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Bernheze Open levert € 4.500,- op voor 
de kindervakantieweken in Bernheze

Een kleine 120 deelnemers gre-
pen de kans om te genieten van 
een spannend toernooi over de 
18-holes-baan, een heerlijke 
lunch en een amusediner, ver-
zorgd door het gastronomische 

team van The Duke. Er werden 
twee wedstrijden gespeeld. Een 
zogenaamde ‘strokeplay’ voor 
golfers met een handicap van 18 
of lager en een ‘stableford’ voor 
de golfers met een handicap van 

19 of hoger. Winnaar van de 
Bernheze Open 2016 werd Jan 
Paul van Noort uit Heesch. 

President Harold van Munster 
van Lions Club Bernheze kon 

een cheque van maar liefst 
€ 4.000,- overhandigen aan 
Mini Heesch, K.V.W. Vorsten-
bosch, Stichting Jeugdbelangen 
Nistelrode en Stichting Ranja 
HDL. In Bernheze krijgen deze 
clubs steeds minder subsidie 
vanuit de overheid, terwijl het 
belang van hun bijdrage aan 
de samenleving volgens Van 
Munster groot is. “Ik ben daar-
om blij dat wij hen – dankzij de 

ruimhartige bijdragen van spon-
soren als OOvB adviseurs en ac-
countants, Marya schoenen en 
tassen, The Duke, NobraCars, 
Gebroeders Dijkhoff en Anne-
lies MediSpa en de deelnemende 
golfers - kunnen ondersteunen.”
Een tweede cheque werd over-
handigd aan de Toeristisch Re-
creatieve Vereniging van Bern-
heze (TRV). Deze cheque van 
€ 500,- werd door TRV ge-
schonken aan hetzelfde goede 
doel, waardoor de totale op-
brengst voor de kindervakantie-
weken in Bernheze op maar liefst 
€ 4.500,- kwam. Kijk voor meer 
informatie en de complete uitsla-
gen van het toernooi op www.
bernheze-open.nl.

BERNHEZE - De Lions Club Bernheze organiseerde op vrijdag 2 september de Bernheze Open: een uniek 
golftoernooi voor het goede doel, in het glooiende landschap van businessclub The Duke in Nistelrode. 
Deelname aan de Bernheze Open is voorbehouden aan alle inwoners van de gemeente Bernheze en 
iedereen die geboren is en/of werkzaam is in de gemeente Bernheze. De opbrengst van het toernooi 
kwam dit jaar ten goede aan de diverse kindervakantieweken in Bernheze.

Harold van Munster overhandigt de cheque aan Mini Heesch, KVW Vorstenbosch, Stichting Jeugdbelangen 
Nistelrode en Stichting Ranja HDL

‘Grote bijdrage aan 
de samenleving’

We hebben gekozen voor de 
stad Groningen en deze zomer 
vertrokken we met het hele ge-
zin richting de grote stad in het 
noorden. Toen we daar aan-
kwamen, hebben we meteen 
ingecheckt in ons hotel midden 
in het centrum, waarna we de 
stad gingen verkennen. Het was 
prachtig weer, we konden lek-
ker buiten rondwandelen en op 
een terrasje zitten. Op zaterdag 
gingen we naar het stripmuse-
um, omdat daar een expositie 
was van Jan van Haasteren, een 
striptekenaar die puzzels maakt, 
waar Rachel groot fan van is. 
Daarna hebben we wat gewin-
keld, terrasje gepikt en natuurlijk 
de Martinitoren beklommen, een 

toren van maar liefst 251 treden 
met een geweldig uitzicht over 
de stad. Daarna nog heerlijk ge-
geten en meer van de stad ont-
dekt. Toen was het bedtijd. Op 
zondag zijn we nog verder naar 
het noorden gereden, naar de 
zeehondencrèche in Pieterburen. 
Wat een prachtige opvang voor 
de zeehonden. Vervolgens zijn 
we nog naar de Waddenzee ge-
reden en hebben daar lekker op 
een terrasje geluncht. Om 16.00 
uur zijn we via Friesland weer af-
gedaald naar Heesch.
Lieve mensen van de Horizon, 
heel hartelijk bedankt voor dit 
mooie weekend, hier putten we 
weer kracht uit. Groetjes, familie 
Van Hoek uit Heesch.

Weekendje Groningen, aangeboden door de Horizon

HEESCH - Omdat we een zwaar jaar achter de rug hebben, met 
meerdere operaties van onze dochter en zus Rachel, werd ons een 
weekendje weg naar keuze aangeboden door Ziekenvereniging Ho-
rizon Heesch. 

Krant niet op 
woensdag ontvangen?

info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170
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Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Concert, yoga en Tarot
Zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember
Tekeningen van Sarah Linde. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang gratis. Sarah is geboren in 
Heeswijk-Dinther in 1981. Ze 
is afgestudeerd aan de AKV St. 
Joost ’s-Hertogenbosch in 2005, 
afdeling beeldende kunst, waar 
ze zich toespitste op tekenen. In 
haar werk is de beleving van de 
natuur en de binding met dieren 
een constant thema gebleven. 
Daarnaast focust zij op vertolking  
van beelden uit een andere we-

reldwerkelijkheid, die tevoorschijn 
komt tussen de directe fysieke er-
varing en de beleving daarvan.  
 
Maandag 12 september 
Yoga door Lea van den Bergh. 
Les 1 begint om 18.45, les 2 om 
20.15 uur. Er is nog een enkele 
plaats beschikbaar.

Zondag 18 september 
Concert door Lisa Franken, cello. 
Werken van onder andere Bach, 
Chopin en Debussy.  Aanvang 
15.00 uur, entree € 5,-

Maandag 19 september 
YOGA 2 door Lea van den Bergh
1e les om 18.45 uur, 2e om 20.15 
uur.

Dinsdag 20 september
YOGA 1 door Gerry Rooijakkers. 
Van 19.00-20.00 uur en 20.30-
21.30 uur.

Donderdag 22 september
TAROT-avond door Astrid Ber-
kers. Aanvang 20.00 uur, kosten 
€ 5,-
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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.

OVERBLIJVEN...
Het is weer voorbij. Je kunt er achteraan 
denken ‘die mooie zomer’, maar ik 
hoop toch dat die nog wat in petto 
heeft voor ons. Nee, ik bedoel de 
zomervakantie. Het stemt mij altijd weer 
weemoedig als ik na zes weken weer 
de verkeersbrigadiers zie en de slierten 

middelbare scholieren weer zie fietsen. Hoewel veel kinderen 
en jongeren het heerlijk vinden om hun schoolvriendjes weer 
te zien en aan een nieuw schooljaar te beginnen, stemt het 
mij altijd melancholisch. Wat gaat het toch snel. In de lente 
een heerlijk gevoel van een hele zomer voor ons en nu lijkt dat 
alweer bijna voorbij. Het wordt ‘s avonds alweer vroeger donker. 
Eigenlijk boffen we natuurlijk in Nederland met zo’n diversiteit in 
de seizoenen. Straks neemt de natuur met zijn mooiste kleuren 
afscheid van de zomer. Daar kan ik echt van genieten. Maar ja, 
als je nu eenmaal een zomertype bent, wil je ook dat die zo lang 
mogelijk duurt. 

Dus is het maar hopen op een mooie nazomer
Want met een beetje mazzel, worden september en oktober nog 
een happy ending van het seizoen. Maar weer of geen weer; bij 
‘t Pumpke zit u zowel binnen als buiten warm en droog. Het pas 
begonnen schooljaar brengt voor velen ook veranderingen met 
zich mee. Vooral voor de brugpiepers natuurlijk. Maar ook op de 
basisscholen verandert er steeds meer. Veel scholen voeren het 
continurooster in, hetgeen betekent dat alle kinderen ‘s middags 
op school eten. Lunchboxjes vullen dus. En voor de ouders zelf 
betekent dat, dat er ‘s middags geen kroost naar huis komt 
voor de lunch en er dus tijd over is om lekker buiten de deur te 
lunchen. 

Eetcafé ‘t Pumpke biedt u daarvoor een ruime keus aan 
lunchgerechten, in alle soorten en maten. Lekker na-zomeren 
op ons terras of - mocht het weer echt tegenzitten - dan 
verwelkomen wij u graag binnen in ons gezellige restaurant. 
Wist u trouwens dat wij sinds enige tijd ook een zondagse 
tafelbrunch op reservering kunnen serveren? Gezellig met zijn 

allen eten, alles op tafel en bij de hand en 
voor ieder wat wils. Leuk voor jong en oud. 
Ook in het najaar zullen wij u weten te 
verrassen op culinair gebied.

Met vriendelijke groet, 
Marita, chefkok Eetcafé ‘t Pumpke
Nistelrode www.eetcafetpumpke.nl

COLUMN
MARITA

Zonder meer, meer genieten! 

Lekker en feestelĳ k

De Wan 1 1a – 5388 HJ Nistelrode – 0412-610102
www.zalencentrum-dehoefslag.nl 

‘ ’

De Schaapskooi

Café-Cafetaria-Zaal

DE SCHAAPSKOOI
Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120

Facebook.com/schaapskooi

van onze 
luxe broodjes

Geniet

‘Bij ‘t Pumpke zit u zowel binnen 
als buiten warm en droog’

Lezing door Leo Fijen in 
de Abdij van Berne
HEESWIJK-DINTHER - Leo Fij-
en geeft zaterdag 10 september 
een lezing met als onderwerp 
zijn nieuwste boek ‘Alles wat 
me dierbaar is’. Verhalen over 
het begin en het einde van het 
leven.

Leo Fijen zelf over de rode draad 
in zijn boek: ‘Ik ben het liefst bij 
mensen en op plekken waar niets 
te verhullen valt: bij kleinkinde-
ren, rond geboorte en sterven, in 
het verpleeghuis en op mijn ka-
mer in kloosters en abdijen. Daar 
valt niets te verbergen en te ver-
liezen, daar is het vermoeden 
van God tastbaar. Daar nader ik 
het grote geheim in kleine ver-
halen. Ik leef van die inspiratie 
en ik word er aangemoedigd om 
ook los te laten.”
Alles wat me dierbaar is, is een 
bundeling van ontroerende ver-
halen uit het leven van KRO-co-
ryfee Leo Fijen. Leo Fijen schrijft 
wekelijks zeer persoonlijke co-
lumns in onder andere KRO 
Magazine. De beste columns 
van het afgelopen jaar zijn nu 
samengevoegd in dit openhar-
tige boek. Leo Fijen beschrijft 
zijn leven als echtgenoot, vader 
en opa. Zijn columns zijn ob-

servaties van de bijzondere mo-
menten in het leven. Niet alleen 
beschrijft hij vreugdevolle erva-
ringen, maar ook aangrijpende 
gebeurtenissen die zijn leven 
hebben getekend. Aansluitend 
signeert hij. Zaterdag 10 sep-
tember om 14.00 uur (vanaf 
13.30 uur wordt koffie & thee 
geschonken)
Abdij van Berne, Abdijstraat 49 
Heeswijk-Dinther.
Entree: € 7,50 (incl. koffie en 
thee vooraf)
Reserveren: wij verzoeken geïn-
teresseerden vooraf plaatsen te 
reserveren via 
activiteiten@bernemedia.com.
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SAMEN MAKEN 
WE HET VERSCHIL, 

ELKE DAG OPNIEUW!
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther 
Tel. 0413-291205 
of 0413-291980

Laat uw huidige verzekeringspakket 
door ons geheel vrijblijvend vergelijken 

op kwaliteit en prijs.

Loop eens 

binnen of neem 

contact op

DE OPLOSSING vOOr
uw vErzEkErINGSzaak IS 

ONzE Taak!!

