdpijn zijn eigen 
klachten. Wat kun je er aan doen? 
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
In onze tak van geneeskunde is 

High  Ca re
3000 BV

High Care 3000 BV
Loonsestraat 17
5371 PJ Ravenstein/Neerloon
0486-416530
info@highcare.nl 
www.highcare.nl

HOOfDpijN/MigrAiNe

Samen
HEESCH - Onlangs is mijn 
vrouw samen met haar vriendin 
een bloemetje wezen leggen op 
de plek waar vorige week dat 
afschuwelijke ongeluk plaats-
vond. En honderden mensen 
zijn hen hierin voorgegaan. 
Bloemen, kaarsjes, knuffels, 
kaarten en spandoeken; over-
weldigend.

Tallozen hebben behoefte om 
uiting te geven aan hun on-
macht bij zo’n ongeluk. Woor-
den schieten te kort, maar door 
zo’n gebaar kun je samen even 
uiting geven aan het immense 
verdriet dat de betrokken fami-
lies moeten ondergaan. Samen 
zijn mensen sterker; verbonden-
heid geeft kracht.

Ik sprak laatst een trouw KBO-
lid dat onlangs zijn partner was 
verloren. “Wij waren al twintig 
jaar lid van de KBO en in die ja-
ren hebben we nooit met activi-
teiten van de club mee hoeven 
doen. Wij konden alles zelf tot 
mijn vrouw ziek werd en over-
leed. Nu heb ik mijn eerste stap-
pen richting KBO gezet en ben 
gaan biljarten.”

Dat is ook KBO; samen dingen 
doen; spelletjes spelen, samen 
komen.

Samen maakt mensen sterker.

Cees Snellen.

De herfst zal 
schitterend zijn

Natuurlijk slaat het blad 
bruin uit,

en vallen de laatste druiven
nu het jaar ten einde spuit
rottend in de verzopen 

aarde.

En dat er nog wat 
 valt te kluiven
aan zachte zon 
 of stille hoop,
vergeet het! 
 Tot bittere moes
is elke wens al lang 

vergaan.

Maar als ik in de rafels van 
je bloes

mijn adem blaas 
 en mijn gedachten
tropisch langs je huid 
 laat gaan,

dan trekt de tijd 
 een nieuwe lijn:
de najaarsdruiven 
 zullen andermaal
zacht en zoet en 
 schitterend zijn.

Ad van Schijndel



Woensdag 26 september 2018 9
  

‘VERDUURZAMING VAN JE WONING, HOE PAK JE DAT AAN?’

Zijn het nou echt allemaal 
van die geitenwollen 
sokken, al die mensen die 
met het milieu bezig zijn? 
Dat heb ik ook wel ooit 
gedacht, omdat ik er niks 
mee had, toen. Ligt het nou 
aan de levensfase waarin 
je zit of heeft iets je aan het 
denken gezet en nieuws-
gierig gemaakt? Voor mij 
geldt dat laatste.

Energieadviseur
Met mijn praktijkervaring als 
timmerman, uitvoerder en aan-
nemer ving ik steeds meer sig-
nalen op van het beter omgaan 
met materialen en brandstoffen 
en de vertaalslag van die ideeën 
naar de praktijk van vandaag. 
Ik ben me er echt in gaan ver-
diepen en heb de mogelijkheid 
gevonden om dit ook aan an-
deren over te brengen. Samen 

met dertien andere specialis-
ten hebben we een coöperatie 
opgericht van onafhankelijke 

energieadviseurs, stuk voor 
stuk idealisten die dit naast hun 
eigen werkzaamheden doen. 

Tegenwoordig bezoek ik huis-
eigenaren in hun eigen woning 
en bespreken we de sterke en 
zwakke punten van hun woon-
beleving. We bekijken de hui-
dige staat en conditie van hun 
huis en gaan op zoek naar ver-
beteringen.

Het pakt altijd goed uit zo’n be-
zoek en als ik na een of twee we-
ken een rapport met verbeter-
voorstellen nastuur krijg ik vaak 
nog een extra bedankje retour. 
Dat rapport geeft een verdere 
uitleg over wat we al besproken 
hebben met verwijzingen naar 
een bijlage of weblink.

Kortom, als je dat rapport nog 
eens rustig hebt nagelezen ben 

je klaar om je huis in de juiste 
volgorde naar een gezondere en 
zuinigere conditie te brengen, 

en in je eigen tempo. De ge-
meente Bernheze heeft toege-
zegd om voor haar inwoners 50 
adviezen te subsidiëren.

Energieweverij
Op woensdag 10 oktober is er 
een inspiratiebijeenkomst van 
de Energieweverij, voor de der-
de keer alweer. Tijdens deze 
avond kun je je aanmelden voor 
een energieadvies op maat voor 
jouw woning. Mensen in Bern-
heze die al zo’n advies hebben 
gehad vertellen dan hoe zij dat 
hebben ervaren. Je kunt daar-

over met hen in gesprek gaan.
De bijeenkomst is op 10 okto-
ber vanaf 17.30 uur in CC De 
Wis in Loosbroek (Schaaps-
dijk 27, 5472 PD). De Energie-
Weverij begint om 17.30 uur 
met broodjes en soep waar-
na om 18.00 uur de bijeen- 
komst van start gaat. 

Noteer het alvast in je agenda! 
Aanmelden kan via 
www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij.

Er is geen kledingvoorschrift 
dus... de geitenwollen sok mag 
wel, maar moet niet!

Geitenwollen sokken
Hans Schellings, energieambassadeur van Bernheze.

Hans Schellings Foto: Jan Gabriëls

Aanmelden kan via
www.brabantwoontslim.nl/

energieweverij
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ACTIVITEITENAGENDA
JEUGD: AADJE PIRAATJE 
VIERT FEEST (4+)
AANVANG: 10.30 UUR
In deze verfrissende en interactieve familie-
voorstelling gaan we zingend en vertellend op 
reis met Aadje. Zo ontmoeten we de vader van 
Aadje en alle andere piraten die meevaren. We 

doen we een zeebeen-oefening op muziek van Richard Wagner, 
vieren zingend de verjaardag van Aadje en trekken (heel voorzich-
tig!) zijn wiebeltand. Spanning en schaterlachen gegarandeerd! 

CABARET: 
MARTIJN KARDOL ‘BANG’
AANVANG: 20.15 UUR

‘Indrukwekkend’ (NRC) ‘uitstekende verteller’ (Volkskrant) 
‘een geweldige winnaar’ (DVHN). Dit schreef de pers nadat 
Martijn alle prijzen op het Leids- en Groninger Cabaret Festival 
won. Zijn debuutprogramma ‘Bang’ werd ontvangen met uitslui-
tend lovende kritieken. Naast cabaretier is Martijn wekelijks te 
horen in de ochtendshow op 3FM en te zien bij RTL Late Night. 
‘Bang’ wordt gezien als een van de sterkste debuutprogramma’s 
van de afgelopen jaren.

CABARET: RAYAN PANDAY 
AANVANG: 20.15 UUR
Een fenomeen beschrijft de wereld zoals we 

die ervaren, niet per se zoals die bestaat. Een fenomeen kan ook 
duiden op een bijzonder begaafd persoon of opvallend verschijn-
sel. Rayen Panday vindt zichzelf absoluut géén fenomeen. Hij 
beschrijft alles zoals het is, maar dan wel op fenomenale wijze. 
Na 10 jaar succesvol optreden als cabaretier maakt Rayen nu de 
voorstelling die het hele spectrum omvat: persoonlijk, actueel en 
muzikaal. En geen enkel onderwerp wordt geschuwd.

MUZIEK / CABARET: SPEEL-
MAN & SPEELMAN (TRY-OUT)
AANVANG: 20.15 UUR

Daan en Joost Speelman komen met een nieuw theaterconcert 
boordevol liedjes waarin de absurde werkelijkheid wordt omgezet 
in stof voor de lach. De broers blijven elkaar uitdagen en op zoek 
naar mooie vormen om hun dagelijkse verwondering te verpak-
ken. Want het enige waar ze grip op hebben, is wat ze kunnen 
aanraken. Om de rest valt hard te lachen. Een eerlijk programma 
dat ontroert én op de lachspieren werkt!

BRABANTS: COR SWANEN-
BERG E.A. ‘BRABANTSE 
VERHALENMIDDAG’

AANVANG: 14.30 UUR
Deze voorstelling wordt gespeeld door de eredivisie van de Bra-
bantse dialect-auteurs: Cor Swanenberg, Riny Boeijen en oud-
Heeschenaar Henk Janssen. In het muzikaal omlijste programma 
‘Hier meude laache’ vertellen zij in Brabants dialect hun beste 
verhalen. Het zijn gezellige, ontroerende en humoristische vertel-
lingen. De opbrengst van deze voorstelling gaat naar Stichting 
Brabants, ter ondersteuning van projecten op het gebied van de 
Brabantse taal.

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

DO. 11 
OKTOBER 

VR. 19 
OKTOBER

DO. 25
OKTOBER

ZO. 28 
OKTOBER

ZO. 7 
OKTOBER

Wij, Hans en Marie- José Egelmeer zijn in 2000 begonnen met la 
Colline, een chambre hotel in het Zuid-Franse Pont de Barret. In 2017 
zijn wij gestart met een nieuw gastenverblijf ongeveer 15 kilometer 
verder op. 

LUCHtpOSt
DrÔMe frANKrijK

Het onverwachte platteland
Op een ezeltje over de lavendelakkers bij Saou, te paard of per huifkar langs de zonne-
bloemvelden, achterop de tractor op weg naar de maïs. Of zoals vanmorgen, met een 
groepje Nederlanders de koeien van een (Franse) boer naar een hoger gelegen weiland 
helpen. Agricultuur en toerisme gaan steeds meer samen. Veertig procent van de boeren is 
hier inmiddels aangesloten bij organisaties als ‘Bienvenu à la Ferme’ (welkom op de boerderij) 
en ‘Ferme Découverte’ (ontdek de boerderij). Koeien melken, lammetjes spenen, trekker leren 
rijden of een kalfje ter wereld brengen, niets is te dol om de burger dichter bij de boer te 
brengen.

De boerderijen in de Drôme zijn kleiner en meer divers dan in Nederland. We bezoeken er 
enkele tijdens de recente ‘boerderijdagen’. Zoals het familiebedrijf van Christian Dorey in 
St. Bardoux. 160 melkgeiten, 70 vleeskoeien en 4 hectare ‘abricotiers’. Ze verwerken de melk 
grotendeels zelf. Het overschot brengen ze naar de coopérative in Crest.

“Alles wat we zelf maken, zoals ‘faisselle’ en geitenkaas, verkopen we in de boerderijwinkel, 
op de markt of aan restaurants in de buurt.” Je hoort het geluid van de melkmachine. 
Een grote stapel hout ligt naast de melkstal te wachten op de winter. En vier jonge katjes 
spelen verstoppertje in de voerbak. Gepassioneerd legt Christian uit dat hij al tien jaar het 
label ‘Ferme Pédagogique’ voert, en sinds twee jaar het ‘Bienvenu à la Ferme’. Hij is actief 
op Facebook en heeft een eigen internetsite; ‘Het onverwachte Platteland’, ‘table d’hôtes’ 
op aanvraag. Groenten uit eigen tuin of die van de buren, bief, gehakt en worstjes: elke 
woensdag en zaterdag aan tafel bij de boer!

Een boerderij achter ons, bij boer Thomàs, 
verkopen ze varkensvlees ‘aan huis’. 
Roze, zwart-wit gevlekte, gespikkelde en 
gestreepte varkentjes, die wroetend onder 
de eikenbosjes, of rollend in de modder op 
zoek zijn naar eikels, wormen en geluk. Zó 
leuk om te zien. Dubbel dat wel, die beestjes 
kijken je altijd zo vol hoop en verwachting 
aan. Maar ja, “Deze karbonaadjes zijn niet te 
versmaden”, aldus Thomàs, “En je weet wel 
wat je op je bordje krijgt.” Tsja.

Weer heel anders doen ze het bij ‘Clos Fougères’ een educatieve boerderij in Chateauneuf-
sur-Isère. 30 hectare en 25 soorten fruit, zes hectare wijngaard, vergeten groenten en 
aromatische planten en aanvullend vier vakantiehuisjes, verjaardags-, logeerpartijtjes en 
concerten. “Acht jaar innovatie en agrotoerisme, ‘la face cachée du fruit’, (andere gezicht 
van fruit)”, zegt Mélusine Roch, terug op de boerderij na een behaalde master aan de 
landbouwuniversiteit in Valence.

Ze verzorgt de rondleidingen. Te voet of per tractor, langs de biologisch geteelde groenten, 
zeldzame fruitrassen en oude vruchtvariëteiten als bloedappel, kweepeer en witte abrikoos. 
De abrikozen zijn net tot compote verwerkt. Appel- en perenpluk zojuist begonnen. 
Veilingkisten gevuld met appelen, kweeperen op sap en petunia’s in blik geven een inkijkje 
op de binnenplaats en ‘gezicht’ aan de ‘andere kant’ van het fruit. “Bezoekers kunnen onze 
wijnen, jams, sappen en versproducten het hele jaar door kopen in de boerderijwinkel.”
Uitleg aan zowel kinderen als volwassenen geven ze ook in de vorm van workshops en 
animaties.

“Volwassenen stellen vragen over biodiversiteit, kinderen over bijen en bloemen. ‘Maak je 
eigen bomenboek, bio-musical, of zaaikalender’; genoeg zaken te verzinnen. Ik geniet ervan 
hier rond te lopen, mensen laten ruiken, proeven, snuffelen aan onze manier van leven, onze 
manier van landbouw bedrijven.” Volop kansen dus voor de boer! Aan het enthousiasme van 
Christian, Thomàs en Mélusine zal het in elk geval niet liggen.

Cabaretier thijs Kemperink

Deze sympathieke tukker vertelt 
zo beeldend, dat het voelt alsof 
je bij hem thuis bent. Met ijzer-
sterke grappen over alledaagse 
situaties, herkenbaar voor ieder-
een. In zijn nieuwe programma 
gaat deze Twentse rasverteller 
aan de haal met de ruzie met zijn 
allerbeste vriend. Blijf je loyaal, 
doe je je best om elkaar te be-

grijpen of blijft het Bonje? 
Herkenbaar, beeldend verteld, 
alledaags én typerend voor deze 
tijd. Dát is de kracht van Thijs 
Kemperink. 

Kaartjes kosten € 15,- per stuk 
en zijn te reserveren in CC De 
Wis bij Chantal Kanters, 
06-53180803 of info@de-wis.nl.

LOOSBROEK - Met zijn voorstelling ‘Bonje’ komt cabaretier Thijs 
Kemperink op vrijdag 19 oktober om 20.15 uur in CC De Wis. De 
grote vertelkracht van Thijs Kemperink bracht hem niet alleen in 
Twente volle zalen, maar ook ver daarbuiten. 

Foto: Frank Visschedijk
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Van 13.30 tot 17.30 uur is er een gespe-
cialiseerd kleuren-/make-up adviseuse 
aanwezig, die jou van een korte persoon-
lijke kleurenanalyse kan voorzien. Je kunt 
het advies meteen toepassen op de nieu-
we najaarscollectie. 

Om het nieuwe modeseizoen te vieren 
verloten we een aantal mooie prijzen. Zo 
maak je bij een aankoop op deze vrijdag 
of op zaterdag 29 september kans op een 
jurk ter waarde van € 79,95 van Tramon-
tana, een lekker warm vest van Cream ter 
waarde van € 89,95 of een Maria-Glass 
collier naar keuze, ter waarde van € 34,95!

Je bon is je lotnummer en de prijswin-
naars worden volgende week bekend 
gemaakt.

Laat je inspireren en adviseren, je bent 
welkom bij Boetiek24 aan de Schoon-
straat 24 in Heesch.

Modeflitsen bij Boetiek24
Een gezellige dag in het teken van FASHION! 

HEESCH – Vrijdagmiddag 28 september showen modellen de nieuwste najaars- 
collectie van onder andere de merken Tramontana, Nü Denmark, Cream, Poools,  
et cetera én laten ze zien hoe je verschillende modestijlen kunt combineren. 

0412 - 450440
info@boetiek24.nl
www.boetiek24.nl

Voor de wenkbrauwen bieden we diverse 
technieken aan: Microblading, Hairstrokes 
en de Ombre Brow (schaduwtechniek). 
We zijn gespecialiseerd in de ‘Naturel 
look’ en creëren altijd een wenkbrauw of 
eyeliner die bij je past.

•	 Altijd	een	fris	en	verzorgd	uiterlijk	zon-
der dat dit je elke dag veel tijd kost 

•	 Geschikt	voor	mensen	met	een	allergie	
voor make-up

•	 Geen	‘gedoe’	meer	met	make-up	in	de	
ochtend

•	 Altijd	 symmetrische	mooie	wenkbrau-
wen of stralende oogopslag met eye- 
liner

•	 Professioneel	 kleuradvies	 passend	 bij	
huid- en haarkleur

•	 Keuze	 uit	 diverse	 technieken	 zoals:	
Microblading, Hairstrokes en Ombre 
Brows

•	 Gediplomeerde	specialisten.

Kom langs voor een vrijblijvend en kos-
teloos informatiegesprek. In de maanden 
september, oktober en november ontvang 
je 20% korting op de eerste plaatsing. 

Mail ons voor meer informatie: 
info@salonintense.nl of bel of app naar 
06-10433489.

Nieuw bij intense:
permanente make-up
NISTELRODE – Perfect aangebrachte make-up die altijd perfect zit. Permanente  
make-up is dé oplossing voor bijna alle ergernissen die normaliter gepaard gaan met 
het dragen van make-up! Vanaf nu kun je bij Intense terecht voor permanente ma-
ke-up voor de perfecte eyeliner en strakke wenkbrauwen.

www.salonintense.nl

Karin Manders

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

autobelettering

www.gaafgraf isch.nl

200 memoblokken A7 – 7 x 10 cm  voor € 65,-
200 memoblokken A6 - 10 x 14 cm voor € 85,-
200 memoblokken A5 - 14 x 20 cm voor € 150,- 

•	 Inclusief	opmaak
•	 Exclusief	btw
•	 U	ontvangt	nog	een	proefdruk
•	 Full	colour	opdruk

MeMo-
blokken

meer informatie of memoblokjes bestellen?
info@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170
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Laar 8 - Nistelrode - 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

‘t Bakhuys heeft een
nieuwe menukaart.
Deze keer geënt op de herfst!

Proeverij met desembrood met 
Coburger ham en mosterddip, Leffe 
stoofvlees bitterballen en een romig 
soepje van bospaddestoelen. Heerlijk 
te combineren met een Bock biertje! 

Komen jullie dit zondag proeven?

Zondag

30
september

Ook het weer begint zich aan te passen aan de etalages van de 
winkels. En waar we online bijna alle winkels 24/7 kunnen bereiken 
zijn in Bernheze de meeste winkels, met uitzondering van de 
supermarkten, op zondag nog dicht. Aanstaande zondag zijn in 
Nistelrode ook de modewinkel en de schoenenwinkel van Van Tilburg: 
Van Tilburg mode, Van Tilburg Sport en Marya Schoenen open. Om 
voor een aangename pauze te zorgen tijdens het winkelen staan ook 
de Orangerie, de Koffiebar en ’t Bakhuys open. 

Daarbij het gratis parkeren in Nistelrode opgeteld, wordt je een goede 
gelegenheid geboden om de herfstcollectie aan te schaffen en klaar 
te zijn voor het derde en laatste seizoen van 2018: de herfst en de 
winter. 

Proef de herfst!

De Orangerie, de Koffiebar en ’t Bakhuys zijn open en zorgen 
voor de nodige tussenstops tijdens zo’n winkeldag

Kom gezellig shoppen 
tijdens de open zondag
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De wijkverpleegkundige is een 
ware spin in het web, iemand 
die de weg in het ingewikkelde 
zorglandschap kent. In overleg 
met de cliënt bekijkt ze welke 
vormen van zorg thuis zinvol 
zijn en coördineert die hulp ver-
volgens. Daarbij blijft de regie 
overigens altijd in handen van 
de cliënt. Op die manier kunnen 
mensen langer zelfstandig thuis 

blijven wonen en de wijkver-
pleegkundigen merken dat dat 
gewaardeerd wordt. 

Twee teams
‘Ondersteuning thuis’, zoals La-
verhof het noemt, is opgezet in 
twee teams. Een team (met een 
vacature) in Schijndel en een 
team in Heeswijk, voor Hees-
wijk-Dinther, Loosbroek en Vor-

stenbosch. Iedere wijkverpleeg-
kundige heeft een eigen gebied, 
zodat ze de cliënten goed leert 
kennen. 
“We spelen een centrale rol in 
onze wijk”, zegt Monique Mou-
issie, wijkverpleegkundige in 
Loosbroek, Vorstenbosch en een 
stukje Dinther. “We komen op 
huisbezoek en bespreken samen 
de zorgvraag. Tijdens dit gesprek 

kijken we welke zorg nodig is.”
“Daarbij valt te denken aan per-
soonlijke zorg, de vraag of dag-
besteding zinvol is en of een 
vorm van individuele begeleiding 
is gewenst. Ook kan het zijn dat 
de casemanager dementie wordt 
ingeschakeld”, vervolgt Kim Kok, 
wijkverpleegkundige in Schijndel. 

Natuurlijk komt de wijkverpleeg-
kundige niet zomaar aan de deur. 
Vaak is het op verzoek van de 
cliënt zelf, bijvoorbeeld als die 
huishoudelijke hulp heeft aange-
vraagd. Maar het kan ook op ver-
zoek van de omgeving, familiele-
den of de huisarts. Familie wordt 
actief betrokken bij de zorg. Bij 
voorkeur zijn er familieleden bij 
gesprekken aanwezig en soms 
kunnen zij actief ondersteunen. 

Kijken wat iemand nog kan
“Vroeger lag de nadruk op de 
beperkingen als gevolg van een 
ziekte. Nu bekijken we wat een 
cliënt nog wel kan”, vertelt Kim. 
Monique geeft een voorbeeld. 
“Stel dat iemand steunkousen 
heeft. Dan kun je elke dag langs-
komen om die aan en uit te trek-
ken. Maar je kunt een cliënt ook 
leren dit met een hulpmiddel zelf 
te doen.” Ze benadrukt dat dat 
veel meer is dan een pure bezui-
nigingsmaatregel. “Het gaat ook 
om het gevoel van eigenwaarde 
van de cliënt.” 

Ontwikkeling
Kim en Monique zijn hartstikke 
tevreden met hun baan. “Het is 
een functie die erg in ontwikkeling 
is, waardoor het leuk en uitda-
gend blijft.” Als het aan hen ligt, 
gaat de toekomst nog meer rich-
ting preventie. “We streven naar 
kwaliteit van leven, hierbij is eigen 
regie belangrijk. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit het beste lukt 
wanneer mensen zolang mogelijk 
zelfredzaam thuis kunnen wonen 
met afgestemde zorg op maat.” 

Heeft u een vraag of wilt u een 
afspraak maken met een wijkver-
pleegkundige? U kunt van maan-
dag tot en met vrijdag van 7.00 
tot 17.00 uur contact opnemen 
met: 

Ondersteuning Thuis Heeswijk
0413- 298180
wijkverpleegkundgen.heeswijk@
laverhof.nl

Ondersteuning Thuis Schijndel
073-5443264
wijkverpleegkundigen.schijndel@
laverhof.nl.

BERNHEZE/SCHIJNDEL – Nederlanders blijven steeds langer thuis wonen. Voor een deel is dat over-
heidsbeleid, maar het is ook iets wat veel mensen zelf graag willen. Gevolg is dat er steeds meer zorg 
thuis wordt verleend. Laverhof is met die denkwijze meegegroeid. Centrale spil bij ‘Ondersteuning 
Thuis’ is de wijkverpleegkundige, die haar rol flink heeft verbreed. 

Ondersteuning thuis volop in ontwikkeling
Afgestemde zorg in eigen huis

Kim Kok en Monique Mouissie Tekst: Wim Poels

valpreventietraining 

HEESCH - Elke week worden er 
honderden ouderen opgenomen 
in het ziekenhuis na een val. 
42 Procent van deze mensen is 
vervolgens bang en gaat daar-
om activiteiten vermijden. 

Om vallen te voorkomen heeft 
Dorpsplein Heesch een valpre-
ventietraining geïnitieerd. 
Je kunt je daarvoor opgeven. 
De training is op maandagmid-
dag van 16.00 tot 17.00 uur in 

sporthal Lindershof en loopt van 
22 oktober tot 10 december. 

De eigen bijdrage voor deze trai-
ning is € 40,-, dat is € 5,- per 
training. Deze lage eigen bijdra-
ge is mogelijk door subsidie van 
gemeente Bernheze. 

Naast het vermijden van vallen, 
wordt ook geleerd hoe je het 
beste kunt vallen als je onver-
hoopt toch nog valt. Ook door 

dat oefenen in vallen word je 
weer zekerder. De training wordt 
gegeven door een geriatrisch fy-
siotherapeut.

Wil jij ook weer méér meedoen 
in de maatschappij en veiliger 
op pad? Meld je dan telefonisch 
aan voor het intakegesprek.
Dit kan van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 
via 0412-457067.

FysioCentrum Heesch
Verdilaan 48
5384 CJ Heesch. 

Let op! Er zijn slechts acht plaat-
sen beschikbaar, dus wacht niet 
te lang met opgeven!

Deze training is mede geïniti-
eerd door Dorpsplein Heesch – 
de sociale vraagbaak.
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Als tiener achter een gesloten deur

BERNHEZE - Ervaar wat het is om iets voor een ander te betekenen. Bijvoorbeeld voor iemand die je 
normaal gesproken niet zo snel op straat tegenkomt. In een zorgcentrum verblijven mensen met een 
ernstige vorm van dementie namelijk achter een gesloten deur. Durf jij het aan om eens je handen uit de 
mouwen te steken voor deze mensen die jouw hulp zo goed kunnen gebruiken? Op zaterdag 6 oktober 
kan dat vanuit parochie De Goede Herder. We zien je dan graag om 14.00 uur in de hal van zorgcentrum 
Heelwijk aan de Mozartlaan 2 in Heesch. 

durF jij het aan?

Door jouw aandacht als buddy 
kun je ervoor zorgen dat jouw 
maatje in beweging komt. Maar 
belangrijker is dat jij een ‘big 
smile’ weet te toveren op het 
gezicht van iemand die niet zo 
makkelijk meer communiceert 
én op die van de mantelzorger: 
de partner, de zoon of de doch-
ter die hem of haar zo nabij is 
als een warme en beschermende 
mantel. Om 14.30 uur ga je met 

je maatje en mantelzorger rich-
ting de Petrus’ Banden kerk voor 
een viering. In die viering maak 
je mee wat geloof met mensen 
doet, ook als je de regie over je 
eigen leven hebt verloren. 

Jezus zegt dat het belangrijk 
is om er te zijn voor kwetsbare 
mensen. Er gebeurt dan echt iets 
bijzonders met je. 

Als je dat wilt ervaren, geef je dan 
op voor deze activiteit vanuit het 
jongerenpastoraat van de kerken 
in Geffen, Heesch, Nistelrode, 
Nuland, Vinkel en Vorstenbosch. 
Bel of mail: 0412-451215 of 
a.bergsma@parochiedgh.nl.

toveren op 
de Binnenhof 
HEESCH  - Sinds enkele weken is 
de Binnenhof, de psychisch ge-
riatrische afdeling van Heelwijk, 
in het bezit van de Tovertafel. In 
april 2017 is begonnen met in-
zameling om een tovertafel te 
kunnen aanschaffen. Afgelopen 
juni was het totaalbedrag van 
€ 7.000,- bereikt en is de toverta-
fel geïnstalleerd op de afdeling.  

Wat is een Tovertafel?
De Tovertafel is een speels pro-
duct dat ouderen in de midden- 
tot late stadia van dementie sti-
muleert in fysieke activiteit en 
sociale interactie. De tovertafel 
is een nieuw spelconcept dat be-
staat uit lichtanimaties die wor-
den geprojecteerd op de eettafel. 
Deze lichtprojecties zijn interac-
tief doordat ze reageren op de 
beweging van handen en armen 
van de ouderen met dementie.

Heelwijk bedankt onderstaande 
bedrijven en particulieren harte-
lijk voor de sponsoring
Bon fromage, Bomenpark, Fa-
milie Van de Kamp, Van Tilburg, 
Anneke van Mierlo (Helderr), 
Mevrouw van de Rakt-Fran-
sen, Verstegen houthandel, Ine 
en Toon Hornman, De Horizon, 
Jumbo Heesch, Bloemenwinkel 
Ari-Jenne, Emiel Ruijs, Hema 
Heesch, Kasdiran Rechtspraak 
Heesch, Publishers Services, 
Lidl, Heerkens Groente en Fruit, 
Elektronisch bureau Wingens, 
Blokker Heesch, Tandartsprak-
tijk Heesch, de Bakkers Lamers, 
Fietsplezier Michel van de We-
tering, Depot, Bea van Meurs 
schoonheidspecialiste, José 
Broeksteeg en de heer Vlek.  
Iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen is welkom op woens-
dag 3 oktober van 19.00 tot 
20.00 uur om een kijkje te ne-
men op de afdeling de Binnenhof 
in Heelwijk. Graag even kenbaar 
maken of je aanwezig bent via 
ab.binnenhof@brabantzorg.eu.

Laverhof organiseert een bijeen-
komst bij Cunera/De Bongerd 
om jou te informeren op het ge-
bied van valpreventie. Dit wordt 
gedaan door middel van een 
DobbelFIT-spel, waarbij je uitleg 
krijgt, maar zelf ook actief bezig 
bent!

Je bent van harte welkom 
op donderdagmiddag 4 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur in 

Cunera/De Bongerd aan Zijl-
straat 1.

Bijeenkomsten 
valpreventie bij Cunera/
De Bongerd
HEESWIJK-DINTHER - In de week van 1 tot en met 7 oktober is het 
landelijke valpreventieweek. Ook Laverhof besteedt hier aandacht 
aan. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt het risico 
op vallen.

CC Servaes en Ontmoetingstuin Servaes 
dementievriendelijk

De doelstelling van ‘Groen in 
de buurt’ is om te kijken hoe 
een gemeenschapshuis het cen-
trum kan zijn van groenvoorzie-
ningen en mensen in de buurt. 
CC Servaes en de Ontmoetings-
tuin leenden zich perfect voor de 
pilot hiervan, maar de inzet van 
kartrekkers Jan van den Broek 
en Tonny van der Ven, in combi-
natie met het enthousiasme van 
alle vrijwilligers, maakte het tot 
een geslaagd project. 

Tonny en Jan zijn trots op 
dit resultaat. “De locatie van 
CC Servaes en de Ontmoetings-
tuin leent zich heel goed voor 

dit project. Maar voorop staat 
de motivatie van onze vrijwilli-
gers bij het dementievriendelijk 
maken van onze samenleving”, 
vertelt Trudy terwijl Jan instem-
mend knikt. “We hebben ons 
hard gemaakt om de pilot van 
‘Groen in de buurt’ hier te krij-
gen”, voegt Jan daaraan toe. 

Wethouder Van Moorselaar is 
uitgenodigd om van het plakken 
van de stickers een officieel mo-
ment te maken. “Het enthousi-
asme voor dit project spat er bij 
iedereen vanaf”, vindt hij. Vol-
gens de wethouder is dementie 
een belangrijk onderwerp bin-

nen de gemeente, een onder-
werp waar hij zich graag voor 
inzet.   

Ivonne Berkers, projectadviseur 
bij de Brabantse Raad Informele 
Zorg (Briz) was ook aanwezig. Zij 
heeft de cursus gegeven aan de 
enthousiaste groep vrijwilligers. 
“Dit was een hele enthousiaste 
groep die erg gemotiveerd was. 
Dat maakt mijn werk een stuk 
gemakkelijker en draagt bij aan 
het grotere doel: Nederland de-
mentievriendelijker maken”, legt 
Ivonne uit. “Hoe Jan en Tonny 
zich ingezet hebben was een 
belangrijke reden voor ons om 

CC Servaes en de Ontmoetings-
tuin aan te wijzen voor de pilot. 
We hopen dan ook dat dit een 
mooi voorbeeld is voor de rest 
van de samenleving.” Op 
www.samendementievriendelijk.nl 
vind je meer informatie over de 
verschillende cursussen die vaak 
gratis te volgen zijn. 

Nu de stickers geplakt zijn bij 
CC Servaes en de Ontmoetings-
tuin weet iedereen dat dit een 
dementievriendelijke omgeving 
is. Een mooi resultaat waarvan 
alle betrokkenen hopen dat dit 
zich als een olievlek over de rest 
van het land verspreid. 

HEESWIJK-DINTHER – Het was al bekend dat een flinke groep vrijwilligers in het bezit is van het ‘Goed omgaan met dementie’ certificaat, 
wat betekent dat CC Servaes en de Ontmoetingstuin dementievriendelijk zijn. Dit was een pilot die ingezet is vanuit het project ‘Groen in 
de Buurt’. Op maandag 24 september maakte wethouder Van Moorselaar dit officieel door CC Servaes en de Ontmoetingstuin te voorzien 
van de officiële sticker. 

Wethouder Van Moorselaar plakt de sticker offi cieel op het raam Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Edwin Hendriks



Woensdag 26 september 2018 15
  

‘Op goede voet’

oss donderdagavond open

0412-632173
www.podotherapiepeeters.nl
info@podotherapiepeeters.nl

•	 Sportpodotherapie
•	 Kinderpodotherapie
•	 Manuele	therapie	in	relatie
	 tot	de	voet
•	 Rug/bekkenklachten	in	relatie
	 tot	de	voet

Obrechtstraat 31 - Oss
Hoogstraat 1a - Heesch
Leijensteinstraat 4h - Kerkdriel

Help, mijn kind heeft platvoeten!

Kinderen zullen zelden aangeven 
waar ze precies last van hebben 
en doen dat vaak wat indirecter. 
Ze vragen bijvoorbeeld om ge-
dragen te worden of geven aan 
moe te zijn. 

Als ouder zou je kunnen denken 
dat ze lui zijn, maar vaak is dit 
een teken van vermoeidheid of 
pijn bij het wandelen.

Soms zijn klachten duidelijker 
waarneembaar. Denk hierbij aan; 

- Regelmatig vallen of struikelen
- Vermoeidheid in voeten/
 benen.
Vaak kun je met een stevige kin-
derschoen problemen wegne-
men of verminderen. 

Helpt dit niet voldoende of twij-
fel je of de voetstand wel nor-
maal is? We kijken graag met je 
mee.

Voor meer informatie zie 
www.podotherapiepeeters.nl.

Alle kinderen hebben in een bepaalde fase van groei platvoeten. Platvoeten op zich hoeven niet afwij-
kend te zijn. In de eerste levensjaren verandert de stand van de voeten en benen. Wanneer een kindje 
6 tot 8 jaar is zouden de voeten en benen weer recht moeten gaan staan.

Nieuw in Oss! voetreflexplus praktijk
Carola ‘De juiste balans in je leven’

Bij VoetreflexPlus Praktijk Carola
draait het om het zelfhelend 
vermogen van het lichaam. “De 
VoetreflexPlus massage stimu-
leert de energiebanen waarop 
het lichaam reageert met een 
betere bloedtoevoer naar diverse 
lichaamsdelen”, legt Carola uit. 
“Het harmoniseert het lichaam, 
blokkades worden opgeheven en 
klachten verminderen of verdwij-
nen.”

Bij de VoetreflexPlus massages 
wordt gebruik gemaakt van een 
combinatie tussen de Wester-
se Voetreflexologie en Oosterse 
geneeskunde. Het is een alterna-
tieve geneeswijze en geen ver-

vanging van de reguliere genees-
kunde. “Ik stel geen diagnose. 
Je kunt bij mij terecht voor een 
ontspanningsbehandeling, maar 
ook voor specifieke klachten of 
preventief bij bijvoorbeeld een 
lage weerstand of allergieën. Ik 
behandel in alle rust, masseer 
met warme massageolie, met een 
bijpassende essentiële olie, de 
lampen worden gedimd, er speelt 
rustgevende muziek op de ach-
tergrond en ik masseer zonder 
te praten. Het komt regelmatig 
voor dat mensen tijdens een be-
handeling in slaap vallen”, vertelt 
Carola. Na de behandeling krijg 
je de tijd om even bij te komen 
onder het genot van een glaas-
je water, wat reinigend werkt, of 
een kopje kruidenthee. “Zo zorg 
ik ervoor dat iedereen met een 
goed gevoel de praktijk verlaat.” 

Je kunt met veel verschillende 
klachten bij VoetreflexPlus Prak-
tijk Carola terecht: spijsverte-
ringsproblemen, stressgerelateer-
de klachten, en nog veel meer. 
Op haar website zie je welke 
klachten ze behandelt en vind je 
een overzicht van alle richtingen 

waarin Carola zich gespeciali-
seerd heeft. 

En hoewel ze pas net haar 
HBO-opleiding afgerond heeft, 
is ze gestart met de masteroplei-
ding Oncoreflex. “Daarmee kan 
ik mensen ondersteunen tijdens 
en na een ziekteproces, zowel 
mentaal als met de bijwerkingen 
die je krijgt van chemotherapie. 

Ik hoop daarmee veel mensen te 
helpen!” 
VoetreflexPlus Praktijk Caro-
la zorgt voor ‘De juiste balans 
in het leven’. Op 7 oktober van 
12.00 tot 18.00 uur opent Ca-
rola haar praktijk officieel met 
een open dag waarop iedereen 
die geïnteresseerd is welkom is. 
Je vindt haar aan de Luchten-
burg 4 in Oss, waar je voor de 

deur je auto kunt parkeren. 
Op www.voetreflexplus-oss.nl
vind je meer informatie over de 
verschillende behandelingen die 
mogelijk zijn. 