Tim Wijnen beschrijft zijn unieke kijk op dagelijkse 
herkenbare belevenissen

MUGGEN
Kan ik ook aan het Wereld Natuur Fonds doneren als ik juist minder 
dieren in mijn omgeving wil, in het bijzonder muggen?? Ik heb het 
idee dat die krengen met steeds meer komen en ook nog eens steeds 
brutaler worden. Vanochtend werd ik wakker met een dikke lip van 
een muggenbeet. Paar jaar geleden waren ze al tevreden met een 
lichte bloedmaaltijd middels een zacht prikje in de onderarm, maar 
nu ze met zovelen zijn, maakt het ze kennelijk niet meer uit. Als je 
het ene familielid hebt uitgeschakeld, komt broertje mug even kijken 
of er nog wat bij je te halen valt. En het is ook niet zo dat die muggen 
zich tegenwoordig stilletjes kenbaar maken. Het gezoem van die 
ellendelingen gaat de hele nacht door, waardoor je de hele nacht alert 
en op jacht bent. 

Als het Wereld Natuur Fonds het voor elkaar krijgt om de muggen 
in Nederland - en overal waar ik binnenkort op vakantie ga - te laten 
verdwijnen, wil ik best een bepaald geldbedrag naar ze overmaken. 
Dan moeten ze tijdens of na het uitroeien van de mug meteen die 
vliegjes meenemen die altijd op mondhoogte vliegen als je aan het 
fietsen bent. Totaal geen toegevoegde waarde dat ik die tussen mijn 
tanden mee naar huis neem. 

Missschien moet het Wereld Natuur Fonds gewoon anders adverteren. 
De donateur moet een win-winsituatie aangeboden krijgen. Bij 
elke donatie die het WNF binnen krijgt voor het behoud van een 
schattige panda in een ver land, krijg je een gratis bezoekje van een 
ongediertebestrijder die je beschermt tegen nutteloze insecten die 
alleen maar uit zijn op jouw bloed, nachtrust en ongenoegen. Dan 
heeft iedereen weer genoeg energie bij het opstaan in de morgen, 
kunnen de ramen ’s nachts gewoon open blijven staan en kan iedereen 
weer zonder dikke lippen lachen. 

COLUMN
D’N BLIEKER

Een paar jaar geleden zijn we 
begonnen met hardlopen. In het 
mooie gebied van De Maashorst 
hebben we al veel paadjes ver-
kend. We hebben ontzettend 
veel plezier in het lopen. Dit jaar 
bedachten we te gaan hardlopen 
voor een goed doel. 
Samen met 200 lopers halen we 
geld op voor het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Elk jaar krij-
gen meer dan 100.000 mensen 
in Nederland de diagnose kan-
ker. Een verschrikkelijke mede-
deling die hun wereld op zijn 
kop zet. Het Wereld Kanker On-
derzoek Fonds zet zich al ruim  
20 jaar in om deze ziekte beter 

te begrijpen, zodat we deze be-
ter kunnen bestrijden. Meer on-
derzoek blijft belangrijk voor een 
wereld met minder kanker.
In april zijn we gestart met ‘kom 
in actie tegen kanker’. Wat een 
hartverwarmende reacties en 
donaties hebben we al gekre-
gen! Fantastisch om te zien! We 
zitten al bijna op € 800,-. Wij 
willen graag iedereen bedanken 
die hieraan heeft bijgedragen. 
Wij zijn nu al enorm trots op dit 
mooie bedrag. Maar we blijven 
doorgaan. We hopen € 1.000,- 
bij elkaar te krijgen. Samen ma-
ken we het verschil voor een we-
reld met minder kanker.

Janet en Astrid rennen voor een 
wereld met minder kanker
NISTELRODE – Wij, Janet van den Hanenberg en Astrid Smits, lopen 
op 18 september 10 mijl (16,1 kilometer) voor het goede doel. We 
nemen deel aan de Dam tot Damloop. Dit is een loop die start op de 
dam van Amsterdam en eindigt op de dam van Zaandam. 

Astrid en Janet

Help jij ons in de strijd tegen kanker? Elke euro telt! Steun ons met een bedrag dat je kunt missen. 
Op www.inactietegenkanker.nl kan je je donatie doen. Vul bij de zoekopdracht ‘Janet en Astrid’ in. 
Dan kom je vanzelf op onze actiepagina.

Profiteer nog optimaal van de zomer 
en doe mee met Maashorst Beweegt!

Maashorst wandeling
Wandelen over het boerenland, 
langs historische plaatsen en 
dwars door natuurgebieden: de 
Maashorst Wandeling laat je op 
en top genieten van de Brabantse 
natuur. De wandeldag bestaat uit 
wandelroutes van 5, 10, 15, 20 en 
30 kilometer en is daarmee ge-
schikt voor zowel de kleine stap-
pers als de ervaren wandelaars. 
Kom dus met heel het gezin - opa, 
oma, kinderen en kleinkinderen - 
en maak er een gezellig dagje uit 
van. Wandelsportvereniging Ons 
Genoegen uit Schaijk en leden 
van A.V. Oss’78 hebben speci-
aal voor dit evenement prachtige 
routes voor u samengesteld. Er ligt 
een routebeschrijving voor u klaar 
en de pijlen zijn uitgezet.

Maashorst Run
Op zondag kun je je persoonlijke 
record verbeteren in de unieke 
natuur van De Maashorst, terwijl 
je geniet van de frisse buitenlucht: 
de Maashorst Run is een sportie-
ve uitdaging voor lopers van alle 
niveaus, beginner of gevorderde. 
Met afstanden van 5, 10 en 15 ki-
lometer is er voor ieder wat wils. 
Daarnaast biedt de estafetterun 
de mogelijkheid tot een gezellige 
en sportieve manier van teambuil-

ding. En speciaal voor de jonge 
sportievelingen: de Kidsrun. De 
start en finish zullen plaatsvinden 
bij Natuurcentrum De Maashorst.

Voorinschrijven, wat voordeliger 
is, kan tot en met donderdag 8 
september. 
Natuurlijk is het beide dagen ook 
mogelijk op de dag zelfin te schrij-
ven. Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op
www.maashorstbeweegt.nl. 

BERNHEZE– Aanstaande zaterdag 10 september en zondag 11 september staat Maashorst Beweegt op 
de agenda. Een tweedaags sportief festijn in natuurgebied De Maashorst dat zo enorm in de belangstel-
ling staat vanwege de bijzondere elementen die er te vinden zijn. Nu vooral vanwege de komst van de 
wisent. Natuurcentrum De Maashorst, het startpunt van beide dagen, zet twee dagen de deuren gastvrij 
open. Iedereen is daar van harte welkom.

Als je het ene familielid hebt uitgeschakeld, 
komt broertje mug even kijken 
of er nog wat bij je te halen valt
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Nooit meer oud
Volgens Andrea Maier, hoog-
leraar interne geneeskunde 
en verouderingsonderzoeker, 
is het slechts een kwestie van 
tijd. Gefascineerd door het 
complexe verhaal van de ver-
oudering van het lichaam en 
de vergevorderde wetenschap, 
ziet Andrea de toekomst roos-
kleurig in. De vergrijzing is hét 
product van de moderne ge-
neeskunde. We worden steeds 
ouder, zij het wel met meer me-
dicatie dan vroeger. 

De volgende stap is logi-
scherwijs: weg vergrijzing, 
maar fris en fruitig tot je laat-
ste snik. Innerlijk en uiter-
lijk. Ook ik ben gefascineerd 
door veroudering en de grip 
daarop. Van anti-aging-crème
tot anti-aging-middel om langer 
jong te blijven. 

Veroudering kan gezien wor-
den als een ziekte. Geleide-
lijk aan zijn er steeds 
meer senescente 
(verouderde) 
cellen in ons li-
chaam aanwe-
zig. Dit zijn de 
veroorzakers 
van kwalen en 
ziektes. Eenmaal 
verwijderd, wordt 
het verouderingspro-
ces vertraagd, zonder dat de 
levensverwachting toeneemt. 
De ideale omstandigheid wordt 
dan gecreëerd dat mensen zich 
tot het laatst toe zeer vitaal 
voelen en na een kort ziekbed 
overlijden. Iets waar we alle-
maal voor zouden willen teke-
nen, toch?

Zover is het nog niet. De onder-
zoeken lopen bij muizen, maar 
het ideaalplaatje is misschien 
wel dichterbij dan we denken. 
De medische wereld werkt ech-
ter nog altijd andersom. Eerst 
ziek worden, dan behandelen. 
Als we dat nu eens omdraaien 
en kijken hoe het lichaam werkt 
op cellulair niveau en het bij de 
kern aanpakken? Als je dat be-

grijpt, zal er minder reparatie 
nodig zijn! Ik sluit me volledig 

bij deze theorie aan, want 
dat is anti-aging. 

Spierkracht neemt 
gigantisch af 
met het ouder 
worden, bewe-
ging is daarom 

enorm belangrijk. 
Sober eten blijkt 

het lichaam vele ma-
len jonger te houden. De 

gezonde leefstijl is natuurlijk 
belangrijk, maar vergeet vooral 
de impact van de sociale contac-
ten in het leven niet. Tussen de 
jongeren blijven, je brein laten 
werken. Jezelf goed verzorgen, 
niet alles maar laten gebeuren. 
Positief zijn en uitdaging blijven 
zoeken.

Onderzoek wijst uit dat bij pre-
ventie de zorg zoveel geld be-
spaard wordt dat er geen finan-
cieel probleem meer is. Of die 
preventiekosten dan vergoed 
worden, is natuurlijk nog de 
vraag. Anti-aging is een keuze 
die je vooralsnog zelf maakt.

Vitale groet,

COLUMN DICHT OP DE HUID

Tussen de 
jongeren blijven, 

je brein laten 
werken

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

 

   Huize Heelwijk 
   Mozartlaan 2, Heesch 

   Kamer 0.044  bgg 

Tel: 06-5703 5671 of 0412-785871 
   Iedereen is op afspraak welkom 

Website: www.peduca.nl  E-mail: info@peduca.nl 

Behandeling van alle voetproblemen 

 

UDEN - Mensen die borstkan-
ker hebben of hebben gehad, 
worden donderdag 8 september 
weer hartelijk ontvangen door 
vrijwillige ervaringsdeskundi-
gen in Bernhoven, Uden.

Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegen-
heid met lotgenoten onderling 
te praten en ervaringen uit te 
wisselen. De bijeenkomst wordt 
gehouden in een van de verga-

derruimtes van Bernhoven van 
10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden is gewenst. Dat kan 
door een mailtje te sturen naar 
mammacare@bernhoven.nl of 
door te bellen naar 0413-40 
2660 of 402661 tijdens kantoor-
uren, toegang is gratis. 

De inloopochtenden in Bernho-
ven worden georganiseerd in 
samenwerking met de Borstkan-
kervereniging Nederland.

Inloopochtend voor (ex-)
borstkankerpatiënten

Waarschijnlijk niet en allemaal 
zijn we in eerste instantie toch 
wat huiverig om te gaan helpen. 
Want, wat moeten we doen en 
wat treffen we aan. Neem daar-
bij het gegeven dat 80% van de 
ongevallen in de thuissituatie 
plaatsvindt. 

Reden genoeg om je aan te 
melden voor een EHBO-cursus, 
gegeven volgens de nieuwste 
richtlijnen van 2016 (27ste druk 
Oranje Kruis). Leren omgaan 
met ongevallen, zelfvertrouwen 
krijgen voor het geval dat er wat 

gebeurt. Dit leer je op de cur-
sus, gegeven door EHBO-ver-
eniging St. Raphaël uit Hees-
wijk-Dinther-Loosbroek, die uit 
circa 10 oefenavonden bestaat.