VoetreflexPlus Praktijk Carola
Luchtenburg 4, 5346 VD Oss
06-43091463
carola@voetreflexplus-oss.nl
www.voetreflexplus-oss.nl

OSS – Carola Bergman-Wiegers wil graag mensen helpen. Dat doet 
ze al 26 jaar vanuit de gezondheidszorg, maar vanaf 7 oktober ook 
vanuit Voetreflexplus Praktijk Carola. Na het succesvol afronden 
van de driejarige HBO-opleiding VoetreflexPlus-Therapeut is het 
voor Carola tijd om haar eigen praktijk officieel te openen. 

Carola in haar praktijk  Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Marcel van der Steen

Open 
zondag  7 oktober 12.00-17.00 uur

Wanneer een kindje 6 tot 8 jaar is zouden de 
voeten en benen weer recht moeten gaan staan
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Twaalf minimensjes, poppe-
tjes zo klein als een knoopsgat, 
reisden langs de leden van de 
fotoclub. We zeggen wel eens: 
‘less is more’, maar hier was het 
bijzonder kleine formaat voor-
al een extra uitdaging. Vanuit 
een niet alledaags perspectief 
ging men op zoek naar díe ene 
foto, misschien wel om het al-
ledaagse weer dichtbij te halen. 
Of juist ver weg te blijven van 
onze bekende werkelijkheid. Het 
resultaat is samengevat in deze 
expositie en is absoluut bewon-
derenswaardig. Laat je verrassen 
door surrealisme, details, veel-

zijdigheid maar ook eenvoud. 
Want wie het kleine niet eert… 

CC Nesterlé
Parkstraat 2, Nistelrode.

fotoclub Bernheze 
exposeert in CC Nesterlé
NISTELRODE - De Fotoclub Bernheze exposeert haar project ‘mi-
nimensjes’ van maandag 1 oktober tot en met maandag 3 decem-
ber. Het resultaat van een jaar fotografie vanuit de jaarlijkse ‘rode 
draad’-opdracht. 

 

 

 

radio Nostos bestaat een jaar

En daarna gaan we weer naar 
dat gevoel van toen, Radio Nos-
Tos duikt in de archieven van het 
toenmalige Hilversum 3. 
Van 12.00 tot 18.00 uur hoor je 
programma’s voorbijkomen uit 
de jaren ’70 en ’80. 
Maar ook op de dag dat Radio 
NosTos een jaar bestaat, wordt 
aan de programmering een fees-
telijk tintje gegeven.

Zondag 30 september 
8.00 tot 12.00 uur:
Muzikaal-Ontwaken
12.00 tot 13.00 uur:
Het programma Poster met Tom 
Mulder uitgezonden op 08-01-
1981 bij de Tros op Hilversum 3.
13.00 tot 15.00 uur:
De eerste Europarade met Ferry 

Maat en uitgezonden op 27-05-
1976 bij de Tros op Hilversum 3.
15.00 tot 18.00 uur:
De Top-40 met Lex Harding en 
uitgezonden op 10-06-1983 bij 
Veronica op Hilversum 3.
18.00 tot 19.00 uur:
Het verzoekplatenprogramma 
Bel & Bestel. Hiervoor kun je 
bellen naar de studio van Radio 
NosTos via 0413-288954. 

Maandag 1 oktober
9.00 tot 12.00 uur:
De allerbeste nummer 1 hits uit 
het verleden met Michel van 
Zuijlen. 
12.00 tot 15.00 uur:
De Nationale Hitparade met Je-
roen Soer & Ferry Maat, uitge-
zonden op 16-10-1986 bij de 

Tros op Hilversum 3.
15.00 tot 18.00 uur:
De allerbeste nummer 1 hits uit 
het verleden met Michel van 
Zuijlen.
18.00 tot 19.00 uur:
Het verzoekplatenprogramma Bel 
& Bestel. Hiervoor kun je bellen 
naar de studio van Radio NosTos.
www.radionostos.nl.

VORSTENBOSCH - Radio NosTos bestaat maandag 1 oktober alweer een jaar en bij dat feestelijk feit 
wordt natuurlijk stilgestaan. Op zondag 30 september begint het feestje al. Deze dag wordt zoals ge-
bruikelijk met Muzikaal-Ontwaken van 8.00 tot en met 12.00 uur gestart.

het gevoel 
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NosTos

gratis opruimspreekuur
bibliotheek Heesch

Vrijdag 28 september 2018 van 
14.30 tot 15.30 uur, door An-
nemieke Belgraver en Monique 
Hendriks, Professional Organi-
zers. 

Opruimen van spullen
Dit blijkt een onderwerp waar 
iedereen vaak over spreekt. Een 
probleem of juist een uitdaging? 
Ga je opbergen of wegdoen? 
Hoe berg ik dan het beste op? 
Volgens Monique Hendriks en 
Annemieke Belgraver, allebei 
Professional Organizer, kun je 
het organiseren van je spullen 
leren. 

Stel je jezelf ook deze vragen?
- Wil je een opgeruimd huis of 

kantoor maar vind je het lastig 
om te beslissen wat weg kan?

- Weet je niet waar je moet be-
ginnen?

- Ben je aan het opruimen maar 
loop je steeds vast? 

Elke laatste vrijdag van de maand 
in bibliotheek Heesch van 14.30 
tot 15.30 uur kun je binnenlo-
pen voor gratis advies. 

Overige datums opruimspreek-
uren 2018 in bibliotheek Heesch:
26 oktober, 30 november en 
28 december.

Monique Hendriks en Annemieke Belgraver

Cultuurcafé de Mus 

Voor de komende editie, op zon-
dag 7 oktober, staat er weer een 
gevarieerd programma klaar. Al-
lereerst kan er geluisterd worden 
naar het verhaal van Mariëlle 
Lunenburg. Zij heeft een boek 
geschreven: ‘Opgebrand’ met 
verhalen over burn-out bij jonge 
mensen. Daarna kan er geno-
ten worden van de muziek van 
De Clutters die de aanwezigen 

zullen vermaken met Ierse mu-
ziek. Tenslotte zal Rens Janssen 
verrassen met zijn geometrische 
houtschilderingen.

Een heel gevarieerd programma 
dus! Heb je er al zin in? Reserveer 
dan nu een kaartje op www.de-
mus.nl/heesch. Je bent welkom 
vanaf 14.00 uur, het programma 
begint om 14.30 uur en is rond 

16.30 uur weer afgelopen. 
Er wordt een bijdrage gevraagd 
van € 5,- voor een kopje koffie/
thee en een drankje. 
Neem je vriend, vriendin, doch-
ter, zoon, buurman, buurvrouw 
of collega mee. 

Er is altijd wel een item dat je 
aanspreekt!
Kom gerust eens kijken!

HEESCH - Het was volle bak op zondag 3 juni bij de laatste Mus! Iedereen heeft genoten van het ge-
varieerde programma in de keuken én in de tuin aan Vinkelsestraat 59 in Heesch. Benieuwd naar de 
nieuwe Mus?

Open Dag Heemschuur Heesch
HEESCH - De Heemschuur opent 
zondag 30 september weer haar 
deuren voor het publiek en wel 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

De Heemschuur is het vereni-
gingsgebouw van Heemkunde-
kring De Elf Rotten. Wat is er 
zoal te zien? 
Op de eerste verdieping het 
museum, met een prachtige col-
lectie landbouwwerktuigen, am-
bachtelijke gebruiksvoorwerpen, 

zoals die van een rietdekker, een 
imker en een schoenmaker. Ook 
spullen van een schooltje en die 
van een dorpsdokter zijn er te 
bewonderen. 

Daarnaast is er zelfs een winkel-
tje. Op de begane grond is een 
mooie poffer- en mutsencollectie 
te bezichtigen, er zijn archeolo-
gische vondsten en in de lees- en 
studiezaal kunnen bezoekers ge-
bruikmaken van de bibliotheek 

én kunnen ze de zeer uitgebrei-
de fotocollectie raadplegen. Ui-
teraard zijn ook de uitgaven van 
de heemkundekring te koop. 
Rond de Heemschuur kan de 
prachtige tuin bekeken worden 
en objecten zijn te bewonderen, 
zoals een originele manege of 
rosmolen.

De mogelijkheid bestaat om een 
kopje koffie of thee te nuttigen.
Tot ziens!

Laat kosteloos doorrekenen hoeveel u kunt 
besparen op uw schadeverzekeringen.

Bel 0412- 610 307 voor een afspraak
of kijk op www.wijssens.nl

Parkstraat 6a | Nistelrode

extra
zakcentje

bijverdienen?

word 
bezorger van 
deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

bijverdienen?
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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 raad-
plegen op www.bernheze.org of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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

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

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

Bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na verzenddatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schorsende wer-
king.
Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 
bezwaar indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Bernheze. 
Het bezwaar heeft geen schorsende wer-
king.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit besluit 

beroep indienen bij de sector bestuurs-
recht van de rechtbank, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep 
heeft geen schorsende werking. Er zijn 
griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Er zijn griffierechten verschuldigd.

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig 
met een ingediend bezwaar- of beroep-
schrift, de voorzieningenrechter van de 
rechtbank verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn griffierech-
ten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op 
een ingediend beroepschrift bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, de voorzitter van de afdeling ver-
zoeken om een voorlopige voorziening te 
treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd. 

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

prAKtiSCHe iNfOrMAtie

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

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

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

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

geMeeNteBeriCHteN

27 september
Raadsvergadering

10 oktober
Energieweverij
Gemeenschapshuis De Wis
Schaapsdijk 27, Loosbroek
17.30-21.30 uur.
Aanmelden vóór 10 oktober 
via www.brabantwoontslim.nl/
energieweverij.

AgeNDA

De kringloopcontainer, die bij 
wijze van proef op de Mili-
eustraat stond, verdwijnt. Er 
werden te weinig verkoopbare 
spullen gebracht, waardoor hij 
niet rendabel is. 

U kunt herbruikbare spullen 
naar het Kringloopbedrijf bren-
gen aan de Voorste Groes 1a 
in Heesch. Dat kan maandag 
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur. De winkel is open van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 17.30 uur en op zater-

dag van 9.30 tot 17.00 uur. 
U kunt spullen die nog gebruikt 
kunnen worden ook gratis bij u 
thuis laten ophalen. Bel voor een 
afspraak van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 15.00 
uur, tel. 0412-62 61 11 of maak 
een afspraak via 
www.kringloopbedrijfoss.nl.

Kringloopcontainer Milieu-
straat verdwijnt De gemeente Bernheze wil graag 

zoveel mogelijk mantelzorgers 
bedanken voor hun langdurige, 
onbetaalde zorg voor anderen. 
U kunt uw mantelzorgers daar 
tot en met 21 oktober 2018 voor 
aanmelden. 

U kunt kiezen uit de drie vol-
gende waarderingen 
- Verwendag 10 november 

2018, 10.00-16.00 uur, Cultu-
reel Centrum de Pas in Heesch

- Wandeling met lunch 9 no-
vember 2018, 10.30-14.00 uur

- Attentie; geef uw gegevens 

door dan zorgen wij voor een 
bedankje 

Aanmelden
U vindt meer informatie over 
het programma en een aanmel-
dingsformulier op www.bernhe-
ze.org (zoekterm: mantelzorg). 
Vul het formulier in en mail het naar 
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. 
De organisatie is in handen van 
mantelzorgmakelaar Margo van 
den Berg. U kunt haar bellen 
of mailen met vragen, e-mail:
mvdberg@mantelzorgmakelaars.com.
telefoon 06-48 80 11 27.

Mantelzorgwaardering 2018

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel 
2:25, lid 2 onder g, van de APV 
Bernheze 2014 is een melding 
gedaan door:
- Flatcoated Retriever Club voor 

het organiseren van een A.T. 
Apporteer Trofee op 24 novem-
ber 2018 van 9.00 tot 15.00 
uur op terrein 13 ha. (tussen 
Meerstraat en Koffi estraat) 
5473 AA Heeswijk-Dinther. De 
toestemming is verzonden op 
20 september 2018.

- Cultureel Centrum De Wis 
voor het organiseren van ‘Hal-
loween’ op 2 november 2018 
van 18.00 tot 23.00 uur in 
Cultureel Centrum De Wis, 
Schaapsdijk 27, 5472 PD Loos-

broek. De toestemming is ver-
zonden op 21 september 2018. 

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

Wet milieubeheer 

Algemene maatregel van bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
- H.A.M. Ketelaars heeft een 

melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het plaatsen 
van een propaangastank op 
het adres Rukven 5a, 5473 VS 
Heeswijk-Dinther.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Besluit maatwerkvoorschriften
Het college van burgemeester en 

wethouders heeft besloten om 
voor de inrichting Van Wijlick Be-
heer B.V. op het adres Retselseweg 
10, 5473 HC Heeswijk-Dinther 
maatwerkvoorschriften op te stel-
len voor het veranderen van een 
bedrijf voor de productie van iso-
lerende mortels.
Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvraag voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Nobisweg 15
 Oprichten agrarisch bedrijfsge-

bouw en loods
 Datum ontvangst: 20-09-2018
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
- Hazelbergsestraat 2
 Renoveren dak (legalisatie)
 Verzenddatum: 17-09-2018
- Meerstraat 16

 Intrekken vergunning (besluit 
13-09-1994 en 24-04-2003)

 Verzenddatum: 18-09-2018
- Past. Lathouwersstr.11
 Vervangen raam voorgevel/

plaatsen erker
 Verzenddatum: 20-09-2018
- Heilarensestraat ong.
 Oprichten woonhuis
 Verzenddatum: 20-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Tijdelijke vergunning
Vorstenbosch
- Rietbeemden nabij kavel 1/

hoek Rietdijk
 Tijdelijk plaatsen en bewonen 

woonunit
 Verzenddatum: 18-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

De volgende omgevingsvergun-
ning is verleend. Omdat het be-
sluit leidt tot een onomkeerbare 
situatie, treedt het zes weken 
na verzending van het besluit in 
werking. 
Heeswijk-Dinther
- Het Geerke 16 
 Kappen els (aanleg inrit)
 Verzenddatum: 20-09-2018
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

OffiCiËLe BeKeNDMAKiNgeN

Doe gft in de
gft-container

Beter voor het milieu
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aan het werk

Vrijwilligerspunt Bernheze

Administratieve duizendpoot
Voor het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch zijn wij op zoek 

naar een administratieve kracht. Heeft u ervaring op dit gebied, 
bent u zelfstandig en bekend met het officepakket? 

Dan heten we u graag welkom in ons team. 
Werktijden zijn in overleg. 

Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze in Heesch, 

Ank Meertens: 06-14342803,
vpbernheze@ons-welzijn.nl, www.ons-welzijn.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

50% Cyaan • 100% Magenta50% Magenta • 100% Yellow20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Blunders bij een 
online sollicitatie

Sollicitatieblunders vind je zowel on- als offline, 
maar een heleboel fouten zijn specifiek voor online 
communicatie. Spelfouten zijn de vaakst voorko-
mende blunders bij sollicitaties. Online blunders zijn 
vaak het gevolg van kopieren-plakken. Hierdoor 
krijg je nietszeggende standaardbrieven zonder 
aanhef, of met een andere bedrijfsnaam. Door de 
snelheid van versturen, wat digitaal versturen met 
zich meebrengt, wordt onvoldoende aandacht aan 
het CV geschonken en wordt deze zelfs vaak niet 
meegestuurd.
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Het belang van de omgevings-
dienst ODBN

Kwaliteit in toezicht en 
handhaving
De ODBN is verantwoordelijk 
voor toezicht en handhaving op 
gebied van milieubeheer. Al te 
vaak blijkt dat lang niet iedereen 
het goed voor heeft met ons leef-
milieu. Denk aan de toestanden 
in Nistelrode bij de biogasinstal-
latie. Er wordt illegaal geloosd op 
de riolering, er stroomt mest over 
het land en in de sloot. Zomaar 

een voorbeeld. Hier wordt direc-
te actie gevraagd van de ODBN. 
Dat roepen politici maar al te 
graag. Maar realiseren zij zich dat 
daar prijskaartjes aan hangen? 
Want alleen roepen helpt niet. 
De politiek zal af moeten wegen 
welk budget de ODBN krijgt. Op 
basis daarvan kunnen afspraken 
gemaakt worden. Wat kan wel 
en wat kan niet. Jaarlijks stellen 
de gemeenten het budget vast 

voor de ODBN. Dat gebeurt in 
zestien deelnemende gemeen-
ten en de provincie Noord-Bra-
bant. De SP Bernheze vindt mi-
lieuhandhaving een kernpunt. 
Daar is de SP steeds duidelijk in 
geweest. 

Geen bezuinigingen op noodza-
kelijke controles en handhaving. 
De ODBN dient daadkrachtig en 
alert te zijn. Dat is van belang. 

De ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noordoost) voert taken uit op het 
gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. 
De OBDN geeft op deze terreinen tevens advies en werkt aan innovatie en 
ontwikkeling. De SP Bernheze ziet het belang van een sterke OBDN in. Als 
gemeente willen we kwaliteit op gebied van vergunningen, toezicht en 
handhaving. Eens te meer blijkt dat kwaliteit geld kost. Voor een dubbeltje 
op de eerst rang bestaat hier niet. 

Cor van Erp, SP Milieuzaken

In de praktijk gaan dingen soms 
anders dan vooraf geroepen 
wordt. Zo ook in de politiek. Er 
wordt beloofd geen plannen 
door te voeren, zonder eerst te 
overleggen met direct betrokke-
nen. Maar toch worden we in de 
gemeenteraad regelmatig verrast 
door brieven of mails van men-
sen of belangengroeperingen 
die zich gepasseerd voelen bij de 
plannenmakerij van buren, on-
dernemers of de gemeente zelf.

Politieke Partij Blanco weet ook 
dat niet elk overleg het resultaat 
oplevert dat beide partijen het 
met elkaar eens worden. 
Maar het is wel belangrijk dat er 
in ieder geval overleg is geweest, 
op een moment dat belangheb-

benden ook nog daadwerkelijk 
invloed kunnen hebben op de 
plannen. De gemeente vraagt dit 
steeds vaker aan plannenmakers, 
maar dient zelf ook het goede 
voorbeeld te geven. 
Net als bij boer Marnix consta-
teren wij ook in Bernheze helaas 
dat woorden niet altijd omgezet 
worden in daden. Wij zullen er 
op toezien dat in de toekomst 
de gemeente beter overleg voert 
met betrokkenen bij het maken 
van plannen. Als we als politiek 
de wereld willen verbeteren, 
moeten we met onszelf begin-
nen.

Meedenken met ons? 
info@ppblanco.nl of 
06-11311713.

ik wil geen 
paardenmeisje…

Afgelopen zondag was de tweede afleve-
ring van ‘Boer zoekt vrouw’. Boer Marnix 
zei vooraf vooral geen paardenmeisje te 
willen, maar had nu een speeddate met 
allerlei meisjes… met paarden. En als boe-
rendochter die thuis mee moest werken op 
het land, zou ons moeder nooit met een 
boer trouwen, zei ze. Tot ze uiteindelijk 
boer Wim uit Dinther tegenkwam. 

Marko Konings,
Politieke Partij Blanco

En zo vindt D66 het ook geen 
goed idee dat het college de 
volledige zeggenschap over de 
ontwikkeling van een parkeer-
voorziening bij Kasteel Heeswijk 
wil krijgen, ook al zouden er nog 
zienswijzen van inwoners hier-
over binnenkomen. 

Het mag wettelijk trouwens ook 
niet. Indien er zienswijzen wor-

den ingediend is de raad altijd 
degene die beslist.
Met onder meer deze onderwer-
pen waren we druk bezig toen 
donderdagochtend het bericht 
kwam over het ongeluk met de 
elektrische bolderkar in Oss. En 
dan staat de wereld stil. Het be-
grip verlies krijgt hier een hele 
andere, een voor alle betrokke-
nen intens zware lading. Wat 

een tragische gebeurtenis, wat 
een enorm verdriet. Het leven zal 
doorgaan, en wedstrijdjes wor-
den weer gespeeld, maar laten 
we steeds proberen voor ogen 
te houden waar het in het leven 
vooral om gaat.

Nynke de Jong schreef het al in 
het Brabants Dagblad: ‘Heb lief, 
lieve mensen, de rest is ruis.’

en dan staat de wereld stil

Dit weekend werd er weer volop gesport op de velden. Weer of geen weer, 
het blijft een mooie en sportieve uitdaging om met je team een ander team te 
verslaan. Verliezen is natuurlijk veel minder leuk, maar het hoort erbij. En je 
leert er wat van. Ook in de politieke arena kruisen we regelmatig de spreek-
woordelijke degens, met andere partijen of met het college. Zo waren we het 
niet eens met het feit dat we als raad te laat en onvolledig zijn meegenomen 
in het proces over de ICT-samenwerking BLOU; ik schreef hier al eerder over.

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

De verschrikking maakt dat we 
solidair zijn en op allerlei manie-
ren ons medeleven willen uiten. 
Wat ik me dan wel afvraag is 
waarom er zo iets vreselijks moet 
gebeuren om elkaar weer te 
waarderen en elkaar te onder-
steunen. In de dagelijkse wer-
kelijkheid zijn we tegenwoordig 

nogal op ons zelf gericht. De 
telefoon is heilig en het eigenbe-
lang staat voorop. Het is vooral 
belangrijk te laten zien hoe goed 
je het hebt en welke leuke din-
gen je allemaal doet. 

Als de dood dichtbij komt, doet 
dit er allemaal niet toe. Bij elkaar 

zijn en elkaar steunen staat voor-
op. Mijn hoop is dat dit stand 
houdt. Het maakt onze dorpen 
weer ‘als vanouds’. 

De menselijke waarde als uit-
gangspunt. Ik denk dat het zou 
bijdragen aan een meer sociale 
en solidaire samenleving.

Samen

De gebeurtenissen in Oss van afgelopen week maken je kijk op de wereld 
weer anders. De dood van jonge kinderen grijpt iedereen aan. Mensen zoe-
ken elkaar op om samen verder te kunnen. Het leed was niet te overzien. 
Iedereen die ik sprak kreeg kippenvel als ze dachten aan wat er gebeurd was. 
Hoe was het mogelijk? En het besef dat het ‘ons’ gelukkig niet is overkomen. 
Maar ‘wij’ leven mee met alle betrokkenen. 

Bellinda van den Helm, commissielid Progressief Bernheze

Daarnaast ging Gerard van Dijk 
de afgelopen vier jaar met alle 
raadsleden aan de keukentafel 
van onze redactie in gesprek om 
de lezers ook persoonlijke pro-
fielen van de raadsleden te laten 
zien. 

Verder werden de verschillende 
verkiezingsprogramma’s geana-
lyseerd voor de op 21 maart 
gehouden verkiezingen en or-
ganiseerden wij op 16 maart een 
politieke avond.

Ook de raadsperiode 2018-2022 
willen wij er alles aan doen om 
de politiek dichter bij de mensen 
te brengen. Wij hebben Gerard 
van Dijk weer bereid gevonden 
om met de raadsleden in gesprek 
te gaan. 

Anders dan in de vorige periode 
wil hij dat nu doen door dat ge-
sprek te voeren op een plek waar 
het raadslid zelf de voorkeur aan 
geeft en welke het meest aan-
sluit op de persoonlijke situatie, 
door bijvoorbeeld op het werk, 
bij de vereniging, bij het raads-
lid thuis of op het mooiste plekje 
volgens de betreffende politicus 
af te spreken. 

En dat alles om de inwoners van 
onze gemeente nog beter ken-
nis te laten maken met ‘de mens 
achter de politiek’.

Deze keer trapt Gerard af met 
gerjO vAN KeSSeL; 
zie pagina 23.

Nieuw in deze krant: 
‘gerard op bezoek bij’ 
BERNHEZE - Als Bernheze Media vinden wij het belangrijk dat de 
inwoners vertrouwd zijn met de gemeentepolitiek. Daarom stellen 
wij de politieke partijen in de gelegenheid om zich elke week in 
DeMooiBernhezekrant te profileren. 
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iNfOrMAtie vOOr De KerNeN

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

Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT

www.rhadvocaat.nl

Hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel 
hun werk met plezier kan blijven doen?

Laar 63a - 5388 HC Nistelrode - 0412-20 60 14
info@gratisarbospreekuur.nl - www.gratisarbospreekuur.nl 

extra
zakcentje

bijverdienen?

Word bezorger 
van deze krant!

Meer informatie: 0412-795170 
of bezorging@bernhezemedia.com

De wet- en regelgeving rond-
om de opslag en verwerking 
van vertrouwelijke documenten 
wordt steeds strenger en iden-
titeitsdiefstal komt helaas nog 
veel voor. Reden genoeg om 
zowel zakelijk als privé te zor-
gen dat deze data niet in han-
den komen van derden. Door de 
documenten op de juiste manier 
te vernietigen, minimaliseer je 
risico’s. 

Eén dag gratis
Wat anders een betaalde dienst 
is, wordt één dag per jaar gra-
tis aangeboden door alle Reiss-
wolf vestigingen in Nederland. 

Privédocumenten of zakelijke 
archieven, een plastic tas of een 
hele kar vol; iedereen is welkom. 
Aanmelden of registreren is niet 
nodig. Kom op 3 oktober tussen 
10.00 en 16.00 uur langs op de 
Reisswolf vestiging in Heesch en 
doe mee met deze Snipperdag. 
Adresgegevens van alle locaties 
zijn te vinden op 
www.nationalesnipperdag.nl.

Goed doel
Niet alleen bezoekers profiteren 
van deze gratis Snipperdag, ook 
wordt er gedoneerd aan het goe-

de doel. Dit jaar heeft Reisswolf 
gekozen voor de Stichting Spie-
ren voor Spieren. Deze stichting 
zet zich in voor kinderen met een 
spierziekte. 
De donatie wordt onder ande-
re gebruikt om onderzoek te 
blijven doen naar spierziekten, 
voor de verbetering van het di-

agnose- en behandelingstraject 
en voor hulpmiddelen en het or-
ganiseren van leuke dagen. Het 
motto van deze Nationale Snip-
perdag is daarom ‘Papieren voor 
Spieren’! 

Veilige vernietiging
Reisswolf zorgt voor een veilige 
vernietiging van alle vertrouwe-
lijke documenten die tijdens de 
Nationale Snipperdag worden in-
geleverd. Na vernietiging wordt 
het papier 100% gerecycled en 
vindt het op deze manier de weg 
terug in de circulaire economie.

Nationale Snipperdag 
van reisswolf
HEESCH - De jaarlijkse Nationale Snipperdag op woensdag 3 okto-
ber is een bekend fenomeen aan het worden. Op de eerste woens-
dag van oktober houdt Reisswolf de Nationale Snipperdag. Een dag 
waarop iedereen eenmalig gratis vertrouwelijke documenten kan la-
ten vernietigen op één van de Reisswolf vestigingen in Nederland, 
waaronder de vestiging in Heesch. 

respect - medeleven!
Na de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer van de fractievoor-
zitters vorige week woensdag, had ik snel het idee waar mijn bijdrage deze 
week over zou dienen te gaan. Namelijk over het op een steeds respect- 
lozere manier omgaan van de landelijke politici versus het op een respectvol-
le wijze debatteren in Bernheze. Natuurlijk zijn er ook de nodige verschillen in 
standpunten tussen de partijen, maar het debat vindt plaats met respect voor 
elkaar. Met als resultaat vaak een breed gedragen besluit ter verbetering van 
de leefbaarheid in Bernheze.

Maar amper een dag later, op het moment dat ik deze column schrijf, dreunt 
er maar één ding door mijn hoofd; het vreselijke nieuws van het ongeluk met 
de bakfiets met kinderen in Oss. Iedere dag gebeuren er kleinere of grotere 
ongelukken, maar dit ongeluk heeft een enorme impact, met zoveel verdriet 
voor zoveel gezinnen en betrokkenen! Woorden schieten tekort. 
Ik merk het aan mezelf, het laat me niet los op dit mo-
ment. Wat valt er op zo’n moment nog te zeggen over 
normen, waarden en respect voor elkaar met debat-
teren. Helemaal niets, dat zou vanzelfsprekend dienen 
te zijn!
Op zo’n moment staan we allen machteloos. Ik kan 
alleen mijn medeleven uiten en wens alle familiele-
den, vrienden, medewerkers van het kinderdagverblijf, 
school en alle andere betrokkenen heel veel sterkte!

Namens Lokaal (Bernheze)
Gerjo van Kessel

goed boeren in Bernheze

Blijven investeren in onze dorpen, 
het herinrichten/vernieuwen van 
centra en wegen, nieuwbouw in 
álle kernen, een structurele ver-
betering in het groen- en berm- 
onderhoud, gepaste zorg voor 
de medemens of nieuwe ontwik-
kelingen in het buitengebied op 
geschikte locaties met oog voor 
de omgeving. Zomaar een greep 
uit de plannen waar aan gewerkt 
wordt in de komende tijd. 

Onderweg sturen we bij, daar 
waar het moet en kan. Dat kan 
niemand alleen, daar hebben we 

u bij nodig. U kent uw straat, uw 
buurt, uw dorp, onze gemeen-
te. Bij initiatieven die we als ge-
meente ontplooien proberen we 
u zo veel mogelijk te betrekken 
en te raadplegen. Laat u op dat 
moment ook horen, u weet wat 
er speelt en wat er nodig is en 
geeft daarmee altijd waardevolle 
adviezen aan ons gemeentebe-
stuur. 

Het is onmogelijk om alle wen-
sen te vervullen en ook niet ge-
makkelijk om het voor iedereen 
goed te doen, toch proberen we 

daar zo dicht bij te komen als 
maar kan, zodat iedereen hier 
goed boert.

We willen als CDA graag dat iedereen fijn leeft, woont en werkt in 
onze gemeente; dat is onze inzet. Op het gemeentehuis wordt op 
dit moment hard gewerkt door het college en alle medewerkers aan 
het bestuursprogramma, een meer gedetailleerde uitwerking van de 
plannen voor de komende jaren. 

Mart Smits, fractievoorzitter CDA Bernheze

cda.nl/bernheze

Elke vrijdag
pizzadagACTIE! Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging

Pizza € 6,-
            facebook.com/
� oryaheesch
            facebook.com/

Alle gerechten worden luchtdicht 
geseald. Binnen een straal van 
15 km worden deze gegarandeerd 
warm geleverd.

  Video Design Lunenburg

VHS op DVD
nu €€10,00

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswyk, 06-22066338

  Video Design Lunenburg

Gratis Snipperdag voor bezoekers 
en donatie aan goed doel

Bellinda: ‘De menselijke waarde als uitgangspunt’
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Tekst?

Het iS HerfSt Zie oplossing pagina 34

te KOOp

NieUwe DeSSO-
tApijttegeLS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf  
€ 2,- per m2. Duinweg 17, 
Schijndel, 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

BALKeNBrij € 4,98 per 
KiLO. t-BONe SteAK
€ 7,98 per 500 grAM 
Slagerij Bert van Dinther 
Heistraat 8 Oss.
www.slagerijvandinther.nl

BOeK ‘De zON ACHterNA, 
15 jAAr LA COLLiNe’ 
is verkrijgbaar bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 Nistelrode. Geopend: 
maandag t/m donderdag 
9.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag 9.00 tot 13.00 uur. 
Een verzameling verhalen, 
anekdotes, foto’s, recepten 
en vertellingen van 17 jaar 
Frankrijk. Het boek kost € 15,-.

DiverSe SOOrteN 
HAArD- eN KACHeLHOUt
Thuisbezorgen mogelijk.
Haardhouthandel en 
Bomenrooibedrijf Doedee.
073-5032789/073-5034492.

tweeDeHANDS fietSeN
vOOr ONDerHOUD KerK 
LOOSBrOeK
Lage prijzen, hoge kwaliteit.
Ook inlevering tweedehands 
fietsen. Afspraak: Bert van Erp, 
Dorpsstraat 1, 06-27280727,   
0413-229359 Marietje van 
Pinxteren, Dorpsstraat 7a
06-55932252, 0413-229502, 
mhpinxteren@gmail.com.

KipSALON BerNHeze
De allerlekkerste kip. 
We hebben meer dan 
20 soorten kipproducten 
en snacks in ons assortiment. 
Elke woensdag geopend van
14.00 -18.30 uur.
Ook verkrijgbaar buiten
openingstijden. 06-12033685/
0413-229677.
Jan van de Boomstraat 9,
Heeswijk-Dinther.

AANgeBODeN

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

peDiCUre NiSteLrODe
Dorien Visser-Hanegraaf.
Vendelweg 6 Nistelrode. 
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

prOBLeMeN Met Uw HOND?
Verlatingsangst, probleem in 
huis, et cetera? 
Bel R. Voets 06-20872388.
St. Servatiusstraat 9a 
Heeswijk-Dinther.

peDiCUre 
HeeSwijK-DiNtHer
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak, kan ook 
aan huis 0413-293260.

wAterpUt/BrON
Bent u voor uw tuin op zoek 
naar een waterput/bron ?
Wilt u graag uw tuin sproeien/
bewateren met grondwater?
Neem dan contact op met 
06-51849174.
Wij maken voor u alle soorten 
waterputten. 

gevrAAgD

OUDe/KApOtte MOBieLtjeS 
Lever ze in bij ’t Mediahuys, 
Laar 28 in Nistelrode, of 
Bunderstraat 1 in Heesch en 
steun hiermee het goede doel 
Stichting Opkikker.

te HUUr

OpSLAgUNit.eU 
Te huur opslagunits in Nistelrode.
Afmeting unit 24/40 m2 of 

48 m2 geïsoleerd en verwarmd, 
eigen toegang door batch. 
Voor meer informatie 
06-46111667 of 
www.opslagunit.eu.

verLOreN

Op de terugweg van 
Maaslandcollege naar huis, 
fietspad tot Nistelrode, een 
zwArte gyMtAS (met 
trekkoordjes). Inhoud: wit 
sportshirt, korte donkerblauwe 
Adidas sportbroek, nieuwe witte 
Nike zaalschoenen met zwarte 
zool en oranje opdruk maat 44.
06-54727282

perSONeeL

iNterieUrverzOrgSter 
vOOr prOjeCt iN 
NiSteLrODe
maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend van 7.00 tot 
9.00 uur.
Inlichtingen 0492-32 20 11
Meer uren mogelijk. 
P. van Lankveld Schoonmaak.

DiverSe

feeSteLijK MOMeNt! 
CADeAUtjeS eN LeUKe 
HeBBeDiNgetjeS
Opening van onze cadeau-
webwinkel www.two4you.nl. 
Zondag 30 september.
Vanaf 12.00 uur ben je 
van harte welkom op de 
Berghemseweg 24 te Nistelrode.
Kom gezellig proosten en 
cadeau-ideetjes opdoen.

www.radionostos.nl

het gevoel 

radio

van toen!
het gevoel gevoel 

radioradioradioradioradio

toen!
gevoel 

toen!
gevoel 

NosTos

MooiBernhezertjes

wiL je eeN zOeKertje pLAAtSeN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Oplossing
vorige week:

John van Krieken 
uit Loosbroek

Winnaar:
Ricky van Gorp

kan de staatsloten 
ophalen bij 

Kantoorboekhandel 
Paperpoint

wie
is deze Bernhezenaar?

Stuur de oplossing voor a.s. maandag 12.00 uur naar
info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding 

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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‘CLUBHUIS 
TORNADO
WAS MIJN 
TWEEDE HUIS’

gerjO SteLt ziCH ALS 
vOLgt vOOr:
“Ik ben Gerjo van Kessel, 43 
jaar, zoon van Gerrit van Kessel 
en Gerda (zus) van der Heijden 
(overleden in januari 2016). 
Ik kom uit een gezin met drie 
kinderen, broer (Marco) en zus 
(Berlinda, overleden in septem-
ber 2015). In 2017 ben ik van-
wege hartproblemen een tijd uit 
de running geweest en heb een 
bypass-operatie ondergaan. Ik 
voel me nu veel beter dan daar-
voor. Ik woon in Nistelrode, aan 
de Gildenweg, ben al twaalf jaar 
samen (waarvan ruim acht jaar 
getrouwd) met Marieke Hooij-
mans uit Velddriel en we hebben 
twee kinderen, Anouk (6) en Lu-
cas (3). Ik geniet enorm van fiet-
sen, wandelen en zwemmen met 
mijn gezin. Ik werk bij Jolles en 
Ko Accountants in Uden als as-
sistent-accountant en salarisad-
ministrateur.”

wAArOM Deze LOCAtie?
“Dit was jarenlang mijn ‘tweede 
huis’. Vanaf 1983 ben ik lid van 
Tornado en vanaf 1991 heb ik di-
verse functies vervuld. 
Van 1991 tot en met 2007 heb 
ik met Heren 1 op redelijk niveau 
regionaal in de eerste klasse en in 
de promotieklasse gespeeld. We 
hadden een fantastisch team, dat 
prestatief was ingesteld, maar 
daarnaast ook een vrienden-
groep was. Na onze wedstrijden 
op zaterdag hebben we bij Toon-
tje van Duren vele uurtjes door-
gebracht.”

HOe LANg zit je AL iN De 
pOLitieK?
“Dat jij me dat moet vragen! Jij 
was het immers die mij eind no-
vember 2005 benaderde voor 
een plaats op de kandidatenlijst 
van Nistelrode solidair! In 2006 
werd ik burgercommissielid in 
de commissies, eerst in Bestuur 
en Strategie, met jou als coach, 
en daarna in Ruimtelijke zaken. 
Vanaf 2010 ben ik raadslid en ik 

ben nu aan mijn derde periode 
bezig.”

BeN jij eeN pOLitieK 
Dier?
“Niet extreem, ik ben op de eer-
ste plaats maatschappelijk be-
trokken en van daaruit zeer geïn-
teresseerd in politiek.”

wAt vOND je vAN De 
MiLjOeNeNNOtA?
“De financiële situatie wordt als 
goed neergezet, maar kan ook 
snel leiden tot overspannenheid. 
Het is jammer dat het zo weinig 
gaat over de echte inhoud en dat 
randzaken worden overbelicht 
om de aandacht van de echte in-
houd af te leiden. 