Woensdag 14 september start 
weer de nieuwe cursus Eerste 
Hulp Bij Ongelukken. Voor deze 
opleiding zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar, maar om de 
kwaliteit te waarborgen is het 
aantal plaatsen beperkt, dus vol 
is vol. De opleiding wordt gege-
ven door een gecertificeerde in-
structeur en wordt ondersteund 

door Lotus (oefengewonde). 
Reanimeren/AED aan volwasse-
nen en kinderen, alsmede ver-
bandleer maken deel uit van de 
cursus. 

Let op, vaak vergoedt de ziekte-
kostenverzekering een gedeelte 
of zelfs alle kosten voor de cur-
sus. Neem hiervoor contact op 
met je ziektekostenverzekering. 
De EHBO-cursus voldoet aan 
alle hiervoor gestelde eisen.
Voor meer informatie en/of op-
gave kun je terecht bij.
Jenneke Beerling, 0413-296206.

Start EHBO-cursus Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weten we allemaal. Ook maken we het 
allemaal mee: een kind dat huilt, of een collega die een onhandigheid begaat en zichzelf verwondt. Is 
er iemand die op straat nog nooit een ongeluk heeft gezien?

Lingerie - Bijoux - Mammacare

Voel je goed...
Lingerie Bijoux Mammacare

Plein1969 1b
Heeswijk-Dinther

www.sterrin.nl
mail@sterrin.nl

‘80% van de ongevallen vindt plaats in de thuissituatie’

Lotgenoten
praten
en wiss elen 
ervaringen uit
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

  
tips van de bakkers

geldig t/m 14-9-2016

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

100% volkorenbollen 

een broodje gebakken

van puur volkoren 1,00
4 stuks

KENIA-       BROOD
 2,95

normaal 3,60

Heerlijk met een lik roomboter en verder heeft het niets nodig.
Waar de naam vandaan komt? Ooit is de naam ontstaan voor een 

actie voor Kenia. Vanwege de populariteit hebben we het in ons 
assortiment gehouden , al ruim 30 jaar. Proeft u maar,

het is nog steeds een lekker smulbroodje.

.
Ontdek ons rozijnenbroodje met karamel,
cashewnoten en een vleugje kokos.

KENIABROODJE I presume ?

Lekker bezig zijn met een cursus of workshop

Het is nog maar een aantal jaren 
geleden dat er op een zaterdag-
ochtend in augustus jaarlijks een 
flinke rij mensen stond bij de Eijn-
deric om in te schrijven voor een 
cursus of workshop. De eerste 
mogelijkheid om aan te melden 

werd druk benut om zeker te zijn 
van een plaatsje. Maar... tijden 
veranderen en in de rij staan is 
niet meer nodig. Uitzoeken en 
inschrijven kan nu gemakkelijk 
thuis vanuit je luie stoel, op de 
computer. 

Natuurlijk zijn er cursisten die 
graag persoonlijk geïnformeerd 
willen worden, ook dat is mo-
gelijk. Tijdens de openingsuren 
(maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur) kun je 

binnenlopen aan ’t Dorp 92 in 
Heesch of telefonisch contact op-
nemen met een van onze mede-
werkers. Donderdag 8 september 
is er een inloopavond van 18.00 
tot 21.00 uur bij de Eijnderic in 
Heesch, waar we je graag alle in-
formatie geven over ons cursus-
programma. 
Zit je aan een taalcursus te den-

ken, dan kun je deze avond met 
de docent in gesprek over het ni-
veau. Inschrijven is uiteraard ook 
mogelijk.

Wat kun je dit seizoen doen?
Het programma bestaat uit vele 
vertrouwde cursussen die jaarlijks 
terugkeren, omdat er altijd vraag 
naar is. Denk maar aan yoga, 
beeldhouwen, schilderen, kera-
miek en bloemschikken. 

Maar er zijn ook nieuwe uitda-
gingen op allerlei gebied, zoals 
beter slapen, stressmanagement, 
houtbewerking, sambapercussie, 
tapasschaaltjes beschilderen, eti-

ketten lezen en nog veel meer. Bij 
de talen zijn er mogelijkheden op 
verschillende niveaus voor Duits, 
Engels, Frans, Italiaans, Spaans 
en zelfs Pools. 

Op culinair gebied is het aanbod 
groot. Leuke workshops zoals 
Thais, healthy snacken, Vlaamse 
klassiekers, all day breakfast, Azi-

atisch streetfood, barbecue culi-
nair, tapas, snelle maaltijden en 
luxe hapjes. Meedoen aan een 
kookclub en maandelijks culinai-
re hoogstandjes creëren onder 
leiding van een Master tijdens 
een van de vier kookclubs is weg-
gelegd voor de gevorderde koks 
onder ons. 

En natuurlijk ontbreken de com-
putercursussen niet, zodat je 
goed bij de tijd kunt blijven.

Je ziet: je bent nooit te 
oud om te leren en lekker 
bezig te zijn!

BERNHEZE - Het nieuwe programma voor seizoen 2016-2017 van de Eijnderic is bekend. Het gevari-
eerde aanbod van ruim 230 cursussen en workshops voor jong en oud staat overzichtelijk in een flyer 
die je af kunt halen bij de Eijnderic in Heesch en de bibliotheek; uitgebreide informatie vind je op  
www.eijnderic.nl.

Daniek

Yoga, beeldhouwen, schilderen, 
keramiek, bloemschikken, 
stressmanagement, houtbewerking

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
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.
0412-614035
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.

Chantal Terneusen
06-51419167

Marjan vd Groenendaal
06-83530740

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl

Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielsgestel • Vinkel
Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch

Heesch • Heeswijk-Dinther • Nistelrode • Loosbroek • Vorstenbosch
Berlicum • Den Dungen • Middelrode • Schijndel • Sint-Michielgestel • Vinkel

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne

PAROCHIENIEUWS

Besef jij als parochiaan van de 
parochie De Goede Herder en/of 
als inwoner van Geffen, Heesch, 
Nistelrode, Nuland, Vinkel of 
Vorstenbosch ook dat er een 
ecologische en sociale omme-
keer moet plaatsvinden? Laat je 
dan op maandag 19 september 
van 14.30 tot 16.30 uur bemoe-
digen door deze groene ency-
cliek van de paus. Gods schep-
ping is een onuitputtelijke bron 
van dankbaarheid en verwonde-

ring. Wat let ons dan als aardbe-
woners om ons uiterste best te 
doen de generaties na ons een 
wereld te laten erven die niet is 
geplunderd en verwoest?

Vanuit de parochie De Goede 
Herder kan deze bijeenkomst 
kosteloos gevolgd worden in het 
parochiecentrum van Wijchen. 
Aanmelden voor deze middag is 
verplicht. Voor meer informatie:  
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Ben je ook van goede 
wil als het gaat om onze 
aarde?
Parochie De Goede Herder nodigt je dan van harte uit

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - In de encycliek Laudato 
Si (Geprezen zijt Gij) roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede 
wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met ons gemeen-
schappelijke huis, de aarde waarop we wonen. De ommekeer waar-
toe hij oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en 
kerk moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het 
verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op 
het welzijn van de generaties die na ons komen.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 8 september om 10.30 
uur in de St. Lambertuskerk te Nistelrode. Aansluitend begeleiden 
wij ons pap naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats “Loo” te 
Nistelrode.

De avondwake zal worden gehouden op woensdag om 20.00 uur in 
bovengenoemde kerk.

Ons pap is thuis. Daar is gelegenheid om persoonlijk afscheid van 
hem te nemen op woensdag van 18.00 tot 19.30 uur.

Loo 5, 5388 SB  Nistelrode

Na een lang en mooi leven is overleden 
mijn man, ons pap, opa en overgrootopa

Johan van de Wetering
í  Nistelrode, 18 maart 1922                    † Nistelrode, 3 september 2016

echtgenoot van

Riek van de Wetering - Hanegraaf

Riek

Sjan †, Bert en Ellen
Jasper en Cindy, Evi
Freek en Grietje
Laura

Anny
Lieke en Roy, Cas, Sem
Ron en Marloes, Dylan, Nina
Erik
Frenk
Joost

Ria en Paul
Myke en Antoon, Tim, Mia
Janneke, Luca
Koos

Gerri en Jeffrey
Lea en Roeland
Janna

Arie en Wilmy
Stijn
Roos

VIERGENERATIES

Overgrootvader: Jo van Lent, 02-03-1940, Heesch, 76 jaar
Opa: Leon van Lent, 18-08-67, Oss, 49 jaar
Vader: Davy van Lent, 20-05-91, Uden, 24 jaar
Kind: Dani van Lent, 11-08-16, Uden, 0 jaar

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Video Design
Lunenburg

Uw kostbare ‘oude’ 
8 mm film op dvd

Jhr. Speelmanstraat 22
Heeswijk, 06-22066338

Uw kostbare 
‘oude’ 

8 mm film 
op dvd

Hallo, ik ben Dolci. Een hele 
knappe kruising van 3 jaar 

oud. Ik ben een ontzettend 
vrolijke, energieke jongen. 
Ik heb graag aandacht en 
vind het heerlijk om op de 
wei te rennen en te snuffe-
len aan alles wat ik tegen-
kom. Soms ben ik ook wel 
een beetje een angsthaas. 

Ik moet echt wennen aan 
nieuwe mensen, ben vaak 

bang voor mannen en ook van 
harde geluiden kan ik schrikken.  

Uit angst kan ik soms ook happen en daarom heeft mijn vo-
rige eigenaar me afgestaan. Nu ik echter goed gewend ben 
in het asiel, gaat het ontzettend goed met me. Tijd om het 
perfecte thuis voor mij te vinden dus. Een lief en geduldig 
baasje met wat hondenervaring en zonder kleine kinderen 
graag. Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.face-
book.com/hokazo. Kijk maar eens! 

Dierenopvangcentrum HoKaZo
Lange Goorstraat 6 - 5406 XE Uden
0413-260546 - e-mail: admin@hokazo.nl – www.hokazo.nl.

‘Het is beter ooit 
iets moois te moeten verliezen,
dan het nooit gehad te hebben’
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Adviesraad Wmo-voorzitter
Harry van der Pas neemt afscheid 
‘ALS DE AFSTAND TE GROOT WORDT, IS HET TIJD OM VERDER TE GAAN’

Harry zoekt in zijn werk naar het 
best mogelijke helpen, dat begint 
bij de hulpvraag van de ander. 
Vanuit dat oogpunt solliciteer-
de hij naar de functie ‘voorzit-
ter van de Adviesraad Wmo’ in 
2012. Zijn eerste uitdaging was: 
hoe formaliseer je de adviezen – 
gevraagd en ongevraagd – aan 
de gemeente. Daartoe werd in 
2013 een convenant opgesteld 
door de gemeente en de Advies-
raad Wmo. 

Ontwikkelingen
In de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 ging het 
verplicht inwinnen van advies 
overboord. Hoewel de gemeen-
te Bernheze aangaf advies te blij-
ven vragen, was het een flinke 
klus om advisering zo te organi-
seren, dat dit advies invloed had 
op het beleid. Steun had Harry 
aan de leden van de Adviesraad 
en aan secretaris Margo van den 
Berg, mantelzorgmakelaar en 

goed op de hoogte van wat er 
leeft en wat nodig/mogelijk is. 
Omdat het gemeentebestuur 
verantwoordelijk is voor drie 
wetten in het sociale domein: 
Wmo, Participatiewet en Jeugd-
wet, werd besloten om de advi-
sering in een Adviesraad te bun-
delen. Begin 2016 is op verzoek 

van de gemeente een werkgroep 
gevormd om te verkennen hoe 
de drie werkvelden te vereni-
gen zijn in één Adviesraad, met 
daarin werk, inkomen, welzijn, 
huishoudelijke hulp, ondersteu-

ning en begeleiding. Het plan 
van aanpak werd in juni aan be-
langhebbenden gepresenteerd 
en aangenomen. 
De Adviesraad Wmo gaat verder 
als Adviesraad sociaal domein. 
Voor Harry van der Pas een na-
tuurlijk moment om zijn functie 
beschikbaar te stellen.

Toekomst
De nieuwe voorzitter – Gerard 
van Dijk – zal met de ‘nieuwe’ 
Adviesraad de lijn naar de toe-
komst verder gestalte geven. 
Harry van der Pas is sinds en-
kele maanden voorzitter van de 
Cliëntenraad Laverhof voor de 
vestigingen Heeswijk-Dinther en 
Uden. Daar wil hij de ervaringen 
van cliënten en mantelzorgers 
per afdeling bundelen en door-
geven. 

De contacten op de vloer ge-
ven legitimiteit aan de ad-
viezen van de Centrale 
Cliëntenraad. Zo wil hij zijn 
voortdurende uitdaging: ‘Hoe 
zou ik zelf in zo’n situatie be-
handeld willen worden?’ vorm 
geven, dienstbaar aan de ander. 
Iemand die hulp vraagt wil ge-
zien en gehoord worden.

BERNHEZE – Toen de Adviesraad Wmo zocht naar een voorzitter in 2012 meldde zich oud-Inspecteur 
voor de Gezondheidszorg Harry van der Pas uit Heeswijk-Dinther. Zijn ergernis over de - noodzakelijke - 
bezuinigingen wilde hij omzetten in een positieve bijdrage om de ondersteuning van de mensen die het 
nodig hebben, zo goed mogelijk te organiseren. Als voorzitter van de Adviesraad Wmo kon hij kennis 
en organisatorisch talent inzetten bij de raad die de gemeente Bernheze adviseert. 

Harry van der Pas, dienstbaar aan de ander  Tekst: Martha Daams Foto: Fons Baerken

‘Dicht bij de mensen die 
hulp vragen en graag gezien 
en gehoord willen worden’
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KBO Bernheze
KBO NISTELRODE
Najaarsreis naar het Rijk der 1000 eilanden

Anton van de 
Kamp wint vijf-
tiende ladder

HEESCH - In CC De Pas werd 
Anton van de Kamp uitgeroepen 
tot winnaar van de vijftiende 
ladder van het KBO bridgen. Van 
de twaalf scores bleven de bes-
te acht staan en zijn gemiddelde 
was maar liefst 60.816%. Hem 
werd een fles drank aangeboden. 
Hij werd op de voet gevolgd door 
Maricus de Vries, die 60.049 
noteerde. Een derde plaats was 
voor Jan Gloudemans, zijn score 
bedroeg 59.648%.

Er was ook een attentie voor die-
gene die de 50.00% het dichtst 
benaderde. Dat was Anny v.d. 
Wouw met haar 50.162%. Het 
boekje beter bridgen was zeer 
toepasselijk voor de laagst ge-
klasseerde. 
Door wat lekkers bij de koffie en 
voor ieder een consumptiebon, 
werd de middag extra feestelijk.

Najaarsreis
KBO Nistelrode
Naar het Rijk der 1000 eilanden

NISTELRODE – Voor de leden 
van KBO Nistelrode is op dins-
dag 20 september een dagreis 
gepland naar het Noord-Hol-
landse Broek op Langendijk. 

Hier brengen we een bezoek aan 
een uniek stukje Nederlandse ge-
schiedenis op het gebied van de 
groenteveiling. Voel de spanning 
als de veilingklok begint te draai-
en. Met handelen kun je geld 
verdienen of verliezen! Je oogst 
wat je zaait in het rijk der 1000 
eilanden. Een fantastische erva-
ring.
De Oad-bus vertrekt om 8.30 uur 
vanaf het parkeerterrein achter 
CC Nesterlé. Aangekomen op de 
Broekerveiling wordt eerst een 
Westfriese koffietafel geserveerd, 
waarna we via een expositie ken-
nismaken met het lokale agrari-
sche leven van vroeger. Aanslui-
tend volgt een rondvaart door 
het rijk der 1000 eilanden en het 
meemaken van een veiling vanaf 
de authentieke veilingbanken. 
Op de terugweg genieten we van 
een driegangendiner, waarna we 
circa 21.30 uur weer thuis den-

ken te zijn. De reissom bedraagt 
€ 65,- per persoon. Inschrij-
ven voor de reis kan uitsluitend 
maandag 12 september tussen 
11.00 en 12.00 uur in de foyer 
van CC Nesterlé. 

Foto: Uit brochure Oad-reizen.

KBO Heesch kan 
hulp gebruiken

HEESCH - Met de KBO gaat het 
goed. Met ruim 1200 leden zijn 
we een van de grotere verenigin-
gen in Heesch. En veel van die 
leden zijn actief! Kijk maar eens 
op www.kbo-heesch.nl om te 
ontdekken wat er allemaal wordt 
geboden. 

Het eerste wat daar staat te le-
zen: KBO Heesch draagt eraan 
bij dat senioren kunnen blijven 
deelnemen aan de samenleving. 
In De Pas bieden we wekelijks 
een breed aanbod aan activi-
teiten, zoals dans, zang, toneel, 
biljarten, bridge, sjoelen, etc. 
Daarnaast kunnen de leden deel-
nemen aan de wekelijkse fiets- 
en wandeltochten. En bieden we 
excursies, lezingen en dagtoch-
ten aan. Onder ‘Activiteiten’ en 
de ‘Agenda’ is alle informatie te 
vinden. Ouderenadviseurs hel-
pen bij zaken op het gebied van 
mobiliteit, zorg (Wmo), wonen 
en participatie.
Maar… ja, er is een maar. Al die 
activiteiten brengen wel het no-
dige werk met zich mee – leuk, 
afwisselend en dankbaar werk - 

dat gedaan moet worden door 
vrijwilligers! Natuurlijk kun je als 
lid en als vrijwilliger ook mee-
doen aan al die leuke activiteiten, 
maar een extra handje bij de or-
ganisatie zou ons echt helpen.
Dus, wanneer je ook belangstel-
ling hebt voor bestuurlijk werk of 
je wilt meehelpen om activiteiten 
te organiseren: laat het ons we-
ten. Wil je misschien een nieuwe 
activiteit bij ons opstarten? Kom 
even praten! Ook zijn we bezig 
met bijzondere projecten, zoals 
bijvoorbeeld onze senioren zon-
der computerervaring helpen te 
leren omgaan met bijvoorbeeld 
een tablet en - ter verbetering van 
de communicatie – het opzetten 
van een periodieke nieuwsbrief.
Zin om te helpen? Bel of mail 
naar Rinie Leemhuis, telefoon 
0412-454486 en mail r.leem-
huis@kboheesch.nl.

Verkoop hand-
werkgroep KBO 
Nistelrode
NISTELRODE - KBO Nistelrode 
heeft een actieve handwerk-
groep, die elke donderdagmid-
dag actief is met allerlei soorten 
handwerken, onder het genot 
van een kopje koffie en een ge-
zellige babbel. 

Inmiddels heeft de groep weer 
veel mooie werkstukken klaar. 
Deze worden tegen aantrekkelij-
ke prijzen te koop aangeboden, 
zodat er weer geld is om nieuwe 

materialen aan te schaffen. Kom 
op zaterdag 10 september van 
10.00 tot 13.00 uur een kijkje ne-
men in de foyer van CC Nesterlé.

KBO Nistelrode, 
Computerhoek 
start weer
NISTELRODE - In CC Nesterlé 
geven instructeurs van KBO Nis-
telrode op dinsdag- en woens-
dagmorgen computerles aan 
50-plussers. Elke deelnemer 
wordt individueel begeleid. 

Zij geven les op de desktopcom-
puter, laptop, iPad en tablet, 
deze mag je zelf meebrengen. 
Aan de orde komen onder meer 
basisgebruik Windows, internet, 
berichten mailen, omgaan met 
bestanden met de verkenner, do-
cumenten en afbeeldingen, be-
werken van afbeeldingen, maken 
van fotoboeken, en eenvoudige 
bewerkingen in Word en Excel. 
Kun je moeilijk naar de computer-
hoek komen? Dan is les aan huis 
ook mogelijk. Voor vragen kun 
je - zonder afspraak - op dins-
dag en woensdag binnenlopen 
om 11.00 uur. Je kunt je aanmel-
den voor beginnersinstructies en 
vervolglessen die starten in sep-
tember. Kosten € 7,50 voor vijf 
lessen van een uur. Denk je aan 
bijvoorbeeld een les voldoende te 
hebben, ook dan ben je welkom. 
Aanmelden: Frans van der Lee, 
tel. 617254, e-mail 
fmvdlee@kpnplanet.nl.

De Helleveeg
Van Duren gaat met zijn romanverfilming van 
start in het Eindhoven van de late jaren ‘50. 
De goedgebekte Tiny is amper puber af en 
wordt door haar ouders als voetveeg en 
schoonmaakpoets behandeld. Haar moeder is 
altijd ziek, zwak en misselijk. Albertje is de zoon 
van Tiny’s zus Hanny die zich overduidelijk 
meer thuis voelt bij zijn grootouders en tante 

dan thuis. Albert kijkt op tegen zijn tante Tiny 
die het goed doet bij de mannen. Tussen Tiny 
en Hanny botert het niet.
Het interessante is de dynamiek tussen tante en 
neefje, die voortschrijdend de tijd steeds com-
plexer wordt.
Een film die een treffend tijdsbeeld weet te 
schetsen met uitstekende acteursregie.
Entree: € 5,00 - Aanvang: 20.00 uur
Abonnementen: 9 films voor € 32,-.

Filmhuis de Pas: Helleveeg 

HEESCH - Filmhuis De Pas start op maandag 12 en woensdag (!) 14 september met het nieuwe 
filmseizoen. De aftrap voor de film van oud-Reekenaar André van Duren heeft maar liefst acht 
Gouden Kalf-nominaties gekregen!

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze 
voorstelling, laat dit dan voor 10 september weten via info@de-pas.nl.

DE FILM VAN ANDRÉ VAN 
DUREN MET ACHT GOUDEN 
KALF-NOMINATIES

Kort nieuws

Raad & Daad 
inloopspreekuur
HEESCH - Elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur houden 
de Bernhezer Schuldhulpmaatjes hun Raad & Daad inloopspreek-
uur in CC De Pas, Misse 4b, Heesch In kantoor ONS welzijn.

SchuldHulpMaatje is een landelijke vrijwilligersorganisatie die 
mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. Een op 
de vijf Nederlanders worstelt daarmee. Blijf daarom niet langer 
rondlopen met je probleem. 

Als je schulden hebt, helpt het niet altijd als iemand je geld geeft. 
Wat je dan nodig hebt is goede hulp. Bij SchuldHulpMaatje Bern-
heze, kan iedereen met geldproblemen aankloppen voor gratis 
hulp/advies van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger. Heb 
je vragen over geld of schulden? Kom dan naar het inloopspreek-
uur in Bernheze. 

Meer over SchuldHulpMaatje en omgaan met geld vind je hier: 
www.eerstehulpbijschulden.nl . 

Eetpunt HDL
HEESWIJK-DINTHER - Elke donderdagmiddag om 17.00 uur in 
CC Servaes kun je, samen met anderen die ook graag gezellig 
samen de maaltijd gebruiken, een driegangenmenu nuttigen.

Het eten wordt bereid door Laverhof. Kosten € 9,50 p.p. 
Opgave graag een week van tevoren op 06-20216398 of per 
mail: eetpunthdl@ccservaes.nl.
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Neem bijvoorbeeld eens deel aan 
een Tai Chi-Qi Gong-les, onder 
begeleiding van Marti Corne-
lissen en ervaar wat dit met jou 
en je lichaam doet. Of misschien 
ben jij wel reuze geïnteresseerd 
in hoe een familieopstelling nu 
eigenlijk in zijn werk gaat. Judith 
van de Ven vertelt je er graag al-
les over! 