De behandeling in de Tweede Ka-
mer was niet erg stijlvol. Het was 

goed dat Buma er iets van zei, 
maar eigenlijk had de voorzitter 
veel eerder moeten ingrijpen.”

DOeN jULLie DAt ALS 
rAAD vAN BerNHeze Be-
ter Bij De BeHANDeLiNg 
vAN jULLie BegrOtiNg?
“Daar ben ik van overtuigd. In 
Bernheze kunnen we best wel eens 
van mening verschillen, maar we 
gaan respectvol met elkaar om.”

zeg, Het iS weL erg StiL 
rONDOM De BrOUwerS-
HOeve.
“Ik zou ook graag zien dat er snel 
iets zou gebeuren, zoals ieder-
een. Het is een prominente plek 
in Nistelrode. Ik proef zeker wel 
bereidwilligheid om te komen tot 
de zo door iedereen gewenste 
ontwikkeling.”

HOe StA jij ALS ervAreN 
LiD vAN De COMMiSSie 
rUiMteLijKe zAKeN te-
geNOver Het BUiteN-
geBieD?
“Het buitengebied vraagt om 
een nieuwe kijk, die eerder al is 
ingezet, maar zeker nu een vlucht 
neemt. We zullen anders naar 
ontwikkelingen en plannen moe-
ten kijken als het gaat om alter-

natieve invulling van locaties. Het 
‘Ja mits’- principe kan daar zeker 
aan bijdragen. We moeten buiten 
de gebaande paden durven te 
gaan. Het idyllische plaatje van 
de traditionele boer is natuurlijk 
al voor een groot deel verdwenen 
uit ons buitengebied en zal alleen 
maar verder afnemen. Het wordt 
steeds grootschaliger. Een pro-
gramma van ‘Vrouw zoekt Boer’ 
krijgt zeker kansen, want die zijn 

steeds moeilijker te vinden.”

wAt iS je grOOtSte 
perSOONLijK preStAtie 
ALS rAADSLiD?
“In 2012 toen we spraken over 
de samenvoeging van Bernheze 
met Maasdonk. In de pauze ont-
stond een heftige en emotionele 
discussie tussen de coalitiepar-
tijen, SP, OPG, PP en Nistelrode 
Solidair, die tot een breuk zou 
hebben geleid. Het is mij toen 

gelukt om partijen toch bij el-
kaar te houden en uiteindelijk 
unaniem te stemmen tegen een 
samengaan van Bernheze met 
Maasdonk.”

HOe gAAt De SAMeN-
werKiNg iN De HUiDige 
COALitie?
“We werken als Lokaal met SP 
en CDA in een goede verstand-
houding en betrekken daarin op 

constructieve wijze de andere 
partijen. Een getalsverhouding 
van veertien coalitie tegen negen 
oppositie werkt daar aan mee.”

wiL jij NOg eeNS 
frACtievOOrzitter Of 
wetHOUDer wOrDeN?
“Ik wil graag raadslid blijven, 
fractievoorzitter als ik daar voor 
gevraagd wordt en wethouder 
laat ik graag aan Rien Wijdeven 
over. Die kan nog jaren mee.”

Gerard op bezoek bij...
Gerjo van Kessel
Gerard op bezoek bij...
Gerjo van Kessel

Anders dan in de vorige raadsperiode ga ik, Gerard van Dijk, nu 
op bezoek bij raadsleden op een locatie, welke zij daarvoor zelf 
uitkiezen.

Gerard en Gerjo samen in gesprek in het clubhuis

HEB JIJ TEN SLOTTE NOG EEN BOODSCHAP
VOOR BERNHEZE?
“Ik zou willen dat we allemaal wat meer aandacht geven aan 
elkaar; aan buren, familieleden en alle anderen, en met elkaar 
praten in plaats van over elkaar.”

PROGRAMMA ‘VROUW ZOEKT BOER
IN BUITENGEBIED’ WORDT KANSRIJK

D O N D E R D A G  2 0  S E P T E M B E R  H E E F T  G E R J O 

VA N  K E S S E L  M I J  U I T G E N O D I G D  I N  H E T 

C L U B H U I S  VA N  V O L L E Y B A LV E R E N I G I N G 

T O R N A D O  I N  S P O R T H A L  D E  O V E R B E E K  I N 

N I S T E L R O D E .
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De mensen bij Kringloopbedrijven Maasland

Maurice is 46 jaar en komt uit 
Nistelrode. Tien jaar geleden 
werd hij werkloos en kwam ver-
volgens niet meer aan de bak. 
Zoals zo vaak gebeurt, verander-

de ook het ritme bij Maurice tot 
hij uiteindelijk nauwelijks nog de 
deur uit kwam. 
“Op donderdagmiddag ging ik 
als vrijwilliger nog naar de Ruil-

winkel in Oss. Maar dat was het 
wel zo’n beetje”, vertelt Maurice. 
Een jaar geleden is Maurice via 
het UWV met een jobcoach aan 
de slag gegaan. Het eerste doel 

was om weer ritme op te doen 
en werkfit te worden. Zo kwam 
Kringloopbedrijven Maasland in 
beeld. De voorzichtige start van 
een middag in de week werd al 
snel uitgebreid. Intussen werkt hij 
al weer een hele tijd vier midda-
gen bij Kringloopbedrijf Heesch 
plus natuurlijk de middag bij Ruil-
winkel Oss. 
Het verblijf van Maurice bij kring-
loop is een succesverhaal. En de 
opgaande lijn wordt doorgezet! 
Met zijn voorliefde voor werken 

met hout kan Maurice binnen-
kort op proef beginnen bij een 
timmerbedrijf in de regio. “Dank-
zij het werken bij Kringloop voel 
ik me weer een stuk fitter. Als 
het even kan, kom ik op de fiets 
naar het werk en in het magazijn 
ben je ook de hele tijd druk in de 
weer.” 

Bij het timmerbedrijf begint 
Maurice voorlopig met twee 
ochtenden in de week. Helemaal 
afscheid nemen van het kring-
loopbedrijf wil hij nog niet; “Ik 
heb al gevraagd of ik de andere 
dagen gewoon hier kan blijven 
werken. Dan blijf ik lekker onder 
de mensen.”

Kringloopbedrijven Maasland
In de gemeenten Oss, Bernheze 
en Landerd zamelt het kringloop-
bedrijf gebruikte goederen en 
kleding in. Bruikbare spullen wor-
den gesorteerd en na eventuele 
reparatie te koop aangeboden 
in de winkels in Oss en Heesch. 
Het kringloopbedrijf heeft geen 
winstoogmerk; de opbrengsten 
worden gebruikt om mensen 
die om wat voor reden dan ook 
meer afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, een baan, scholing of 

leerwerktraject aan te bieden in 
een veilige omgeving. Op deze 
manier draagt Kringloopbedrij-
ven Maasland bij aan het soci-
ale klimaat in de deelnemende 
gemeenten en bovendien wordt 
door het stimuleren van herge-
bruik een substantiële bijdrage 
geleverd aan het milieu.

BERNHEZE - In een serie artikelen stellen we verschillende mensen aan u voor die op de een of andere 
manier zijn verbonden aan Kringloopbedrijven Maasland. De ene keer als medewerker, de andere keer 
als stagiaire of als vaste bezoeker. Deze keer Maurice van de Hogen die op het punt staat door te stro-
men naar een reguliere baan.

Maurice van de Hogen

Voor meer informatie: 
www.kringloopbedrijfoss.nl 
of bel 0412 626 111.

Dankzij het werken bij 
Kringloop voel ik me weer 

een stuk fitter

Meierijsche Museumboerderij 
viert ‘74 jaar bevrijding’
HEESWIJK-DINTHER - Spanning 
en sensatie op zaterdag 29 sep-
tember tussen 12.00 en 16.00 
uur rond en in de monumentale 
boerderij aan de Meerstraat.

Vanaf 12.00 uur komen ruim 
175 militairen in originele 
Tweede Wereldoorlog-unifor-
men, als Duitsers, Fransen en 
Geallieerden vanaf de Meer-
straat aan op het terrein van de  
Museumboerderij en paraderen 
daar langs ‘Hoogwaardigheids-
bekleders’, ook gestoken in kledij 
van 1940-1945. Natuurlijk bren-

gen de militairen de daarbij pas-
sende kampementen en voertui-
gen mee, die de hele middag te 
bewonderen zijn en waarbij ook 
toelichting gegeven wordt.

Om 13.15 uur geeft Nico van 
Doorn een PowerPointpresen-
tatie in de Schob over de be-
vrijding van Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek op basis van het 
authentieke dagboek van Jo van 
Stokkom, met enige aanvullende 
verhalen van de Tweede Wereld-
oorlog van dorpsgenoten.
Op het terrein is heel veel te be-

kijken. Jeeps, veldkeukens, een 
grote tent van de oorlogsgra-
vendienst en in de kelder van 
het museum worden anti-Duitse 
pamfletten gedrukt. Bovendien 
zijn de hele middag mensen 
aanwezig, die de oorlog zelf nog 
hebben meegemaakt en daar 
nog levendig over willen en kun-
nen vertellen én krijgt iedereen 
volop de kans om met de solda-
ten in gesprek te gaan.  

In de karschob is een foto-expo-
sitie te bezichtigen met oorlogs-
beelden uit deze omgeving, met 

de nadruk op Heeswijk, Dinther 
en Loosbroek, verzorgd door de 
Wojstap.

Spanning, sensatie en actie
Het gerucht gaat in Heeswijk 
dat in één van de laatste dagen 
van de oorlog in de boerderij 
aan de Meerstraat onderduikers 
verscholen zitten. Duitse militai-
ren krijgen daar lucht van, gaan 
op onderzoek uit en vinden een 
groepje, dat zelfs anti-Duitse 
pamfletten aan het drukken is. 
Samen met het hoofd van het 
gezin worden ze gearresteerd. 

Kunnen de geallieerden dit dra-
ma nog voorkomen? Deze activi-
teit met een serieuze ondertoon 
wordt een bijzonder moment in 
deze middag.

Natuurlijk is er een hapje en een 
drankje op het overdekte ter-
ras, waaronder de overheerlijke 
Boerderijpannenkoeken. Ook 
is er livemuziek uit de jaren ’40 
en ’50. De middag eindigt om-
streeks 16.00 uur.

Hartelijk welkom op dit gratis te 
bezoeken evenement!

Voor verdere info kijk op 
www.museumboerderij.nl.

Oorlogsschade St. Servatius kerk 
Dinther 26 september 1944

NISTELRODE – Historicus Jan-
Thijs Ouwens, broer van Pastoor 
Ouwens, zal een lezing verzor-
gen bij Heemkundekring Nistel-
vorst op woensdag 3 oktober.

Op 22 december 1950 stierf Jan 
Witte, beter bekend als broeder 
Everardus in het klooster van de 
Fransiscanen in Megen. Everar-
dus had maar liefst 51 jaar in het 
klooster gewoond en was daar 
onder andere portier. In die func-
tie kwam hij met veel mensen 
in contact. Zij vroegen vaak om 
zijn voorspraak in het gebed. Zijn 
antwoord was dan altijd: “Laten 
we samen bidden.” 

Er zijn veel claims van gebeds-
verhoringen op voorspraak van 
Everardus, zowel van voor als 
na zijn dood. Dit leidde na zijn 
dood al vrij snel tot een enorme 
toestroom van pelgrims naar zijn 
graf. Hierom werd er een graf-
kapel gebouwd, die in 1954 met 
de herbegrafenis van zijn lichaam 
werd geopend. Tot op de dag 
van vandaag bezoeken mensen 
uit de regio, maar ook daarbui-
ten, de kapel om te bidden, een 
kaarsje aan te steken en te vra-
gen om voorspraak. Binnen het 
grotere thema van bedevaart-
plaatsen is het natuurlijk de vraag 
hoe en waarom een dergelijke 
plek ontstaat en in stand blijft. 
Waarom trekken mensen mas-
saal naar een plek en wat hopen 
ze er te vinden? Waarom kunnen 

sommige bedevaartplaatsen niet 
worden tegengehouden door de 
kerk en waarom komen anderen 
niet van de grond?

Tijdens de lezing van 3 oktober 
wordt aandacht besteed aan 
deze vragen, maar ook aan het 
levensverhaal van broeder Ever-
ardus. Er komen voorbeelden 
aan bod van gebedsverhorin-
gen, maar ook van andere be-
devaartplaatsen en hun verhaal. 
Jan-Thijs Ouwens probeert hier-
bij inzicht te geven in het thema 
bedevaartplaatsen en hun ont-
staan/bestaan.

Ook niet-leden zijn van harte 
welkom op deze buurtavond, zij 
betalen € 3,- en dat is inclusief 
een kop koffie/thee.

De buurtavond vindt plaats in de 
heemkamer van HKK de Nistel-
vorst, Maxend 3 te Nistelrode. 
De aanvang is 20.00 uur.

De bedevaartplaats van het 
heilig bruurke van Megen

Jan-Thijs Ouwens

Bovendien zijn de hele middag 
mensen aanwezig die de oorlog zelf 

hebben meegemaakt
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waar halen ezra en rob hun energie vandaan?
100% LOKALe eNergie

Cinergie is een energieadviseur, 
gevestigd in Uden. Zij helpt klan-
ten uit de zakelijke markt niet al-
leen met het voordelig inkopen 
van energie, maar adviseert ook 
op het gebied van energiebespa-

ring, energiebeheer en regel- en 
wetgeving. Met het verdelen 
van het overschot aan energie 
van IBN aan lokale bedrijven, 
zorgt Cinergie ervoor dat com-
plete bedrijfspanden op groene 

stroom kunnen draaien. “De sa-
menwerking met Cinergie vind 
ik geweldig”, zegt Rob van den 
Berg, algemeen directeur bij de 
Halm. “Cinergie helpt bedrijven 
om minder voor hun energie te 

betalen, minder te verbruiken en 
te voldoen aan de wetgeving. En 
dat sluit naadloos aan bij onze 
visie.” Ook Ezra Leeger van De 
Heische Hoeve is tevreden met 
de samenwerking. “Wij vinden 
dat de stroom die we afnemen, 
ook een lokaal product moet zijn. 

Duurzaamheid in het DNA
Zowel bij IBN als bij De Heische 
Hoeve en de Halm staat duur-
zaamheid aan de basis van de 
onderneming. “Wij geloven in 
sociaal ondernemen en zien het 
streven naar maatschappelijk 
rendement niet als een bijzaak, 
maar als het kloppend hart van 
onze organisatie”, vertelt André 
Burnet van IBN. Dat duurzaam-
heid meer dan een trend of een 
ontwikkeling van de laatste jaren 
is, bewijst ook de Halm. De op-
richter van de enige biologische 
graanpletterij en mueslifabrikant 
van Nederland legde 40 jaar ge-
leden al de basis voor duurzame 
voeding.

Besparen waar mogelijk
“Die mentaliteit is nooit veran-
derd”, zegt Rob. “Sinds vorig 
jaar zijn we zelfs gestart met het 
verpakken van onze producten 
in composteerbare verpakkin-
gen. We kijken steeds waar we 
energie kunnen besparen.” Ook 
volgens Ezra Leeger, mede-eige-
naar van Heische Hoeve, kun je 
er simpelweg niet omheen. “Op 

een gegeven moment is het ge-
woon logisch om je bewust te 
zijn van je omgeving en om daar 
zo duurzaam mogelijk mee om te 
gaan. Daarom zijn bijvoorbeeld 
al onze auto’s, jeeps en scooters 
volledig elektrisch en gebruiken 
we warmtepompen om ons pand 
te verwarmen. 
De bijzondere samenwerking tus-
sen IBN, de Halm en de Heische 
Hoeve is een mooi voorbeeld van 
het goed omgaan met energie. 
Door de mogelijkheden die Ci-
nergie biedt, profiteren meerde-
re lokale partijen van duurzame 
energie en daar zijn we erg blij 
mee.”

Cinergie
Liessentstraat 9a
5405 AH Uden
office@cinergie.nl
www.cinergie.nl
0413-432024.

BERNHEZE - 5000 Zonnepanelen, verdeeld over de daken van zes locaties in Noord-Brabant, wekken 
meer dan genoeg energie op om de kantoren en productieruimtes van IBN draaiende te houden. Sinds 
kort wordt het overschot van deze zonnestroom via Cinergie, energieadviseur uit Uden, rechtstreeks 
geleverd aan de Heische Hoeve in Loosbroek en de Meesters van de Halm in Heeswijk-Dinther. Een 
bijzondere samenwerking met 100% lokale en duurzame energie als resultaat.

V.l.n.r.: Ezra Leeger, Rob van den Berg en Dave Lusthof
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NISTELRODE - Bij binnenkomst 
ontvangt iedereen fiches om 
mee te kunnen spelen.

De avond wordt begeleid door 
‘professionele’ croupiers! Zet jij 
je beste ‘pokerface’ op en speel 
je je eigen slimme spel? De bes-
te spelers krijgen een leuke prijs! 
Het verzoek is om je mobiele 

telefoon thuis te laten. Als je je 
telefoon toch meeneemt, omdat 
je bijvoorbeeld alleen naar huis 
moet fietsen, kun je die bij ons in 
bewaring geven.
BOBZ CASINO avond vrijdag 5 
oktober voor de groepen 7 en 8 
van 19.30 tot 22.00 uur. 
De entree bedraagt € 1,-, con-
sumpties zijn € 0,80.

jongeren
Lang en gelukkig

FRIDAy is een groep meiden tus-
sen 14 en 19 jaar die iedere vrij-
dagavond bij elkaar komt om te 
zingen. Onder leiding van Delian 
Corssmit zingen ze eigentijdse 
liedjes. De nummers lopen uiteen 
van musicalliedjes tot bekende 
top-40 nummers. Verder hebben 
ze inmiddels een groot meer-
stemmig repertoire.

My DAy is een jongere groep 
meiden in de leeftijd van 10 tot 
14 jaar. Zij oefenen ook in de 
zangstudio van Delian. Daar krij-
gen ze les in stemgebruik, noten 

lezen en de eerste beginselen van 
het tweestemmig zingen worden 
aangeleerd. Zowel Friday als My 
Day houden van optreden. Dat 
hebben ze de afgelopen jaren al 
laten zien tijdens ‘Friday invites’ 
en ‘de Spotlight’. Nu vonden ze 
het allemaal tijd voor een musi-
cal!
Er is een script geschreven, mu-
ziek uitgezocht, de rollen zijn ver-
deeld en er wordt hard gewerkt 
aan decor en kleding. En zoals ie-
dereen dat gewend is wordt alles 
tot in de puntjes bedacht en ver-
zorgd. Natuurlijk zijn er een paar 

volwassenen die hierbij helpen, 
maar de leden zelf hebben het 
grootste deel van de voorberei-
dingen zelf in de hand.

De musical ‘Lang en Gelukkig’ 
is het verhaal van een bakker en 
zijn vrouw die een kindje willen. 
Deze kinderwens kan niet uitko-
men door de vloek van een boze 
heks. Om deze vloek te verbre-
ken moeten ze een aantal voor-
werpen verzamelen. 
Een verteller neemt het publiek 
mee door het bos bij hun zoek-
tocht naar deze voorwerpen. 