Uiteraard is ook alle info voor-
handen over het cursusaanbod 
en de reizen die plaatsvinden in 
2017. 

Daarnaast kun je het labyrint lo-
pen of eens snuffelen tussen de 
leuke spulletjes uit de webshop.

Ben je op zoek naar info, wil je 
actief deelnemen of gewoon de 
sfeer eens proeven?

Het team van Centrum MAIA 
heet je graag van harte welkom!

Datum: 11 september
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Centrum MAIA, 
Palmenweg 5, Nistelrode

Info: www.centrummaia.nl.

OPEN DAG Centrum MAIA

NISTELRODE – Centrum MAIA houdt op 11 september een open 
dag. De trainers die werkzaam zijn bij Centrum MAIA stellen zich 
deze dag graag aan je voor. Samen staan zij garant voor een divers 
aanbod aan uiteenlopende cursussen, lessen, workshops maar ook 
energetisch werk en reizen naar Engeland & Ierland. Tijdens de open 
dag is er gelegenheid om gratis deel te nemen aan een aantal acti-
viteiten, om eens te proeven en te ervaren.

OPEN DAG bij ‘Hartje Maashorst’
Onthulling nieuwe naam, logo en meer!

Deze open dag is op de schitte-
rende locatie in het hartje van de 
Maashorst en heeft de zeer toe-
passelijke naam gekregen: ‘Hart-
je Maashorst’. 

De naam is ontstaan uit de fa-
milienaam van Jan en Nellie die 
hier vroeger een boerenbedrijf 
runden en hier nu, op deze 
mooie plek midden in de Maas-

horst, diverse faciliteiten aanbie-
den. ‘Hartje Maashorst’ geeft, in 
het mooi verbouwde achterhuis, 
onderdak aan ondernemingen 
waarvan de meeste zich op deze 
dag ook presenteren, zoals; Cen-
trum Maia, MandalArt, Bed en 
Breakfast De Maashorst, Hen-
riette Toeter en de eigen praktijk 
van Nellie Timmers den Dekker 
Natuurgeneeskundige.

Levensweg
Naast alle activiteiten die de 
verschillende deelnemers aan-
bieden heeft ‘Hartje Maashorst’ 
ook eigen activiteiten die de mo-
gelijkheid bieden, om dieper bij 
uw gevoel te komen. Activiteiten 
zoals; meditatie-healing-avond, 
drumcirkel, chakra-avond, tarot-
ontdek-avond, workshop voor 
ouders van gevoelige kinderen 
(HSP); allemaal om jezelf beter te 
leren kennen en daardoor is het 
makkelijker om de juiste keuze te 
maken op je levensweg. Tijdens 
de open dag maak je kennis met 
diverse mensen die je hierin een 
stukje op weg kunnen helpen. 

Binnenkort is ‘Hartje Maas-
horst’ ook online te vinden. De 
geschiedenis van deze unieke 
plek, de activiteiten en alle deel-
nemers van het centrum zullen 
op de nieuwe website te vinden 
zijn. Open dag ‘Hartje Maas-
horst’: Palmenweg 5, Nistelrode 
11 september 10.00-17.00 uur.

NISTELRODE – Als je vrij recent een nieuwe naam en een nieuw logo voor je bedrijf hebt bedacht is 
een open dag natuurlijk dé manier om het publiek daarmee bekend te maken. En dat is ook precies wat 
de familie Timmers van Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’ van plan is. Iedereen is welkom op de 
open dag, die georganiseerd is op 11 september van 10.00 - 17.00 uur. Met trots leggen ze je graag de 
betekenis uit van het nieuwe logo.

OP ZOEK NAAR...
ACTIE, DEELNEMEN
& SFEER PROEVEN

Hartje Maashorst; centrum voor spir� uele 
groei door begeleiding en ontwikkeling

Hartje Maashorst

Na een aantal kleinschalige en gelijktijdig 
zeer succesvolle Gooische Bingo Avon-
den, vindt Wilfred Deckers, uitbater van 
Dinthers Eethuis, het tijd worden voor 
het grote werk. Op vrijdag 23 en zater-
dag 24 september organiseert hij daarom 
voor alle dames van 18 jaar en ouder een 
Gooische Vrouwen Bingo XXL. “We ont-
vangen iedereen met een glaasje bubbels 
en bingokaarten voor vijf spelrondes. De 
avonden zitten gevarieerd in elkaar en 
worden op ludieke wijze gepresenteerd 

door het ongeëvenaarde duo Peggy & 
Freddy. Gedurende al het vertier krijgt 
iedereen allerlei gevarieerde hapjes aan-
geboden en kan er genoten worden van 
een biertje, wijntje of frisdrank. Er wordt 
gespeeld voor aantrekkelijke en geheel op 
vrouwen gerichte prijzen. 

Vrijdag 23 september is uitverkocht. Voor 
zaterdag zijn nog kaartjes. Voor info en tic-
kets: www.gooischevrouwenbingoxxl.nl
Vol is vol!

Gooische Vrouwen Bingo XXL: 
Alles waar vrouwen van houden in 
een avond verpakt

HEESWIJK-DINTHER – Alles waar vrouwen van houden in een avond verpakt. Dat 
is de Gooische Vrouwen Bingo XXL die op zaterdag 24 september van 19.30 uur tot 
01.00 uur gehouden wordt in een tot feestzaal getransformeerde loods aan de Mor-
genstond 41 in Heeswijk-Dinther. Voor € 39,95 is er geheid een onvergetelijke avond 
met onbeperkt hapjes eten, drinken, een XXL bingo met op dames gerichte mooie 
prijzen, gepresenteerd door het ongeëvenaarde duo Peggy en Freddy, meezingers, een 
modeshow en als afsluiting een markt waar you can shop till you drop.
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AAN HET WERK
Werk en 
Inspiratie - 
voor werk-
zoekenden 
op zoek 
naar ver-
dieping

NISTELRODE - Veel mensen zijn 
door de crisis en door de ver-
anderingen in de maatschappij 
hun baan verloren of hebben als 
pas afgestudeerde nog geen re-
levante werkervaring op kunnen 
doen. Soms lijkt het een onmo-
gelijke opgave; werk vinden in 
een tijd waarin heel veel mensen 
daarnaar op zoek zijn. Positief 
en geïnspireerd blijven valt dan 
niet altijd mee. 

Ervaringen van anderen kunnen 
een helpende hand bieden: door 
te luisteren naar verhalen van 
andere werkzoekenden en door 
inspirerende verhalen in boeken, 
tijdschriften en films te ontdek-
ken. 

Dit idee vormt het uitgangspunt 
van de nieuwe reeks Werk en 
Inspiratie van de bibliotheken in 
Bernheze. Deze reeks bestaat uit 
vier bijeenkomsten, speciaal be-
doeld voor werkzoekenden.

De bibliotheek biedt een ruime 
collectie op het gebied van werk 
en inspiratie. Die collectie willen 
we graag onder de aandacht 
gaan brengen bij de mensen die 
op zoek zijn naar werk. 

Elke bijeenkomst staat een the-
ma centraal, zoals talenten of 
CV. Bovenal gaan we elke bij-
eenkomst in gesprek met elkaar; 
ervaringen worden uitgewisseld, 
ideeën aan elkaar verteld, suc-
cessen en mislukkingen gedeeld.

De reeks Werk en Inspiratie be-
staat uit vier bijeenkomsten, op 
woensdagochtenden 5 oktober, 
19 oktober, 2 november en 16 
november van 10.30-12.00 uur 
in de Bibliotheek Nistelrode.

Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname.

Aanmelden kan via de website 
van de bibliotheken Bernheze 
www.bibliotheekbernheze.nl of 
via een e-mail naar Evi Savel-
kouls, ues@nobb.nl.

De beroepsbevolking in deze 
groep groeide, maar het aantal 
werkenden steeg meer. Wel was 
nog steeds bijna 70 procent van 
deze werkloze 55-plussers al 12 
maanden of langer op zoek naar 
werk. Dat meldt CBS.
Het tweede kwartaal van dit jaar 
telde 557.000 werklozen. Dat 
zijn er 58.000 minder dan een 
jaar geleden. Het aantal langdu-

rig werklozen daalde in die pe-
riode met 35.000 naar 235.000. 
Hiermee zijn iets meer dan vier 
op de tien werklozen 12 maan-
den of langer op zoek naar werk. 
In het tweede kwartaal waren 
300.000 personen korter dan 
12 maanden werkloos. Dat zijn 
er 22.000 minder dan een jaar 
geleden.
Bron: www.cbs.nl.

Werkloosheid daalt 
onder 55-plussers
BERNHEZE – Sinds begin 2016 is de werkloosheid onder 55-plus-
sers lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was 7,4 pro-
cent werkloos tegen 7,9 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
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AAN HET WERK
September, oogstmaand 
Van droom naar werkelijkheid

Oogsten dat doen we graag, het 
is het plukken van de vruchten. 
Het plukken van een appel van de 
boom kan alleen nadat een heel 
proces succesvol is geweest. Zo 
heeft de appelboom na de oogst 
van het afgelopen jaar zijn bladeren 
verloren, de aandacht was bij de 
wortels. In de lente kwam er bloe-
sem aan de boom en daarna blad. 
De knopjes van de bloesem die het 
gered hebben, gaan groeien en 
worden een appel. De appel die jij 
kunt oogsten en opeten. 

De basis
De weg die de appel heeft afge-
legd, kun je vergelijken met de weg 

die je aflegt om je dromen te reali-
seren. In de winter, als er geen blad 
aan de boom zit, lijkt het een nut-
teloze periode te zijn voor de ap-
pelboom. Maar juist deze periode is 
essentieel om uiteindelijk de vruch-
ten te kunnen plukken. Zo is het 
ook bij het bereiken van jouw doel 
allereerst heel belangrijk om een 
doel te hebben. Een doel dat je heel 
helder kunt beschrijven, iets wat je 
heel graag wilt, iets waar je in ge-
looft. De volgende stap volgt dan 
vaak automatisch. Je leeft je hele-
maal in, in je droom, waardoor je er 
graag met anderen over spreekt. Je 
deelt en krijgt nieuwe informatie en 
kennis. Met behulp van deze nieu-
we inzichten kun je een plan gaan 
maken. Des te concreter je plan is, 
des te groter de kans is dat je het 
plan ook tot uitvoering kunt gaan 
brengen. 

Het kritieke punt
Om een plan tot uitvoer te bren-
gen, zul je eerst de beslissing moe-
ten nemen dat je er ook daadwer-
kelijk voor gaat. Soms heb je dat 
al in je onbewuste gedaan, maar 
soms heb je ook anderen nodig. 
Neem de tijd die je nodig hebt om 

de beslissing te nemen. Als je niet 
volledig achter je droom en je plan 
staat, gaat het geen succes worden. 
En zo gauw de beslissing genomen 
is, dan kom je in actie. Je gaat je 
plan realiseren. Stap voor stap. Je 
hebt je goed voorbereid, maar in de 
praktijk kun je onverwachte proble-
men tegenkomen. Dit vraagt je om 
te volharden, om te vallen en weer 
op te staan. Misschien je acties bij 
te stellen. En uiteindelijk mag je de 
vruchten plukken van je inspannin-
gen. Het lijkt zo eenvoudig, deze 
beschrijving van droom naar wer-
kelijkheid. Toch hebben we vaak 
moeite om te kunnen oogsten. Wil 
jij je dromen realiseren maar je weet 
niet hoe, of heb je je droom nog 
niet helder? Vraag hulp en laat je 
ondersteunen. 

Jacqueline Gerrits
06-23669373
info@influsso.nl
www.influsso.nl.

BERNHEZE - Teruggekomen van vakantie besef ik dat het jaar hard gaat. Het is al september. September 
staat voor het einde van de zomer, het begin van de herfst. September is de oogstmaand.

Column
Jacqueline

Jacqueline Gerrits is (loopbaan)coach 
en eigenaar van Infl usso in Heesch

Personeel gezocht
Ben jij een machinist verreiker of wil je er één worden?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Tevens zijn wij op zoek naar ZZP’ers staalconstructie montage en 
golfplaat montage. Bij interesse kun je bellen met Rudi Daandels, 

06-51252629 of mailen naar: rudi@rdaandelsverhuur.nl.

Dopheiweg 1, 5473 VN  Heeswijk
Tel: 06-51252629  ▪  rudi@rdaandelsverhuur.nl  ▪  www.rdaandels.nl

▪ Verreiker verhuur  ▪ Golfplaat montage
▪ Hoogwerker verhuur  ▪ Constructie montage

Steeds meer mensen willen in 
de laatste fase van hun leven 
graag thuis zijn. Voor de fami-
lie en de naasten kan dat een 
zware opgave worden. Zorg, 

gecombineerd met emotionele 
betrokkenheid, vraagt veel van 
een mens. Daarom is het goed te 
weten dat er betrokken en erva-
ren vrijwilligers zijn met precies 
het juiste gevoel voor de situa-
tie. De direct betrokkenen kun-
nen dan ook vol vertrouwen het 
waken aan hen overlaten.

Ondersteuning
De VPTZ regio Uden-Veghel 
stelt zich ten doel om, voor-
namelijk tijdens de nachtelijke 
uren, ondersteuning, begelei-
ding en lichte aanvullende hulp 
te bieden aan terminale cliënten. 
Bij deze ondersteuning is het be-
langrijk dat de coördinator en 
de VPTZ-vrijwilliger zich aan de 

persoonlijke behoeften en le-
vensstijl van de terminale cliënt 
en zijn mantelzorgers aanpast. 
De VPTZ-vrijwilligers zijn voor 
deze taken goed toegerust. De 
drie coördinatoren scholen en 
begeleiden hen.

Heeft u ook interesse om 
VPTZ-vrijwilliger te worden?
De basistraining start op 26 sep-
tember. Deze training bestaat uit 
twaalf dagdelen.
De training is bedoeld om u goed 
toe te rusten om de cliënt en 
mantelzorger te kunnen onder-
steunen. Bij het vrijwilligerswerk 
ontvangt u intensieve begelei-
ding van de drie coördinatoren.
Meer informatie over dit dank-
bare vrijwilligerswerk
• www.vptz-uden-veghel.nl
• info@svptz.nl
• 0413 - 820305 of
 06 - 12114606.

VPTZ op zoek naar vrijwilligers
BERNHEZE - De VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) is 
op zoek naar vrijwilligers. VPTZ-vrijwilligers bieden in de laatste 
levensfase praktische ondersteuning aan de terminale cliënt, zodat 
de mantelzorger even kan uitrusten en de zorg kan volhouden. 

Wij zijn een service verlenend bedrijf op het gebied van alle interne 
transportmiddelen. Klanten zijn bij ons aan het juiste adres voor: 
service & onderhoud, veiligheidskeuringen,  
verkoop, verhuur en batterijenservice.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Wij zoeKen een collega die:
- Affiniteit heeft met heftrucks en interne transportmiddelen
-  Over technische vaardigheden beschikt  

(ook auto- en landbouwmechanisatie-monteurs zijn van harte 
welkom om te solliciteren)

- Enthousiast en gedreven is.
-  Representatief is en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

Wij bieden:
-  Een interessante en zeer afwisselende baan  

(zowel in de werkplaats als in de buitendienst).
- Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleiding.

geïnteresseerd?
Stuur uw schriftelijke 
sollicitatie met cv naar 
Bevers Heftruckservice
t.a.v. de heer P. Bevers, 
Voltaweg 4, 
5482 TM Schijndel. 
Of e-mail naar pieter@beversheftruckservice.nl
Aanvullende informatie kunt u telefonisch inwinnen bij 
de heer P. Bevers tel.06-50955321

servicemonteur

WWW.beversheftrucKservice.nl

IN DE LAATSTE FASE VAN 
JE LEVEN THUIS ZIJ N
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/ossbernheze

Samen investeren in een gezond ondernemersklimaat. Daar zijn 

we allemaal bij gebaat. Daarom is Rabobank Oss Bernheze ook dit 

jaar de trotse partner van het Bernhezer Business Event. 

Ontmoet en geniet!

Bernhezer Business
Event

Trotse partner
van het 

‘Voor ons is elke klus een feestje’

“Ik begon 11 jaar geleden met 
het bouwen van websites. Al snel 
begon ik met allerlei lucratieve 

nevenactiviteiten en was ik be-
zig met 101 dingen zonder een 
goed overzicht en focus. Vorig 

jaar besloot ik een aantal werk-
zaamheden te verkopen en me te 
focussen op een uitdaging. Dat is 

Fotohokje en Fotobusje gewor-
den. Samen met een vaste werk-
nemer en vijftien oproepkrachten 
is elke klus een feestje. Vooral 
studenten uit het dorp zijn voor 
ons aan de slag. Zij begeleiden 
gasten en zorgen voor topenter-
tainment bij ons product. 
We hebben nu zes fotohokjes 
en een flink wagenpark. Omdat 
we door het hele land actief zijn, 
hebben we ook een dependan-
ce in Dordrecht waar fotohokjes 

staan en mensen voor ons wer-
ken. We blijven inspelen op de 
nieuwste technieken en willen 
meer fotohokjes op vaste loca-
ties als winkels en bioscopen. Ik 
heb een doel, dat is belangrijk. 
Mijn tips aan starters is dan ook, 
laat je niet teveel door anderen 
informeren. Kies voor een paar 
mensen die je vertrouwt, doe 
wat goed voelt en houd je eigen 
koers.” 

Samenwerken staat wat mij 
betreft centraal
Sinds januari van dit jaar hebben 
we een kantoor en opslagruim-
te aan industrieterrein ‘t Retsel 
in Heeswijk-Dinther in gebruik. 
Bij de verbouwing en inrichting 

van het pand heb ik, waar mo-
gelijk, allemaal ondernemers uit 
mijn omgeving betrokken. Dat 
schept meteen een band, je hebt 
echt wat aan elkaar wanneer je 
samenwerkt. 

Dat geldt ook voor de Rabobank 
waar ik al jaren een tevreden 
klant ben. Ze tonen zich dicht-
bij en zijn er als het nodig is met 
maatwerk. Mooie bijkomstigheid 
is, dat ik met Fotohokje vaak op 

Rabo-feestjes door het hele land 
mag zijn. Ook wij hebben dus 
echt een aandeel in elkaar. Het 
samenwerken staat wat mij be-
treft ook centraal bij het Bernhe-
zer Business Event. Het BBE is dé 
plek om elkaar te ontmoeten en 
te inspireren. Een mooie avond 
met ondernemers waarmee je 
kunt sparren en waaraan je jezelf 
kunt spiegelen. Vorig jaar kon ik 
er niet zijn omdat ik op de val-
reep een grote klus had waar ik 
bij moest zijn. 

Dit jaar ben ik er zeker bij; “en 
een uitnodiging van de Rabo-
bank Oss Bernheze en een no-
minatie voor jonge ondernemer 
Bernheze 2016”.

HEESWIJK-DINTHER – Paul Bouwman (33) uit Heeswijk-Dinther is sinds een half jaar eigenaar 
van ‘Gek van media’, een bedrijf met hits als Fotohokje.nl en Fotobusje.nl. Specialisten in de 
leukste foto’s bij festivals, feesten en partijen door het hele land. Iedereen kent wel de fotohok-
jes op een treinstation. Die zijn mobiel én feestelijker gemaakt. Dat is het Fotohokje, compleet 
met gordijntje. Met het Fotobusje worden de foto’s gemaakt in een oldtimer, een Volkswagen-
busje. Er liggen feestattributen bij zodat feestgangers desgewenst een foto kunnen maken met 
een hoedje of een feestneus. Iedereen krijgt meteen gratis een afdruk met logo of groet van 
de opdrachtgever, die later een usb-stick met alle foto’s krijgt. Doe wat goed voelt en houd je 
eigen koers.

Paul Bouwman Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

‘We blijven inspelen op de 
nieuwste technieken en willen 

meer fotohokjes op vaste locaties 
als winkels en bioscopen’
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GENOMINEERD VOOR DE BOP
BERNHEZE - Vorige week zijn de zes genomineerden bekendgemaakt. De genomineerden voor de Jonge Ondernemersprijs zijn vorige 
week uitgelicht. Deze week de genomineerden voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP): Van Boxtel Groep uit Heeswijk-Dinther, 
Marya Schoenen en Tassen uit Nistelrode en Graanpletterij De Halm uit Heeswijk-Dinther.

Wilt u ook bij de uitreiking zijn van de prijzen? Dat kan, kaarten zijn te koop via www.bernhezerbusinessevent.nl.

Tekst: Mathieu Bosch Foto’s: Jan Gabriëls

VAN BOXTEL GROEP
HEESWIJK-DINTHER – Grootvader Hein van Boxtel legde in 1938 ‘met paard en wagen’ het fundament 
onder wat Van Boxtel Groep nu is. Zijn zonen Christ, Harry en Jo bouwden het bedrijf met vereende 
krachten verder uit. De derde generatie Otmar, Martijn en Hein geeft inmiddels leiding aan een modern, 
professioneel en klantgericht familiebedrijf. Dagelijks is een team van zo’n 30 medewerkers deskundig en 
vakbekwaam aan de slag in diverse disciplines: transport, grond- en sloopwerk, containerverhuur, recy-
cling en zand- en grindhandel. Flexibel en gedreven met passie. Van Boxtel Groep is lokaal, regionaal en 
(inter)nationaal een erkende gecertificeerde partner voor bedrijven en overheden. Met kennis van zaken. 
Met raad en daad staan zij voor hun slogan; sterk in uitzonderlijk werk! 

Het is een groot compliment voor ons
“We houden van korte, directe lijnen met onze opdrachtgevers”, vertelt Hein, “we zeggen wat we doen 
en doen wat we zeggen. Zeker bij ad hoc-opdrachten is flexibiliteit en kordaat schakelen erg belangrijk. 
Het leveren van maatwerk staat voor ons centraal. Door kennis en vakmanschap te koppelen aan een 
flexibele, oplossingsgerichte aanpak, van het eerste idee tot en met de uitvoering, kunnen we elke uitda-
ging aan en staan we voor duurzaam werk én relaties. Dat deze werkwijze is opgevallen en heeft geleid 
tot een nominatie voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) is 
prachtig. Ik ben ontzettend trots op de nominatie en waardering 
die hieruit spreekt. Het is een groot compliment voor ons, maar 
zeker ook voor al onze medewerkers, zij moeten het per slot van 
rekening allemaal doen.”

V.l.n.r.: Hein, Otmar en Martijn

www.vanboxtelgroep.nl

MARYA SCHOENEN & TASSEN
NISTELRODE - Marya Schoenmode is al bijna 25 jaar een begrip als het gaat over schoenen en tassen. 
Vanaf de start in februari 1992 groeide Marya Schoenmode uit van 1 naar 3 zaken, van 50 naar 600 
vierkante meter winkeloppervlak en van 2 naar 32 medewerkers. Een uitgebreide collectie van 156 top-
merken in schoenen en tassen, een goede service en enthousiast personeel, vormen de kracht van Marya 
Schoenmode. Samen met de exclusieve Gabor shop-in-shop, de Wolky shop-in-shop, het grootste ver-
kooppunt van Brabant voor het gerenommeerde Van Bommel en drie webshops, is Marya Schoenmode 
toonaangevend. Niet toevallig verkozen fabrikanten het bedrijf onlangs tot een van de vijftig beste schoe-
nenwinkels van Nederland. 