Tijdens het verhaal komen ze 
Assepoester, Roodkapje, Sjaak 
(en de bonenstaak) met zijn koe 
en Rapunzel tegen. Samen met 
de prinsen, de wolf, lakeien, de 
stiefmoeder en stiefzussen, be-
looft het een spannende musical 
te worden, die misschien wel heel 
anders afloopt dan iedereen ver-
wacht...

Kortom: een verhaal met ver-
schillende sprookjes, in een an-
dere setting, over wensen en 
dromen.
De musical zal te zien zijn in CC 
Nesterlé op zaterdagavond 27 
oktober om 19.30 uur en op zon-
dagmiddag 28 oktober om 14.30 
uur. Toegangskaartjes zijn vanaf  
1 oktober te verkrijgen bij CC 

Nesterlé (tijdens openingstijden 
bar) en D.I.O./The Read Shop/
Prima Sparkling in Nistelrode, 
tegen contante betaling. Verder 
kun je toegangskaarten bestellen 
via edith.visser@trinedmail.nl.

In de voorverkoop zijn de kosten 
€ 7,50 voor iedereen tot en met 
19 jaar. 
Vanaf 20 jaar betaal je € 9,50. 
Aan de kassa kosten de toe-
gangskaarten € 8,- en € 10,-. 

Friday en My Day zijn te volgen 
op Facebook via
www.facebook.com/
fridaynistelrode en 
www.facebook.com/
MyDayNistelrode. En op 
Instagram: fridaynistelrode.

NISTELRODE - Nu de zomervakantie inmiddels achter de rug is, en de eerste weken van school en wer-
ken weer voorbij zijn, is het tijd om te gaan denken aan de musical ‘Lang en Gelukkig’. Op zaterdag 27 
oktober en zondag 28 oktober zullen My Day en Friday na maandenlang repeteren deze musical in CC 
Nesterlé op de planken brengen.

Friday en My Day repeteren samen Delian geeft aanwijzingen Foto’s: Yvonne Rosenhart

BOBz Casino avond

topkok toont baksels aan 
meiden Scouting Heesch

Ellen R. Kok noemt zichzelf de 
beste kok van Nederland. Ech-
ter, niemand gelooft dat dit zo 
is. Kok gaat de Welpen en kijkers 
ervan proberen te overtuigen 
dat ze ‘s lands beste chef is. Voor 
deze gelegenheid begint scou-
ting om 13.30 uur. 

Om 16.00 uur gaan de kinderen 
weer naar huis, als al het lekkers 

opgegeten is. 
Kinderen die zaterdag op de 
kijkdag meedoen, mogen ook 
in de weken daarna nog zonder 
lidmaatschap meedraaien tussen 
14.00 en 16.00 uur! 

Meer informatie? 
Stuur dan een mailtje naar wel-
penbamviertjes@gmail.com of 
info@scoutingheesch.nl.

HEESCH - Meisjes van 6 tot 9 jaar kunnen komende zaterdag hun hart ophalen aan een culinaire versna-
pering van Ellen R. Kok. Zij komt tijdens de Kijkdag van de Welpen Bamviertjes naar Scouting Heesch 
om haar kookkunsten te tonen. Alle meisjes in de eerdergenoemde leeftijd, ook niet-leden dus, zijn op 
29 september uitgenodigd! 
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Weijen 7 - Nistelrode
0412-611397 - nistelrode@ari-jenne.nl
‘t Dorp 13 - Heesch
0412-451848 - heesch@ari-jenne.nl

Bos Bloemen 
t.w.v. € 15,-
Bos Bloemen 

1. Wie is gespecialiseerd in garagedeuren? 

2. Waar zijn de modeflitsen? 

3. Hoe heet het toneelstuk dat Jeugdgroep TV Kantlijn gaat opvoeren? 

4. Hoeveel gouden medailles hebben Rixt en Dorien gewonnen op het WK?

5. Wat voelt als een tweede thuis? 

6. Wie heeft een nieuwe menukaart?

Beantwoord onderstaande vragen (de antwoorden zijn te vinden in deze krant) en dan komt er een woord uit de letters in de 
rode vakjes. Stuur voor aanstaande maandag 30 september 12.00 uur het antwoord naar info@demooibernhezekrant.nl en 
wie weet mag jij een bos bloemen op gaan halen bij Bloemsierkunst Ari-Jenne.

puzzel mee & win!

Winnaar vorige week:
Ans van Nuland

Het antwoord was:
schoen

Prentenboekentip van de bibliotheek: 

De nacht van de vallende ster/Amy Hest
Hond en Nijn wonen naast elkaar, aan weerszijden van een hek. Ze zien elkaar 
elke dag, maar leven in hun eigen wereldje en praten nooit met elkaar. Op de 
deur van het huis van Nijn staat met grote letters ‘Privé’. En op de voordeur 
van Hond staat ‘Niet Storen’. ’s Avonds kijken ze weleens naar elkaars verlich-
te raam maar verder leven ze hun eigen leventje.

Maar dan op een nacht gebeurt het: toevallig kunnen ze alle twee niet slapen 
en zitten ze buiten en zien een vallende ster. 
Als ieder bij zijn eigen huisje naarbinnen gaat, weten ze best wat ze eigenlijk 
willen wensen...

Een hartverwarmend prentenboek over de waarde van vriendschap: ook al heb je het alleen prima naar 
je zin, dan kan het toch heel fijn zijn om een goede vriend te hebben waarmee je kunt praten, lachen, 
eten en nog veel meer.
Daarmee sluit dit prentenboek helemaal aan op het thema van de Kinderboekenweek die op 3 oktober 
van start gaat.

Dromenland
Dromen zijn bedrog, zeggen ze 
wel eens. Maar wat nou als je 
dromen zo echt en eng lijken? 
En ze van een mooie droom ver-
anderen in een nachtmerrie? Dat 
je bijvoorbeeld zomaar ineens 
op zee oog in oog komt te staan 
met een zeeheks of pannenkoe-
ken aan het eten bent bij Jans en 
Jansje en dat die naar zout sma-
ken. Dat wil natuurlijk niemand. 
De oma van Fleur heeft daar wel 
een oplossing voor. Ze tovert iets 
tevoorschijn uit haar jeugd wat 
moet helpen om de boze dro-
men te verjagen. Fleur krijgt in 
haar strijd tegen de nachtmerries 
ook nog hulp van haar poppen 
Flap en Poppy. Maar gaat het 
ook lukken om de nachtmerries 
te verjagen?

Dat zullen we zien tijdens de 
voorstellingen!

Speeldata 
Vrijdag 5 oktober om 19.30 uur.
Zaterdag 6 oktober om 
15.00 uur.
Zondag 7 oktober om 15.00 uur. 

Waar: Willibrordcentrum in 
Heeswijk-Dinther. 

Entree: € 4,- per persoon. Groe-
pen van meer dan tien kinderen 
€ 3,50 per persoon. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de kassa. Als 
je met meer dan tien kinderen 
komt graag even doorgeven op 
welke dag je komt en met hoe-
veel personen via 0413-296008. 
Voor inlichtingen kun je terecht 
bij Marina Pepers, 0413-292883.

jeugdgroep toneel-
vereniging Kantlijn gaat 
naar dromenland
HEESWIJK-DINTHER - Met de jeugdgroep van toneelvereniging 
Kantlijn gaan de kinderen van Heeswijk-Dinther en omgeving mee 
naar dromenland. Door het fantastische spel van de jeugd en de re-
gie van Gerdie van den Heuvel en Gaby Moon belooft dit een mooi 
kijkspektakel te worden. Het sprookjesachtige decor werkt daar ook 
zeker aan mee. 

BOBz open voor scholieren
voortgezet onderwijs
NISTELRODE - BOBZ opent zaterdag 6 oktober de deuren voor jongens en meiden die in het eerste of 
tweede leerjaar zitten van het voorgezet onderwijs (ook voor vrienden/vriendinnen die niet uit Nistelrode 
komen). Jullie zijn van 20.30 tot 22.30 uur welkom om te komen chillen in het dorpshuis. De entree be-
draagt € 3,-, hiervoor krijg je twee consumptiebonnen. Legitimatie aan de hand van je schoolpas.

informatieavond eerste
Heilige Communie Nistelrode
NISTELRODE - De communiewerkgroep nodigt alle ouders van kin-
deren in groep 4, ook als zij buiten Nistelrode onderwijs volgen, uit 
voor de informatieavond over de Eerste Heilige Communie. Deze 
avond vindt plaats op maandag 1 oktober van 20.00 tot 20.45 uur 
in het parochiezaaltje, ingang aan de achterkant van de kerk, Lin-
destraat. Tijdens de informatieavond worden inschrijfformulieren uit-
gedeeld. De communiedatum is zondag 7 april.

We zijn op zoek naar bezorgers voor DeMooiBernhezeKrant in

NistelroDe
Ongeveer 260 kranten - Boestestraat, De Hoef, De Leibeek, Hoogstraat, Julianastraat, Kromstraat, 
Over den Dries, Raadhuisplein, Toniesplein, Veerstraat en Wilheminastraat.

heesWijK-DiNther
Ongeveer 130 kranten - Buitengebied dus hogere vergoeding
Hanenbergsestraat, Hoogeindsestraat, Laageindsedijk, Koningsstraat, Achterdonksestraat, 
Busselsesteeg, Voordonkseweg, Hommelsewijk, Zandstraat, Hommelsehoeve, Heikantsedijk, 
Koffiestraat, Stoppelveldseweg, de Dieppoel en Nieuwlandsestraat.

Ongeveer 265 kranten - Meerstraat, Abdijstraat, Pastoor Maasstraat, Zijlstraat, Abt. Moorstraat, 
Ridder Robberstraat, Zuster JMJ straat, Teerlingstraat, Pater van den Elzenstraat en Lariestraat.

Mail of bel voor meer informatie naar 0412-795170 of bezorging@bernhezemedia.com en vraag naar Heidi

Heeey jij daar!
vanaf 13 jaar

  

extra
zakcentjebijverdienen

op 
woensdag?
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auto & Motor nIeUwS

www.autobedrijflangens.nl

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

•	 Ford	Focus	Station navi, PDC, afn. trekhaak, 
119.000 km,  2012

•	 Hyundai	IX20 1.4i Navi, Camera,
 PDC, Clima enz. 2013
• Mercedes	Sprinter 313, CDI, L2H2, airco, 2011
• Mini	Clubman	Cooper	S, 174 PK, Leder, Xenon 

verlichting, 2009
•	 Nissan	Qashqai 1.6 DCI, 130 PK,
 pano, leder, 360 camera, aut. 2015
•	 Opel	Vivaro	2.0 CDTI L2H1, 125.000 km, airco 

3-pers., 2011
•	 Peugeot	107	5-drs, airco, centr. vergr. op 

afstand, stuurbekr., el. ramen 105.000 km 2009
•	 Renault	Megane 1.6 16V Station, Clima 
 Cruise-Control, Pano, trekhaak 2007

•	 Volvo	S60	2.4D Leder, automaat, Xenon, Navi, 
256.000 KM, lichtmetalen wielen  2007

•	 VW	Golf	1.4 TSI 140PK, Bi-Xenon, Standkachel, 
stoelverwarming, PDC V+A  115.000 km 2011

•	 VW	Golf 1.6 TDI PDC V+A, navi, clima, stoelverw., 
129.000 km, 2011

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

6.900 km, 2015
•	 VW	Polo	1.4I, 16v, 3-drs, airco, electr. ramen + 

spiegels, 239.000 km, 2006
•	 VW	Tiguan	2.0	TDI 177 PK 4-Motion  Aut. Navi, 

Bi-Xenon , Camera , Stoelverw. 99.000 km, 2013
•	 VW	Touran 1.4 TSI navi, camera trekhaak, 

stoelverwarming 2011

SchadeherStel
Gratis leenauto • Geen eigen risico • Onderhoud • Service

verkocht

verkocht

nieuw	binnen

nieuw	binnen

nieuw	binnen

Voor versterking van ons team zijn wij opzoek naar een 
gemotiveerde autotechnicus met eventueel APK bevoegdheid.

Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van 
onderhoud/reparatie aan personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Wij bieden een uitdagende full-time functie 
in een all-round universeel autobedrijf.

Heb je interesse? 
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatie met CV naar:

werkplaats@autobedrijfminnaar.nl

VaCature
1e of 2e AutotecHnicus

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

Voldoe je aan het volgende profiel:
* Zelfstandig werken
* Geen 8 tot 5 mentaliteit
* Goede communicatievaardigheden
* Verantwoordelijkheidsgevoel

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490 

Middelste Groes 31
5384 VV Heesch
T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

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

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

Smits Truck Company
Middelste Groes 31
5384 VV Heesch

T +31(0)412 - 475258
W www.smitstc.nl
E info@smitstc.nl

WĲ  SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

WĲ SLEUTELEN AAN UW SUCCES!

Laagstaande zon: mooi maar gevaarlijk

Wees bewust
Fietsers op de weg voor je, krui-
send verkeer, verkeersborden en 

verkeerslichten: bij laagstaande 
zon zie je ze makkelijk over het 
hoofd. Kijk je tegen de zon in? 

Pas dan je snelheid en je rijstijl 
aan. Wees je ervan bewust dat je 
minder ziet, neem geen risico’s.

Zonnebril
Leg standaard een zonnebril in 
de auto, voor het geval dat. Er 
slingert vast wel ergens een over-
jarig model in huis. 
Bij voorkeur één met gepolari-
seerde glazen. Die beschermen 
je ogen beter tegen reflecterend 
licht en schitteringen. 

Ook goed: oranjebruine glazen. 
Die verhogen het contrast, waar-
door je beter kunt zien.

Schone ruiten
Bij laagstaande zon zie je pas 
goed hoe vies de autoruiten zijn! 
Jammer genoeg blokkeert die 
viezigheid ook het zicht, juist als 
je tegen de zon in kijkt. Maak de 
ruiten een keer extra schoon als 
je bij laagstaande zon veel onder-
weg bent. Vergeet de binnenkant 
niet.
Zorg dat je de ruitenwisservloei-

stof geregeld bijvult. Controleer 
de ruitenwissers op slijtage, om 
strepen op de voor- en achterruit 
te voorkomen.

TIP: met je ANWB-lidmaat-
schapspas kun je gratis de ruiten-
wisservloeistof laten bijvullen bij 
Autotaalglas. Er zijn maar liefst 
54 vestigingen.

Tegenliggers in het zonnetje
Last van laagstaande zon in de 
achteruitkijkspiegel? Dan hebben 
tegenliggers nog meer last, want 
zij kijken tegen de zon in. Houd 
er rekening mee dat ze minder 
goed zicht hebben. 

Rij voorspelbaar, doe geen on-
verwachte dingen. Rij met aan-
gepaste snelheid, zeker in de 
buurt van kruisingen en op ande-
re onoverzichtelijke plekken.

Zonneklep
Handig, zo’n kantelbaar zonne-
scherm bij de voorruit. Let wel 
op dat vooruít kijken belangrijk is 
om onverwachte gevaarlijke situ-
aties (file!) op tijd waar te nemen.

Bron: www.anwb.nl

BERNHEZE – Je knijpt je ogen tot spleetjes, en nóg zie je niet veel: de zonsopkomst en -ondergang kun-
nen prachtig zijn, maar ook ronduit gevaarlijk in het verkeer. Bij laagstaande zon gebeuren veel meer 
ongelukken. Wat kun je doen om toch veilig op weg te gaan?

wat kun je doen 
oM veilig oP weg 

te gaan?



Woensdag 26 september 2018 29
  

VIER JAAR 
GARANTIE!

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

vak, waardoor we met niets minder dan 

topprestaties genoegen nemen. Niet voor 

niets verzorgen wij als Schadenet lid en 

FOCWA eurogarantbedrijf het schadeherstel 

voor gerenommeerde verzekerings- en 

leasemaatschappijen. Wij geven dan ook 
vier jaar garantie op het uitgevoerde 

schadeherstel en stellen gratis 

vervangend vervoer ter beschikking.

T (0413) 291458 F (0413) 293495 
E info@cranen.nl www.cranen.nl

De Dageraad 19 Heeswijk-Dinther 

Sinds 1967 
gespecialiseerd 
in schadeherstel

‘Een echte vakman’

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco  .......... 2007
Fiat Panda 4200 km.  ................................ 2009
Ford Fiesta 1.3i 51 kW  ............................. 2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs.  ....................... 2006
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat  ....... 2001
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km.  ................ 2003
Mini Cooper  ............................................. 2007
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Opel Agila 1.0 10.000 km  ........................ 2005
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km.  .......... 2005
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs. .. 2002
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco  .... 2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco  .. 1999
Opel Vectra 1.6 16V  ................................. 1998
Opel Zafira 1.9D  ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH  ................................. 2003
Opel Zafira 2.2i Elegance 80.000 km.  ...... 2002
Opel Zafira Y20 DTH  ................................. 2005
Peugeot 206 2.0 16V GTI  ......................... 2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km.  ............ 2006
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel ..2004
Peugeot 306 Break 1.6  ............................ 1999
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km.  ..... 2006
Renault Clio 1.6 16V airco  ........................ 2003
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km ... 2006
Suzuki Jimny 4+4  ................................... 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km.  .................. 2010
Toyota Aygo airco 20.000 km.  .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo XC70 d5 automaat  .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart  ......... 2003

Ford Focus 1.6 airco 2004
Hyundai IX20 1.4 90.000 km, airco 2011
Hyundai i10 1.2 99.000 km,
  eerste eigenaar 2012
Opel Adam 1.4 23.000 km, 
  exclusieve uitvoering 2016
Opel Astra 1.6 16v 5-drs, airco 2010
Opel Astra station 1.0 turbo edition
  zonnedak, 66.000 km 2016
Opel Astra 1.4 turbo station
  innovation 10.000 km 2016
Opel Corsa 1.4 Cosmo 52.000 km, 
  xenon, zeer luxe 2015

Opel Corsa 1.0 turbo 29.000 km, airco 2016
Opel Insignia 2.0 CDTi sports tourer 2015
Opel Mokka 1.4 turbo cosmo  
   navigatie 60.000 km  2014
Opel Mokka 1.4 turbo edition airco
   navi 22.000 km  2015
Peugeot 207 5-drs airco 2008
Renault Captur dynamique automaat 
   45.000 km  2015
Seat Ibiza 1.2 2011
Seat Ibiza 1.4 station 87.000 km  2011
Volkswagen Polo 1.2 TSI navi climate 
   control 35.000 km 5-drs 2014

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Een deur is een deur, toch? Nou, niet helemaal.
Althans niet als het gaat over garagedeuren

Daar weet arjan SmitS alleS van. arjan SmitS montage heeft zich geSpecialiSeerD 
in SlechtS één tak van Sport: garageDeuren. Dan worD je vanzelf een expert. 

TeksT: AniTA vAn den BogAArT FoTo’s: MArcel vAn der sTeen

vakmanschap
Arjan doet als eenpitter alles zelf. 
dat houdt de lijntjes kort en de 
service groot. Arjan heeft met ie-
dere klant persoonlijk contact en 
speelt in op hun wensen en voor-
keuren. Hij geeft advies, bekijkt 
de mogelijkheden, meet de deur 
nauwkeurig in en zorgt voor een 

perfecte afwerking. Hij haalt de 
eventueel aanwezige oude deur 
eruit en plaatst de nieuwe deur. 
Uiteraard tocht- en waterdicht. 

er zijn talloze opties in structuren, 
materialen, profielen, designs en 
kleuren. Met handbediening of 
elektrisch, met loopdeur, ramen, 

of in één strak vlak. voor Arjan is 
het belangrijk dat de klant tevre-
den is. Welke motor, aandrijving, 
railsysteem of vering daarvoor 
nodig is, kan de klant met een 
gerust hart overlaten aan Arjan: 
met zijn elektrotechnische ach-
tergrond kent hij alle ins en outs 
van de benodigde elektronica. 

Service
Arjan draagt speciale zorg voor 
de veiligheid en het onderhoud 
van de garagedeur. voor be-
drijven is een jaarlijkse keuring 
verplicht. en omdat Arjan graag 
snel service wil verlenen beslaat 
zijn werkkring een straal van zo’n 

vijftien kilometer rondom zijn 
woon- en werkplek nistelrode. 
Want klaarstaan voor de klant is 
ook hierop van toepassing. Heb 
jij als particulier of voor je bedrijf 
een of meerdere garagedeuren 
nodig? neem dan snel contact 
op met Arjan smits Montage en 
je bent verzekerd van een deur 
die staat als een huis. 

Palmenweg 6, nistelrode
0412 613 960
info@smits-garagedeuren.nl
www.smits-garagedeuren.nl.

niStelroDe - arjan Smits is van de no-nonsense. in plaats van bezig te zijn met dure reclames en ver-
groten van zijn naamsbekendheid is hij liever gewoon aan het werk. arjan levert garagedeuren in alle 
afmetingen, maten en uitvoeringen, voor zowel particulieren als bedrijven. eén ding staat daarbij voor-
op: het moet gewoon goed zijn. arjan begon in 1997 met de montage van garage- en bedrijfsdeuren. 
De kwaliteit, service en vakkundigheid kenmerken zijn stijl en zorgen voor klandizie. gezien worden? 
nou vooruit dan, sinds kort is zijn bus beletterd en draagt hij shirtjes met zijn bedrijfsnaam erop. maar 
of dat nou per se nodig was…? 

Arjan Smits

voor arjan is het 
belangrijk dat de 
klant tevreden is



  
Woensdag 26 september 201830

Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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Brandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructiesBrandpreventief Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
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Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

De Morgenstond 35
5473 HE  Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

BrandpreventieBeton- staal- en houtconstructies

De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.

bernheze BOuwt

Een showtuin van 2.500 m2

In de showtuin zijn diverse soorten sier-
bestrating en aanverwante producten 
leverbaar tegen scherpe prijzen. In onze 
showtuin kun je alle soorten, kleuren en 
maten komen bewonderen. Wij kunnen 
verschillende soorten beton- en natuur-
steen en keramische bestrating uit voor-
raad leveren. 
Ook zijn de gebakken waalformaat klin-
kers en overige siertegels voor tuin, oprit 
en terras deze dag extra scherp geprijsd. 
Ook diverse soorten kunstgras, stapel-
blokken, vijverranden en tuinafscheidin-
gen kun je bij Bevers Steencentrum ko-
men bekijken.
Allerlei tuinaccessoires en vele soorten 
onderhoudsproducten kunnen wij uit 
voorraad leveren zodat we je daarbij een 
passend advies kunnen geven. 

Je tuin, daar word je blij van!
Wij informeren je graag over de vele 
mogelijkheden. Wil je dat wij bij je thuis 
langs komen? Ook dat is geen probleem! 
Zo kunnen wij op locatie meedenken 
over de aanpak van je project en jou 
daarbij een passende aanbieding doen 
toekomen.

Actiedagen bij Bevers Steen-
centrum garden Stones & Basics
NISTELRODE - Bevers Steencentrum organiseert vrijdag 28 en zaterdag 29 septem-
ber twee bijzondere actiedagen met aantrekkelijke acties en extra hoge kortingen. 
In onze showroom en showtuin zullen de acties van deze bijzondere actiedagen 
tentoongesteld staan en kun je eenmalig als klant profiteren van deze extra aantrek-
kelijke acties. 

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

ACTIE 
Benzinemotor
kettingzaag

MS 180 
35 cm zaagblad, 2-mix motor, 
zijdelings kettingspanner

van 304,- nu 229,-

Voor snoeiwerk of voor  
het zagen van haardhout.

Tijdelijk met graTis 
exTra keTTing t.w.v. € 22,50
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

eerste steen Molenerf

NISTELRODE - Tegenover Molen de 
Windlust, waar sinds 1891 de winkel van 
Timmers was, wordt nu gewerkt aan zes 
levensloopbestendige woningen. 

De bouwplannen die nog mede bedacht 
zijn door Piet (overleden in 2008) en Toos, 
worden nu gerealiseerd door Reuvers 
Ontwikkeling & Bouw uit Oss. 

Afgelopen week was het dan eindelijk zo-
ver, kleinzoon en stamhouder Bram Tim-
mers mocht de ‘eerste steen’ leggen. 

Bram: “Ik vond het heel bijzonder en 
leuk dat ik de eerste steen in het huis 
van oma Toos mocht metselen, een steen 
met mijn naam erop, een grote eer! Ik 
ben heel blij dat oma straks een mooi, 
nieuw en kleiner huis heeft. Dan hoeft ze 
niet meer zoveel te werken om alles bij 
te houden. En kan ze met ons veel leu-
ke dingen gaan doen. Ze kan ook lek-
ker gaan fietsen met haar vriendinnen.”                                                                  
Dit heugelijke feit werd gevierd met het 
gezin en de bouwvakkers van Reuvers 
Ontwikkeling & Bouw.

Sint-willebrordusgilde Heeswijk
bedankt plaatselijke ondernemers

HEESWIJK-DINTHER - Drie maanden 
mocht het gilde deelnemen aan de fles-
senactie van COOP. Als klanten de fles-
sen inleverden, mocht iedereen door op 
een knop te drukken het bedrag over-
maken naar het gilde. 

Omdat het gilde bezig is met de verbou-
wing van het gildehuis kwam het bedrag 
van in totaal € 727,50 goed van pas. Het 
gilde waardeert het zeer dat plaatselijke 
ondernemers het gildewezen met haar 
gebruiken en tradities in stand willen 
houden. De gilden komen niet in aan-
merking voor subsidies en moeten het 
hebben van inkomsten door schenkin-
gen en het ophalen van oud papier.

Het gilde, dat bestaat uit 65 leden, ont-
vangt door het jaar heen families en 
groepen die graag de cultuur van het 
gilde willen opsnuiven. 
Bij binnenkomst wordt hen de geschie-
denis van de gilden in Nederland en van 
het eigen gilde uitgelegd. Met een Po-
werpointpresentatie laat men zien hoe 
het verloop van de geschiedenis gegaan 

is. Men kan daarna ook de oude zilve-
ren schilden vanaf de zestiende eeuw, 
de originele statuten van 1596 op geite-
vel geschreven en het Sieleboek, waarin 
meer dan 750 overleden gildeleden zijn 
opgetekend, inzien. 
Daarna gaat men gezellig naar buiten 
om kennis te maken met het kruisboog-
schieten, het vendelen en trommen met 
aansluitend een potje jeu de boules. Het 
gildehuis is qua inhoud te klein gewor-
den voor het gilde en niet meer van deze 
tijd. Het moet duurzaam verbouwd wor-
den om in de toekomst het gilde opti-
maal te kunnen uitrusten om de vereni-
ging draaiende te houden. Men kan dan 
de gasten optimaal met alle voorzienin-
gen ontvangen. Het Sint Willebrordus-
gilde is dan ook bijzonder dankbaar dat 
ondernemers in HDL bereid zijn hen te 
ondersteunen. 

“We zijn er nog niet maar wil jij als be-
drijf ons bijstaan met geldelijke of mate-
riële zaken, dan vernemen wij dat graag. 
Alvast bedankt”, zegt hoofdman Jan 
Schakenraad.
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HEESWIJK-DINTHER - Prinses 
Irene begon voortvarend aan de 
wedstrijd, vastberaden om de 
volle winst te pakken. Het was 
Annelies Thijssen die de 1-0 op 
het scorebord zette via een schot 
van afstand. ODC kon twee keer 
tegenscoren. 

Evy van den Akker wist vanaf de 
stip de 2-2 gelijkmaker binnen 
te gooien. Het was echter weer 
ODC dat meteen de voorsprong 
terugpakte. Later legde Linda 
van Tilburg via een korte kans de 
3-3 binnen. Prinses Irene had in 
deze fase het beste van het spel 
en kon ook de 4-3 in het gele 
mandje leggen. Evy schreef hier-
bij haar tweede van de middag 
achter haar naam. Helaas kon 
Prinses Irene niet doordrukken 
en liet ODC langszij en erover-
heen komen. Laura van de Ven 
scoorde voor rust nog voor de 

oranje ploeg er werd met een 
5-6 stand gerust. 
Het doel van Prinses Irene bleef 
in de rust ongewijzigd. Meteen 
na rust schoot Marina van Ven-
rooij van afstand raak en daarop-
volgend pakte de ploeg uit Nis-
telrode weer de 7-6 voorsprong. 
Via een slimme korte kans maak-
te Laura het doelpunt. 
De doelpunten waren in de 
tweede helft duur. Beide ploegen 
hadden het aanvallend moeilijk 
en verzaakten afstand van elkaar 
te nemen. ODC maakte gelijk 
en pakte ook meteen de 8-7 
voorsprong. De laatste zeven 
minuten was het alles of niets 
voor beide ploegen. Lotte Wil-
bers schoot na een goede actie 
de gelijkmaker op het scorebord. 
Even mocht Prinses Irene hopen 
op succes, maar ODC nam de 
punten mee naar huis door de 
8-9 te scoren.

Korfbalsters 
leiden onnodige nederlaag

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

In de ochtend lag het circuit van 
Arnhem er nog goed gepre-
pareerd bij. Raivo ging er een 
aantal keren goed voor zitten 
om een goede tijd op de klok te 
zetten. Dit lukte, maar toch was 
het net niet genoeg om de pole 
position te veroveren en sloot hij 
de training af als tweede! 
Het was ondertussen hard gaan 
regenen waardoor de circuitom-
standigheden veel zwaarder wa-
ren dan in de training het geval 
was. Raivo werkte een constante 
wedstrijd af en slaagde erin om 
met een goed ritme de diepe 
sporen te doorstaan. 
Zijn voorsprong groeide naarma-
te de wedstrijd vorderde en dit 

zorgde ervoor dat hij de manche 
met een verschil van meer dan 
30 seconden op de tweede man 
winnend af wist te sluiten.
Omdat de omstandigheden 
steeds slechter werden en het 
niet ophield met regenen, be-
sloot de organisatie om de 
tweede manches af te gelasten. 
Hierdoor was de overwinning 
in de eerste manche voldoende 
om ook de dagzege te pakken. 
Voor Raivo staan er nu nog twee 
wedstrijden om het Open Ne-
derlands Kampioenschap 125cc 
op het programma, maar eerst 
zal hij aanstaande zondag deel-
nemen aan de strandcross van 
Vlissingen.

raivo 
Dankers wint het ONK 125cc

ARNHEM/HEESCH - Raivo Dankers van RD10 heeft zondag het 
Open Nederlands Kampioenschap 125cc in Arnhem weten te win-
nen. Dankers domineerde de eerste manche en omdat de tweede 
manche vanwege de aanhoudende regenval werd afgelast, verze-
kerde hij zich hiermee tevens van de dagoverwinning.

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

prinses irene laat gelijkspel glippen
NISTELRODE - Prinses Irene ver-
zaakte om, in haar eerste wed-
strijd ooit in de eerste klasse, 
punten te pakken. Bij rust was 
de stand, in een wedstrijd die 
in de stromende regen werd ge-
speeld, nog 0-0. 

Daarna kwam Oirschot op 0-2, 
maar Prinses Irene knokte zich te-
rug in de wedstrijd en kwam in de 
72e minuut op 1-2 via Rolf v.d. 
Bogaart en in de 80e minuut op 
2-2 via Tim v.d Brand. Onnodig 
balverlies zorgde ervoor dat uit-
eindelijk met 2-3 werd verloren.

voetbal

Vervolg van de voorpagina

rixt en Dorien pakken drie gouden medailles

“Findsley is een achtjarige mer-
rie. Ik rijd haar pas sinds begin 

dit jaar. Het is nog een beetje af-
tasten soms, maar ze leert echt 
supersnel en heeft heel veel po-
tentie. We zijn nu wereldkampi-

oen, maar ik denk dat als je haar 
volgend jaar ziet, ze weer veel 
beter is. We kunnen nog veel 
meer groeien en ik hoop dat we 
dat ook gaan doen.”

In de sterkst bezette Grade van 
dit WK, liet Rixt favoriet Rebec-
ca Hart uit Amerika met ander-
half procent achter zich en ook 
grote concurrent Natasha Baker 
uit Groot-Brittannië moest het 
hoofd buigen. Baker won zil-

ver, Hart het brons. “Vooraf was 
mijn doel een medaille; dus top 
drie rijden. Grade III is de zwaar-
ste grade. Er hebben zeker acht 

ruiters kans op een medaille en 
het is met zeventien ruiters de 
grootste groep. 
Het kan vooraf alle kanten op, je 
kunt met lege handen naar huis 
gaan, maar ook het goud pak-
ken.”

Rixt, Findsley en Dorien hebben 
er hard voor moeten werken, 
maar het is allemaal gelukt! 

Bron: www.knhs.nl

Rixt van der Horst 
Foto: www.hippofoto.be

wHv wint moeizaam in Helmond

Na rust hetzelfde spelbeeld; een 
iets beter voetballend WHV te-
gen een op de counter loerend 
HVV, met het enige verschil dat 
de spelers van HVV na elk fluit-
signaal van de arbiter hun mond 
open trokken om te protesteren. 
Hierdoor haalden de Helmon-
ders zichzelf uit de wedstrijd 
want na de 65e minuut mocht 
de doelpuntenmaker Wim Ger-
rits met rood vertrekken. 

In de 84e minuut was het WHV 
dat eindelijk op 1–2 kwam door 
een snoeiharde vrije trap van in-
valler Teun van Mil. Dit was het 

teken voor de aanvoerder van 
HVV om de scheidsrechter dus-
danig te beledigen dat ook hij 
met rood kon vertrekken. 

Tegen negen man is het lekker 

voetballen en in de 89e minuut 
was het Thijs Lunenburg die op 
aangeven van Martijn Driessen 
de 1–3 maakte. Verdiend was 
het wel, goed was het niet, maar 
dat lag ook aan de tegenstander.

HELMOND/LOOSBROEK - Op deze zeer regenachtige dag ging WHV op bezoek bij een grote onbe-
kende: HVV uit Helmond. Je kon wel zien dat WHV de beter voetballende ploeg was, maar het kwam er 
niet uit. In de 28e minuut kwam WHV zelfs op een 1–0 achterstand. Een vrije trap vanaf de middellijn 
werd verkeerd ingeschat en de spits Wim Gerrits kon van dichtbij de bal binnen schieten. In de 35e 
minuut kreeg WHV na vasthouden in het 16 metergebied een penalty en deze werd keurig ingeschoten 
door Thijs Lunenburg: 1–1. 

voetbal

De aftrap voor dit seizoen vindt 
plaats in de vertrouwde sporthal 

De Zaert, zondag 30 september 
van 10.30 tot 16.00 uur. 

De toegang is gratis en het is 
een bezoekje meer dan waard. 
En.. de volleybalclub zoekt nog 
medespelers/-sters! De trainin-
gen vinden nog steeds plaats 
op woensdagavond van 20.30 
tot 22.00 uur in de sporthal van 
Gymnasium Bernrode.

thuiswedstrijden volleybalclub SMASH’70
HEESWIJK-DINTHER - Het enige overgebleven team van de ooit zo 
grote volleybalclub van Heeswijk-Dinther, het mixed recreanten-
team, speelt voor het tweede achtereenvolgende seizoen in de eer-
ste klasse mixed recreanten competitie van de NeVoBo. Een unicum 
in de bijna 50-jarige historie van deze club!

‘We kunnen nog veel meer groeien’
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vrouwen prinses irene 
pakken punt bij fortuna ‘54

In de eerste helft begon Prinses 
Irene zeer dominant en dit re-
sulteerde in wat mogelijkheden 
van onder andere Anouk die tot 
twee maal toe door de defensie 
van Fortuna’54 heen sneed. Na 
een minuut of vijftien nam For-
tuna’54 ietwat de touwtjes in 
handen. 

Dit resulteerde in de 25ste mi-
nuut in de 1-0; gezien de kansen 
niet geheel onverdiend op dat 
moment. Daarna waren er van 
beide kanten nog wat kansen, 
maar beide doelvrouwen wisten 
hun goal schoon te houden.

De tweede helft kenmerkte zich 
door heel hard werken van beide 
kanten en door de beide trainers 
die wilden winnen. 

Trainer Alex Sangoer wisselde 
in de 70ste minuut aanvallend 
door een verdediger te wisselen 
voor een extra aanvaller. 

Floor ging op linksbuiten voet-
ballen en Nicolle ging zeer aan-
vallend spelen, op het toch al 

offensief ingestelde middenveld. 
Dit resulteerde al snel in de ge-
lijkmaker. Na een goede steekbal 
maakte Floor in de 75ste minuut 
heel koel de 1-1. 
Dit was dan meteen de eind-
uitslag waar beide partijen mee 
konden leven.

SITTARD/NISTELRODE - Ondanks de aanhoudende regen waren er gelukkig toch nog wat ouders/fans 
naar het verre Sittard gereist om de vrouwen aan te moedigen en kregen ze wel waar voor hun moeite. 
De wedstrijd was van van een hoge amusementwaarde, waarbij het over en weer ook kansen regende! 
De einduitslag was dan ook een terechte 1-1.

voetbal

BerNHeze SpOrtief

B. Kerkhof Interieur Exterieur 
Bouw heeft ook het komende 
seizoen de shirts weer verzorgd 
voor deze junioren. B. Kerkhof 
levert creatieve maatwerkoplos-
singen voor interieurwerk maar 
ook voor diverse bouwwerk-
zaamheden. 
De rugnummers op de shirts cor-
responderen met de nummers 
op de bidons die geleverd zijn 

door QualityCatch.nl. Quality-
Catch verzorgt goede wiskunde 
bijlessen. Met rekenkundige pre-
cisie weten de speelsters ook ko-
mend seizoen het houtwerk elke 
wedstrijd op maat te raken.

Zowel de speelsters als coaches 
waarderen de inzet van de spon-
soren en gaan voor een goed, 
sportief en gezellig seizoen.

junioren hockeyclub HDL MB3

HEESCH - Het nieuwe hockeyseizoen is al weer enkele weken van 
start. Ook de meiden van HDL MB3 zijn dit jaar weer goed en en-
thousiast van start gegaan. 