De nominatie is een geweldig cadeau
Sinds 2002 bestaat ook de kinderspeciaalzaak Marya Shoes for Kids, met een zeer uitgebreide collectie 
kinder- en jeugdschoenen. Met drie vestigingen aan het Laar timmert het bedrijf flink aan de weg in  
Nistelrode en verre omgeving. Maria Reizevoort runt het bedrijf samen met haar man Rens en haar zonen 
Sjoerd en Joris. Ze reist van Milaan naar Riva, Düsseldorf en Antwerpen, om daar in het internationale 
modemekka, de allernieuwste modellen te spotten en te scoren. Zo wordt de collectie het hele jaar uitge-

breid met nieuwe en exclusieve merken. “Vijfentwintig jaar geleden begon 
ik met het inkopen van schoenen”, vertelt Marya. Deze nominatie is een 
geweldig cadeau zo net voor ons jubileum. Het vertrouwen dat spreekt uit 
deze voordracht maakt ons allemaal enorm trots.”

Marya

www.maryaschoenmode.nl

DE HALM
HEESWIJK-DINTHER - Bert van den Berg begon in Vinkel als boerenzoon een zaadhandel en legde zo 
de kiem voor wat nu De Halm is. Zoon Ruud nam in 1961 het bedrijf, inmiddels een veevoerhandel, 
over. Later werd Stichting De Halm door de familie overgenomen. Toen kwam ook zoon Rob (49) in het 
bedrijf. Hij voert nu de directie, samen met compagnon René van der Locht. Sindsdien gaat het hard 
met het familiebedrijf op industrieterrein Retsel in Heeswijk-Dinther. Anno 2016 is De Halm een van de 
pioniersbedrijven in de biologische levensmiddelenbranche en gespecialiseerd in de productie van biolo-
gische ontbijtgranen. Met 30 personeelsleden worden diverse producten gemaakt en geleverd over heel 
de wereld. In 2008 heeft De Halm met compagnon Simone Schellekens het bedrijf ‘Rosies’ opgericht in 
Heeswijk-Dinther. Dit bedrijf is gespecialiseerd in glutenvrije ontbijtgranen.

Trots op nominatie en waardering
“We leveren de meeste van onze producten in Noord- en West-Europa, maar hebben ook klanten in 
onder andere Korea en Japan”, vertelt Rob. “We moeten blijven uitbreiden om aan de groeiende vraag 
te voldoen. Steeds meer mensen willen gezond en bewust eten. We leveren onze producten over de hele 
wereld, maar we zijn tegelijk verbonden met Bernheze. 

Het Brabants Landschap is een van de grootste graanleveranciers en heeft percelen in onze gemeente. Of 
het nu haver, rogge, gerst of spelt is: we halen niet ’t goedkoopste van ver, maar het beste en lekkerste 
van dichtbij. Dat maakt dat we ook heel trots zijn op deze nominatie door ondernemers uit Bernheze. 
Het is totaal onverwacht, maar ik ben zeer vereerd. Ik ben ontzet-
tend trots op de nominatie en waardering, voor mijn vader die nog 
steeds actief is, maar zeker ook voor onze medewerkers.”

Rob en René

www.dehalm.nl
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UDEN - Hamelers Nijkamp Ad-
vocaten en Sanimind Media-
tion, beide gevestigd te Uden, 
werken samen in geval van 
(echt)scheidingen en beëindi-
ging samenwoning. Deze mul-
tidisciplinaire samenwerking 
garandeert optimale begelei-
ding op emotioneel en juridisch 
vlak, waardoor de juiste keuzes 
op beide gebieden gemaakt 
kunnen worden.

Alice de Groodt van Sanimind 
Mediation is naast MfN familie-
mediator ook relatie- en ge-
zinstherapeut. Mr. Peggy Smits 
en mr. drs. Mark Thoonen van 
Hamelers Nijkamp Advocaten 
zijn ervaren scheidingsadvoca-
ten.

Scheidingen gaan vaak gepaard 
met veel emoties, zeker als er 
ook kinderen bij betrokken zijn. 
Ook na de scheiding wil je ver-
der kunnen met je leven. Hier-
toe moeten juridische zaken 
goed geregeld worden, maar 
emotioneel moet zo’n scheiding 
ook verwerkt worden. 

Onder emotionele stress moe-
ten juiste keuzes gemaakt wor-

den. De combinatie van beide 
expertises is daarom zo belang-
rijk. 

Kostbaar? Wij werken met vaste 
prijzen zodat u vooraf weet wat 
uw scheiding gaat kosten.

141882 HAM Reclamebord Udi 3000x1000.indd   1 18-09-14   15:09

Praktijk voor mediation, 
relatie- en 
gezinstherapie

Orgellaan 2  |  5402 PG Uden
0413-303 674  |  info@sanimind.eu 

Velmolenweg 52b/54b  |  5404 LD  Uden 
Tel.: 0413 255 180

ZORGVULDIG SCHEIDEN HELPT BIJ EEN 
NIEUWE START

Overmorgen is het de ‘dag van de scheiding’. Dat klinkt wat vreemd, want de 
meeste mensen zullen dit niet als een speciale dag ervaren. Scheidingen zijn 
vaak lange en pijnlijke processen, die zich niet in één dag laten vangen. Dat 
zie ik in mijn werk als scheidingsbemiddelaar/mediator van dichtbij.

Waarom dan toch een dag van de scheiding? Omdat het goed is om aandacht 
te vragen voor alles wat bij een scheiding komt kijken. Of je nu getrouwd bent 
of samenwoont en uit elkaar gaat, op emotioneel en financieel gebied komt er 
een heleboel op je af. 

Er moet van alles geregeld worden: rond de kinderen, het huis, het geld, de pensioenen en 
dergelijke. En dat terwijl je in een ‘emotionele achtbaan’ zit, want zo ervaren mensen dat vaak. 
Daarom is het goed om op deze ‘dag’ te benadrukken dat je je zaken zorgvuldig moet regelen. 
Het is verstandig om daar een juridisch deskundige bij in te schakelen. Want er spelen vaak grote 
belangen en soms ingewikkelde vraagstukken. Ook gelden er allerlei wettelijke regels. Het lastige 
is, zo weet ik uit de praktijk, dat ex-partners niet altijd meer dezelfde belangen hebben. Ze staan 
soms lijnrecht tegenover elkaar. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met een erfenis van de één die 
is opgemaakt aan gezamenlijke doelen, zoals de verbouwing van het huis? En stel dat het huis 
onder water staat, hoe reken je dan met elkaar af bij een scheiding?
Deskundige begeleiding om je scheiding zorgvuldig te regelen, is dus heel belangrijk. Dat kan een 
hoop ellende en juridische strijd in de toekomst voorkomen. 
Als scheidingsbemiddelaar help ik ex-partners om hun zaken samen te regelen, in goed overleg. 
De afspraken worden juridisch juist vastgelegd in een scheidingsconvenant dat door de vaste 
advocaat met wie ik samenwerk bij de rechtbank wordt ingediend. 
Met aandacht voor ieders emoties en belangen, gebruik ik mijn juridische en financiële kennis 
voor mijn cliënten. Zodat ze werkbare oplossingen krijgen. Dat geeft rust en vertrouwen om na je 
scheiding weer te werken aan een nieuwe start.

Bernadette Dijk

Voor meer informatie of een gratis intake-gesprek, neem gerust contact op.
Heesch / Bernheze - Telefoon: 06-39563131 - Email: bdijk@mrbd.nl

COLUMN
Bernadette

zie ik in mijn werk als scheidingsbemiddelaar/mediator van dichtbij.

V.l.n.r.: Mark Thoonen, Alice de Groodt, Peggy Smit

Unieke samenwerking bij scheidingen:
Hamelers Nijkamp Advocaten en Sanimind Mediation

DAG VAN DE SCHEIDING
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Kom naar Aurora en schrijf je 
in voor de workshops slagwerk

De workshops bestaan uit tien 
wekelijkse lessen van 30 minu-
ten. Spelenderwijs komen alle 
facetten van muziek maken aan 
bod: melodie, ritme, samenspel, 
notenschrift en instrumenten-
kennis. De workshops worden 
gegeven door muziekkrachten 
met een stevige muzikale ach-
tergrond. Zij werken vanuit een 

programma en zijn goed in de 
omgang met kinderen. 

Na deze workshops heb je een 
goede indruk wat de mogelijk-
heden zijn. Misschien wil je dan 
nog een serie workshops of di-
rect op les. Maar dat hoeft niet, 
je kunt ook gewoon voor de 
gezelligheid meedoen. De work-

shops worden in groepsverband 
gegeven.

Kosten
De kosten voor tien wekelijkse 
lessen van 30 minuten bedragen 
€ 30,-. Voor de workshop slag-
werk krijg je gratis een oefen-
padje in bruikleen. Het definitie-
ve tarief kan iets afwijken. 

Tijden
De workshops slagwerk zijn op 
woensdag tussen 18.00 uur en 
19.00 uur. 

Inschrijven
Stuur een mail naar wilmavande-
ven20@hotmail.com en je ont-
vangt een inschrijfformulier. Voor 
meer informatie 06 - 41744174. 
Aurora jeugd is onderdeel van 
de fanfare en heeft als doel alle 
kinderen uit Heesch te bereiken 
om in hun jeugd kennis te laten 
maken met muziek. Aurora doet 
dit op verschillende manieren, 
het geven van de workshops is 
er daar een van. 

HEESCH – De workshops slagwerk voor kinderen vanaf 6 jaar star-
ten weer in september/oktober. Naast algemene muziekkennis en 
kennis over verschillende instrumenten, krijg je een oefenpadje te 
leen en kun je thuis oefenen.

Roeden van De Kilsdonkse Molen 
na ruim 140 jaar weer terug

De roeden of wieken met fabri-
cagenummers 933 en 934 zijn 
in 1875 gekocht voor De Kils-
donkse Molen door molenaar C. 
van Aart. Dat gebeurde bij het 
scheepsbouw- en molenroede-
bedrijf Gebroeders Pot, geves-
tigd te Elshout aan de Kinderdijk 
voor 325 gulden per stuk, met 
een garantie van 6 jaar. Deze 
fabrikant stond bekend om zijn 
goede kwaliteit klinkwerk. De 
roede met het originele plaat-
je met nummer 933, is de bui-
tenroe, met oorspronkelijk een 
lengte van 20,80 meter. In 1925 
raasde er een windhoos over het 

buurtschap ’t Oventje in Zeel-
and, richting Dinther. Een van de 
roeden is toen zodanig bescha-
digd dat deze door een tweede-
handse roede vervangen moest 
worden. Na de onttakeling van 
het gevlucht in 1955, werden de 
roeden voor 50 gulden verkocht 
aan de Bolwerksmolen in De-
venter, een houtzaagmolen. Met 
een mallejan werden ze naar het 
station in Veghel gebracht en 
vandaar per spoor naar Deven-
ter. Voor de Bolwerksmolen zijn 
de roeden verlengd of voorzien 
van nieuwe toppen. In 2005 
kwamen de roeden in het ooie-

vaarsdorp Liesvelt, bij Groot Am-
mers terecht. Ze pasten echter 
niet in de molen ‘de Jonge Sop-
hia’, maar werden bewaard. Via 
molenarchitect Paul Groen kreeg 
de Stichting De Kilsdonkse Mo-
len de roeden aangeboden. Nu is 
roede nummer 933 weer terug, 
daar waar haar leven ruim 140 
jaar geleden begon.

HEESWIJK-DINTHER - De wieken zullen komende week met bijzon-
der transport weer teruggebracht worden naar Heeswijk-Dinther en 
een plek krijgen bij De Kilsdonkse Molen. Een prachtig geschenk, 
dat iedereen op 10 en 11 september tijdens de Open Monumenten-
dagen kan komen bewonderen.