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

De groeiende Heesche vereni-
ging stuurt dit jaar zes jeugd-
teams en drie seniorenteams de 
competitie van de Bossche Bad-
minton Federatie in. Daarmee is 
de vereniging op veel verschil-
lende niveaus actief in de strijd 
om de prijzen. De teams zullen 
het de komende maanden uit 
en thuis opnemen tegen ande-
re badmintonteams uit de regio. 
Op de donderdagavond (seni-
oren) en vrijdagavond (jeugd) 
werken de teams de thuiswed-

strijden af in sporthal ’t Vijfeiken 
in Heesch. In deze eerste com-
petitieweek zullen vijf teams de 
competitie aftrappen met een 
eerste wedstrijd. Op de vrijdag-
avond zijn er twee teams in de 
eigen sporthal te bewonderen, 
de andere drie teams spelen hun 
eerste wedstrijd in respectievelijk 
Berlicum, Uden en Vught. 

Wedstrijdschema’s, uitslagen, 
trainingsmomenten en meer zijn 
te vinden op www.hbv-heesch.nl.

Badmintoncompetitie van start

HEESCH - Na een aantal weken van hard trainen gaat deze week de 
competitie in het badminton weer van start. Voor maar liefst negen 
teams bij de Heesche Badminton Vereniging het begin van de weg 
naar het kampioenschap. 

V.l.n.r.: Bram, Sjin, Thijmen en Meikevrije trap Haast bezorgt 
Heeswijk drie punten

Diens kopbal werd echter goed 
gekeerd door Hoefnagels. Even 
later kreeg Van Beljouw zelf 
de grootste kans van de eerste 
helft, maar zijn gevolleerde inzet 
belandde in het zijnet. Berghem 
Sport zette daar in de eerste helft 
alleen een kopbal van spits Don-
ny van Herpen tegenover.
Vlak na rust was de eerste grote 
kans wederom voor Heeswijk, 
maar Coen van Zutphen zag zijn 
inzet op de buitenkant van de 
paal belanden. Een goede actie 
van Adank leverde Heeswijk ook 
geen voorsprong op. 
Berghem Sport kwam daarna 
steeds beter in de wedstrijd en 
ging actief op zoek naar de ope-
ningstreffer, wetende dat een 
treffer deze middag wel eens 
genoeg voor de zege zou kun-
nen zijn. Davy van de Leur sneed 
naar binnen en zag zijn inzet net 
naast het doel van Niek van  

Zutphen rollen. De beste kans 
voor Berghem was voor aan-
voerder Van Deutekom, die 
na een corner de bal pardoes 
op zijn hoofd kreeg, maar van 
dichtbij over kopte. Met nog vijf 

minuten op de klok kreeg Hees-
wijk een vrije trap op de rand 
van de zestien. Arjen Haast wist 
wel raad met dit buitenkansje en 
schoot Heeswijk op 1-0. De zege 
voor Heeswijk was een feit.

HEESWIJK-DINTHER - Na een voorzichtige openingsfase kwamen de eerste kansen voor Heeswijk. Stef 
Adank bereikte na een kwartier spelen Rutger van der Burgt, wiens inzet met links gestopt werd door 
keeper Hoefnagels. Voor Heeswijk bracht Coen van Beljouw dreiging vanaf de flank en na een half uur 
spelen vond zijn afgemeten voorzet het hoofd van Sten van den Berg. 

voetbal

Stef Adank omspeelt zijn tegenstander, Rutger van der Burgt kijkt toe.
 Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHER - Afgelo-
pen zondag startte uiteindelijk 
ook het seizoen voor Altior 1, 2 
en 3 met thuiswedstrijden. 

Tevens een mooi moment op 
afscheid te nemen van de oude 
hoofdsponsor en te starten met 
de nieuwe hoofdsponsor. Na 
een periode van acht jaar zijn 
er bloemen en een dankwoord 
voor Theo van Gerwen van Van 

Gerwen Metaalbouw en zijn er 
bloemen en woorden voor Eric 
van Oss van Greenmax. 

Het bestuur en de sponsorcom-
missie zijn enorm blij dat het 
weer gelukt is om een nieuwe 
hoofdsponsor te verbinden aan 
de selectie van Altior. Vanwege 
het slechte weer konden er bui-
ten geen foto’s gemaakt wor-
den,

Sponsoroverdracht bij korfbalvereniging Altior

Eric van Oss, Francis Collart en 
Theo van Gerwen

beide doelvrouwen 
wisten hun goal 
schoon te houden
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De OpLOSSiNg

Cheque € 2.250,- voor Bloom Syndrome foundation

Afgelopen week overhandigde 
Peter van Tilburg de cheque van 
€ 2.250,- aan Henri en Anne Ma-
rie van den Hurk van Bloom Syn-
drome Foundation. Henri nam 
de cheque in ontvangst. ”Dank 
je wel Van Tilburg voor de ge-
weldige dag, de goede organisa-
tie en natuurlijk de cheque voor 
de stichting. Hier kunnen we 

weer een stukje onderzoek mee 
doen”, zei Henri.

Er vielen verschillende deelne-
mers vanuit Van Tilburg Mode & 
Sport die in de top 10 eindigen 
in. Hieronder de namen met af-
stand. 

City Run (5 kilometer)

8e plaats: Merih Habte Asmelash
9e plaats: Gijs Peters  

Trimloop (10 kilometer)
9e plaats: Bart van Dijk 

Tilburg Ten Miles 
(16,1 kilometer)
1e plaats: Nienke van Zoggel
5e plaats: Irma Janssen.

NISTELRODE – Het is alweer drieënhalve week geleden dat De Tilburg Ten Miles plaatsvond. Dit jaar 
hadden zich 150 lopers opgegeven via Van Tilburg Mode & Sport. Allen kregen een herkenbaar geel 
shirt en per inschrijver ging er € 15,- naar het goede doel van dit jaar. Dit jaar werd er gelopen voor 
Bloom Syndrome Foundation. Deze stichting staat voor het bevorderen van onderzoek en behandeling 
naar het Syndroom van Bloom, een zeldzame aandoening.

V.l.n.r.: Danielle, Anne Marie, Henri, Peter, Eric, Bart en Gijs

Unieke tennisclinic

Tijdens de clinic liet clubtrainer 
Ben van der Bruggen de deelne-
mers kennismaken met tennis. 
De deelnemers bestonden deze 
middag uit een groep enthousi-
aste kinderen onder begeleiding 
van Buro Lima. Deze organisatie 
zorgt er in onze gemeente voor 
dat deze kinderen met persoon-
lijke aandacht de juiste begelei-
ding krijgen tijdens hun opvoe-
ding.

Paralympisch kampioenen Ken-
ny van Weeghel (wheeler) en 
Joep van Lankveld (kruisboog-
schieten) waren ook aanwezig 
om hun disciplines te demon-
streren aan de aanwezigen. Erg 
leerzaam en een bewijs dat een 
lichamelijke beperking niet per 

definitie een blokkade hoeft te 
zijn om aan sport of zelfs top-

sport te kunnen doen. Wethou-
der Rein van Moorselaar was 
ook aanwezig en gaf tijdens een 
kort woordje het belang aan 
van deelname aan sport voor 
alle mensen uit de onze maat-
schappij. Clubvoorzitter Wim 
Dortmans benadrukte de rol die 

sportverenigingen hierin kunnen 
en moeten betekenen. Samen 
zorgen we er voor dat niemand 
buiten de boot hoeft te vallen.

De clinic werd afgesloten met 
een mooie rugzak en bidon voor 
alle deelnemers. Deze waren ter 
beschikking gesteld door de Ra-
bobank, die daarnaast een extra 
sponsorbijdrage heeft gedaan 
om de middag mede mogelijk 
te maken. De sponsorcommis-
sie dankt alle betrokkenen voor 
deze mooie middag.

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

HEESWIJK-DINTHER - Tennisvereniging de Balledonk heeft afgelopen zaterdag haar eerste tennis-clinic 
georganiseerd voor speciale niet-leden uit de gemeente. Initiatiefnemer voor deze clinic was de spon-
sorcommissie van TV de Balledonk, die als doelstelling in haar beleidsplan heeft staan dat bijdragen 
van verenigingssponsoren niet alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van het jeugdbeleid, maar 
ook voor het uitdragen van de maatschappelijke verantwoording als vereniging ten aanzien van minder 
bedeelden, verstandelijk- en geestelijk beperkten en statushouders in de gemeente.

Even poseren voor de foto Foto’s: Edwin Hendriks

Samen zorgen we ervoor dat 
niemand buiten de boot

hoeft te vallen

Je kunt dan kijken of je het leuk 
vindt om te hockeyen, daar-
na kun je beslissen of je lid wilt 
worden. Indien je maar één keer 
kunt komen is dat uiteraard ook 
mogelijk.
Het is handig om sportkleren 
aan te trekken (t-shirt met sport-
broek) en gymschoenen / kunst-

grasschoenen. Sticks en ballen 
zijn aanwezig op het veld.

Voor meer informatie, zie 
www.hdlhockey.nl of bel 
Miranda Luiten, 06-24213436. 
Aanmelding via tc@hdlhockey.nl 
onder vermelding van naam, 
adres en leeftijd.

Uitnodiging hockeyclinics op 
3 en 10 oktober

HEESWIJK-DINTHER- Jongens en meisjes tussen de 5 en 12 jaar zijn 
op woensdag 3 en woensdag 10 oktober van 17.00 tot 18.00 uur 
van harte welkom bij Hockeyclub HDL aan de Steen- en Stokstraat 
4. Ze kunnen dan twee weken op rij op een speelse manier kennis 
maken met hockey. Hiervoor zetten de trainers een gevarieerd par-
cours uit, waarover de deelnemers in groepjes rouleren en allerlei 
oefeningen doen met stick en bal. Erg gezellig en leerzaam! 
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De weergoden waren goed gezind, op de 
finaledag na. Maar dat kon de echte die-
hards niet hinderen. Er werd fanatiek maar 
vooral sportief gespeeld om de titels. 

Dit jaar namen 206 deelnemers van 
23 verschillende tennisverenigingen 
uit de regio deel aan dit toernooi. Bij 
deze een grote dank aan alle deel- 
nemers, sponsors en hoofdsponsor Lips-
Groen!  

Finalisten/uitslag
DD5: 1e: Annelies Jacobs/Engelien van 
der Heijden
2e: Annet Gibbels/Jolanda van Zutphen
HD6: 1e: Pascal van Berkel/Theo 
Verbruggen 
2e: Mark Raijmakers/Jos van Dolleweerd
DD6: 1e: Vivian van Rossum/Ellen 
Verbruggen
2e: Gea Dobbelsteen/Marion van der Lee

GD6: 1e: Monique Spitters/Johan de 
Jong
2e: Carla van den Hanenberg/Rob 
Neelen
HD7: 1e: Jos van Gaal/André Hoeks
2e: Danny van den Boom/Erwin Prince
DD7: 1e: Irene Leeuwenburgh/Marijke 
Snellen
2e: Yvonne Geurts/Isabel van der Pas
GD7: 1e: Simone van Groesen-Houben/
Roel van Groesen
2e: Mieke van Dinther/Antoon van 
Dinther
HD8: 1e: Peter van den Hurk/Henk 
Konings 
2e: Rik van Oort/John Sebregts
GD8: 1e: Sjan van Lieshout/Leo van 
Grinsven
2e: Marion van Oort/Maurice Hanegraaf.

Foto’s finalisten op 
www.mooibernheze.nl/albums.

Lipsgroen 45+ 
dubbeltennistoernooi 2018

NISTELRODE - Onlangs heeft op het tennispark van TC Telro in Nistelrode het Lips-
Groen 45+ Dubbeltoernooi weer voor de 19e keer plaatsgevonden. Het park was weer 
prachtig aangekleed met mooie bloembakken, verzorgd door LipsGroen.

tennis

De doelpunten moesten in de tweede 
helft dan toch echt gaan vallen, wilde Al-
tior grip blijven houden op de wedstrijd. 
Stormvogels vond de korf het eerst en 
maakte 2-5. 

Daarna vonden de dames van Altior ook 
het gat van de korf. Ze kwamen langszij, 
pakten de voorsprong en sloegen een gat 

van drie doelpunten. Met nog tien minu-
ten op de klok was de stand 8-5, de wed-
strijd was volledig gekanteld. Stormvogels 
kwam via een korte kans op 8-6 en wist 
even later met een afstandsschot tot één 
punt te naderen. In het slot van de wed-
strijd bleek Altior mentaal het sterkst en 
wist Stormvogels van verdere score af te 
houden. Met een eindstand van 8-7 ble-
ven de punten in Heeswijk-Dinther.

Altior 2 – DSV 2: 4-5
Altior 3 – Astrantia/ONA 2: 14-6
Altior MW1 – NDZW MW1: 12-3
De Korfrakkers R1 – Altior R1: 0-3
Altior A1 – DSV A1: 9-9
Be Quick A2 – Altior A2: 4-10
Altior A3 – SCMH A1: 3-8
Altior B1 – De Peelkorf B1: 4-8
Altior B2 – Flamingo’s B1: 9-3
Altior C1 – Rosolo C1: 5-6
Altior C2 – Heumen C1: 4-4
Altior D1 – Korloo D1: 6-6
DSV E3 – Altior E2: 1-10
Altior E3 – JES E1: 2-5
KV Rooi W1 – Altior W1: 7-10
Altior W2 – Be Quick W1: 8-11.

Altior begint voort-
varend in de tOpklasse
HEESWIJK-DINTHER - Afgelopen zondag stond een thuiswedstrijd tegen Stormvogels 
uit Luijksgestel op het programma. Altior kwam niet sterk uit de startblokken. De pu-
pil van de week, Fleur Collart, zag dat Altior snel tegen een 0-1 achterstand aankeek, 
maar wist via een vrije worp de gelijkmaker erin te leggen. Ondanks bij vlagen goed 
spel met goede kansen, wisten de gasten toch uit te lopen naar 1-4. Via een afstands-
schot werd de ruststand op 2-4 bepaald. 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

SLAGELSE/HEESCH - Mike van Grinsven 
van het CRQF Quad team is in het Deen-
se Slagelse samen met Team Nederland 
op een derde plaats geëindigd. 

Mike reed ijzersterk in beide manches, 
maar kreeg beide keren te maken met 
pech waardoor hij niet verder kwam dan 
een zeventiende plaats in zijn eerste man-
che. Wel heeft de rijder uit Heesch laten 
zien dat hij tot de beste quadrijders ter 
wereld behoort, want in beide manches 
ging hij de strijd aan met de Amerikaan 
Chad Wienen.

Mike van grinsven 
ijzersterk in quadcross of nations 

quad rijden

Mike behoort tot de beste 
quadrijders ter wereld

Fleur Collart

LipsGroen 45+ commissie
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voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze website bekijken.
wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze website

www.mooibernheze.nl

DONDerDAg 27 SepteMBer
Koffieochtend
CC Servaes Heeswijk-Dinther

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

film: Call me by your name
CC Nesterlé Nistelrode

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Lezing: Christel Coaching
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

vrijDAg 28 SepteMBer
Actiedag Bevers Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
Pagina 30

Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Herinner je wie jij bent
Centrum MAIA Nistelrode

Kidsparty
the temple Challenge
Laar 24 Nistelrode

gratis opruim-spreekuur
Bibliotheek Heesch
Pagina 16

zAterDAg 29 SepteMBer
Actiedag Bevers Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
Pagina 30

Alpacafarm open & 
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Modeshow
Kringloopbedrijf Bernheze
Pagina 31

familieopstellingen
Centrum MAIA Nistelrode

teerdag
Gildenhof Nistelrode
Pagina 6

Open Klotbeek toernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kijkdag Scouting: 
welpen Bamviertjes
De Elleboog Heesch
Pagina 26

running Dinner
Heeswijk-Dinther

viering 74-jaar bevrijding
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther
Pagina 24

zONDAg 30 SepteMBer
Chocolade workshop 
High Heels
Creatief & Lekker Nistelrode

gildemis
Lambertuskerk Nistelrode

Alpacafarm open & 
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Kasteel bevrijd
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

radio Nostos 1 jaar
www.radionostos.nl
Pagina 16

Open zondag
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode
Pagina 12

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 16

Dansen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Kaarten vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAg 1 OKtOBer
poedja-visualisaties-meditatie
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

informatieavond 
eerste H. Communie
Parochiezaaltje Nistelrode
Pagina 27

radio Nostos 1 jaar
www.radionostos.nl
Pagina 16

DiNSDAg 2 OKtOBer
taijiwuxigong - zhan zhuang
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Creatijd
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther

inloopspreekuur fysio Steins 
Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Kienen vv vogelvreugd
CC Servaes Heeswijk-Dinther

wOeNSDAg 3 OKtOBer
Nationale Snipperdag
Reisswolf Heesch
Pagina 21

voorleesuurtje
Bibliotheek Nistelrode

Lezing: bruurke van Megen
Heemkamer Nistelrode
Pagina 24

Cursus Stervensbegeleiding
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

Opening tovertafel
De Binnenhof Heelwijk Heesch
Pagina 14

DONDerDAg 4 OKtOBer
Bijeenkomst valpreventie
Cunera/De Bongerd 
Heeswijk-Dinther
Pagina 14

eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Chocolade workshop 
Bonbon de Luxe
Creatief & Lekker Nistelrode

workshop Orakel- & 
inzichtkaarten
Centrum MAIA Nistelrode

taiji37vorm - taijiwuxigong
Boeddhistisch Centrum Vorstenbosch

vrijDAg 5 OKtOBer
reiki 3A
Centrum MAIA Nistelrode

Kidsparty 
the temple Challenge
Laar 24 Nistelrode

jeugdgroep tv Kantlijn 
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

BOBz Casino avond
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 26

pubquiz
CC De Pas Heesch

zAterDAg 6 OKtOBer
Alpacafarm open & 
Alpacawandeling
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Sjors van der panne
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 2

tiener buddydag
Zorgcentrum Heelwijk Heesch

jeugdgroep tv Kantlijn 
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27

Oktoberfest
Zaal Smook Vorstenbosch
Pagina 2

BOBz voorgezet onderwijs
Dorpshuis Nistelrode
Pagina 27

Mariaviering
Petrus’ Bandenkerk Heesch

zONDAg 7 OKtOBer
Alpacafarm open
Leeghandseweg 12 Vorstenbosch

Drumcirkel
Centrum Timmers 
‘Hartje Maashorst’ Nistelrode

Kinderkleding & speelgoed-
beurs
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Aadje piraatje viert feest 4+
CC De Pas Heesch

Open dag 
VoetreflexPlus Praktijk Oss
Pagina 15

wisentexcursie
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

pompoenfair
Zorgboerderij van der Wijst 
Vorstenbosch

Koffieconcert: 
eindhovens Kamerkoor
Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther

Concert/expositie paul vens
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Cultuurcafé Mus
Vinkelsestraat 59 Heesch
Pagina 16

jeugdgroep tv Kantlijn 
Willibrordcentrum 
Heeswijk-Dinther
Pagina 27ev
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Fotograaf: 
Jan van Wanrooij

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