V.l.n.r.: Mark Thoonen, Alice de Groodt, Peggy Smit

Alle artikelen en materialen 
die nodig zijn voor het 

Vorstenbossche Keezbord-toernooi
op 30 september
zijn verkrijgbaar bij

Marskramer Heeswijk-Dinther.

Unieke samenwerking bij scheidingen:
Hamelers Nijkamp Advocaten en Sanimind Mediation

Informatie is te vinden op: www.
sanimind.eu en www.hnadvoca-
ten.nl

Op vrijdag 9 september is er op 
beide locaties vrij inloopspreek-
uur. 

Sanimind: spreekuur van 9.00-
13.00 uur en 15.00-19.00 uur, 
voor zowel scheidings- als rela-
tietherapie.
Hamelers Nijkamp Advocaten: 
9.00-17.00 uur scheidingspreek-
uur.

Op 15 september 1796 werd in 
Nederland de allereerste echt-
scheiding uitgesproken. De da-
tum van de Dag van de Schei-
ding is dan ook niet voor niets 

gekozen. Vanaf 2010 wordt op 
of rondom deze datum waarop 
de eerste scheiding plaatsvond 
de Dag van de Scheiding geor-
ganiseerd.

Tweede vrijdag in september 
de Dag van de Scheiding

BERNHEZE – Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur 
scheidt. Voor vFAS was dit de aanleiding om een speciale dag in het 
leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het 
belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de 
Scheiding’. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces 
rondom echtscheidingen, zodat (ex-)partners zorgvuldig en respect-
vol uit elkaar gaan. 

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nlbdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

Heesch
06-39563131
HeeschHeesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl
06-39563131‘Alles wordt goed geregeld,

zodat je weer verder kunt’

DAG VAN DE SCHEIDING
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Kindervakantieweek Bernheze
Heeswijk-Dinther

Heesch

Loosbroek

Nistelrode

Foto’s: Michel Roefs, Jo van den Berg, Ad Ploegmakers en Yvonne Rosenhart

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl

Vorstenbosch



Woensdag 7 september 2016 17
  



  
Woensdag 7 september 201618

symbolen
&

Heeswijk-Dinther

Meierijsche Museumboerderij i.s.m. 
Heemkundekring De Wojstap
Meerstraat 28 
11.00 - 17.00 uur

Samen met Heemkundekring De Wojstap en het Sint 
Willebrordusgilde van Heeswijk zorgt de Museumboerderij 
opnieuw voor een boeiend en kleurrijk spektakel. De Wojstap 
richt een grote fototentoonstelling in en vertelt over ‘iconen 
en symbolen op boerderijen in onze dorpen’. 
Er zijn demonstrati es van oude kleding, oude machines en 
beroepen en gebruiken van toen. U ziet een beeldhouwer 
aan het werk en makers van keramiek en glas-in-lood. 
De (knuff el)dieren staan klaar om een dagje geknuff eld te 
worden. U kunt lekker brood en pannenkoeken kopen en 
gezellige muziek fl eurt het terras op. In ‘den hof’ wordt 
verteld over de vele oudhollandse groenten en planten die 
er groeien. Bij de Museumboerderij raken de kinderen nooit 
uitgespeeld. Het Sint Willebrordusgilde toont zijn prachti ge 
collecti e van zilveren schilden en andere voorwerpen en 
demonstreert de gewoonten en gebruiken rondom een 
gilde. Een prachti g, boeiend en kleurrijk spektakel, zeker 
rondom de mooie, eeuwenoude museumboerderij.

 
 www.museumboerderij.nl 
 www.dewojstap.nl
 www.willebrordus.nl 

Iconen van de Abdij van Berne
Abdij van Berne, Abdijstraat 49 
12.00 – 17.00 uur

De abdij heeft  een bijzondere collecti e iconen. 
De baron van Kasteel Heeswijk schonk deze ti entallen
jaren geleden aan de abdij. Het zijn voor het merendeel 
Russische iconen die hij meebracht van zijn reizen in 
Rusland. Op deze Open Monumentendag kunt u ze 
bewonderen in de kapitt elzaal. Maar er is nog veel meer 
te zien in deze abdij waar een gemeenschap van 
Norberti jnen leeft  en werkt. Het hele complex is de 
moeite waard, zoals ook de bijzondere tuin, Boekhandel 
Berne en het aanliggende Proefl okaal van het (nieuwe) 
Berne Abdijbier. Kortom: het is de moeite waard om met 
een gezelschap, maar ook individueel, op zondagmiddag 
vanaf 12.00 uur een bezoek te brengen aan de Abdij 
van Berne. 

 www.abdijvanberne.nl

PROGRAMMA  OPEN MONUMENTENDAG BERNHEZE 11 SEPTEMBER 2016

De Kilsdonkse Molen
Kilsdonkseweg 4 - 6 
zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur 

(in tegenstelling tot de andere monumenten is de 
Kilsdonkse Molen zowel zaterdag als zondag geopend)

Deze combinati e van een korenmolen en een oliemolen 
met een gecombineerde aandrijving door wind- en 
waterkracht is uniek in Europa. Tijdens de Open 
Monumentendagen draaien de beide molens en ze zijn
grati s te bezichti gen. Het bezoekerscentrum is open. 
Op een molen zijn diverse symbolen en iconen te vinden, 
zo ook bij de Kilsdonkse Molen. Ga op ontdekkingstocht en 
luister naar de verhalen die erbij horen. Op het terrein van 
de Kilsdonkse Molen zijn meerdere foto’s en afb eeldingen 
van symbolen te vinden. U kunt zelf ontdekken waar ze terug 
te vinden zijn in en aan de molens. Gidsen staan klaar om u 
hierbij te begeleiden. Een ware zoektocht, en niet 
alleen leuk voor kinderen.

 www.kilsdonksemolen.nl

Open Monumentendag is een jaarlijks 
evenement in het tweede weekend van 
september, waarbij duizenden monumenten 
in Nederland grati s toegankelijk zijn voor 
publiek. De 30ste Open Monumentendag, 
in het weekend van 10 en 11 september, 
heeft  als thema ‘iconen en symbolen’. Het 
zijn twee termen die vaak door elkaar heen 
worden gebruikt, allebei aanduidingen voor 
objecten en beelden die een bijzondere 
betekenis hebben. In Bernheze zijn op 
11 september veel monumenten grati s 
toegankelijk. In de programmafolder 
hebben wij de monumenten en acti viteiten 
per kern voor u op een rijtje gezet. 
Wij nodigen u van harte uit om op 
11 september zelf te ervaren hoe bijzonder 
en mooi onze monumenten zijn. De 
informati e en programmafolder vindt u 
op onze website: www.bernheze.org

 www.willebrordus.nl 

Iconen van de Abdij van Berne
Abdij van Berne, Abdijstraat 49 
12.00 – 17.00 uur

De abdij heeft  een bijzondere collecti e iconen. 
De baron van Kasteel Heeswijk schonk deze ti entallen
jaren geleden aan de abdij. Het zijn voor het merendeel 
Russische iconen die hij meebracht van zijn reizen in 
Rusland. Op deze Open Monumentendag kunt u ze 
bewonderen in de kapitt elzaal. Maar er is nog veel meer 
te zien in deze abdij waar een gemeenschap van 
Norberti jnen leeft  en werkt. Het hele complex is de 
moeite waard, zoals ook de bijzondere tuin, Boekhandel 
Berne en het aanliggende Proefl okaal van het (nieuwe) 
Berne Abdijbier. Kortom: het is de moeite waard om met 
een gezelschap, maar ook individueel, op zondagmiddag 
vanaf 12.00 uur een bezoek te brengen aan de Abdij 
van Berne. 

 www.abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl

Russische iconen, Abdij van Berne
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Het Oude Raadhuis
’t Dorp 61, 11.00 - 17.00 uur

Foto-expositi e ‘Zinnebeelden’ De zin van beelden 
Heemkundekring ‘De Elf Rott en’ organiseert in 
samenwerking met Weerdenburg Web Works een 
fototentoonstelling in het oude raadhuis in Heesch. 
De expositi e toont foto’s, gemaakt door Ad Ploegmakers 
en Marcel van der Steen, die vanuit hun eigen beleving 
zinnebeelden op de gevoelige plaat hebben vastgelegd. 
Iconen en symbolen in en bij monumentale gebouwen, 
die een diepere betekenis hebben, iets zeggen over of 
iets toevoegen aan de betekenis van die gebouwen. De 
fotografen proberen de zin van de beelden te versterken 
door er een eigen laag aan toe te voegen. Dat leidt tot 
verrassende resultaten en inzichten en een nieuwe 
beleving van deze ‘beelden van zin’.

De expositi e is vrij toegankelijk en de samenstellers 
zijn aanwezig voor het geven van uitleg.

 www.de-elf-rott en.nl
 www.weerdenburg.nl

Molen Windlust
Kerkstraat 22, 11.00 – 17.00 uur

Iconen gekoppeld aan windmolens 
Molen Windlust is een ronde stenen beltmolen en 
draait onder beheer van twee vrijwillige molenaars. 
Het programma voor 11 september is ‘ Iconen gekoppeld 
aan windmolens’. Onder in de molen is een doorlopende 
presentati e in beeld en geluid van oude molenfi lmpjes en 
over ‘iconen’ uit de molenwereld. Onder in de molen krijgt u 
een persoonlijke rondleiding van de molenaar. Voor de gasten 
is er grati s koffi  e, thee of limonade.

Molen Windlust 
Molenerf 1, 11.00 – 17.00 uur

Heemkundekring Nistelvorst i.s.m. de molenaars
Heemkundekring Nistelvorst heeft  voor Open 
Monumentendag 2016 molen ‘Windlust’ gekozen als icoon 
van Nistelrode. Samen met de molenaars verzorgt zij een 
tentoonstelling in een tent bij de molen over de geschiedenis 
van de molen en de molenaars. Ze belichten de iconen en 
symbolen van de molen en brengen de kringloop van het 
graan in beeld. Bezoekers kunnen de molen bezichti gen. 
De molenaars geven tekst en uitleg en de molen is in 
bedrijf. Voor of na het bezoek kan men genieten van een 
meergranenpannenkoek met koffi  e, thee of fris.

 www.nistelvorst.nl

Heesch VorstenboschNistelrode

Fietstocht 
langs monumenten 
De Wojstap heeft  samen met de Museumboerderij een 
verrassende fi ets-speurtocht uitgezet, speciaal voor 
Open Monumentendag. Bij de Museumboerderij, de 
Kilsdonkse Molen en de Abdij van Berne kun je op  11 
september de kleurrijke folder van die fi etsroute krijgen. 
Leuk voor het hele gezin en grati s. De fi ets-speurtocht 
door Heeswijk en Dinther begint en eindigt bij deze 
drie monumenten. De tocht, die ook na 11 september 
gefi etst  kan worden, is leuk voor jong én oud!

 www.museumboerderij.nl  
 www.dewojstap.nl

Meer informati e over alle geopende monumenten in Nederland vindt u op www.omd.nl

Open Monumenten Klassendag 

Op vrijdag 9 september is de landelijke Open Monumenten Klassendag. Heemkundekring Nistelvorst heeft  samen met de 
molenaars een mooi programma voorbereid. In Bernheze brengen de groepen 7 en 8 van De Beekgraaf en groep 7 van 
`t Maxend een bezoekje aan de molen in Nistelrode. De kinderen werken in kleine groepen aan opdrachten in de vorm van een 
circuit. Elke 15 minuten wisselen de groepen. Ze maken onder andere kennis met de iconen en symbolen van de molen, de 
molen als werktuig om meel te malen, het molenaarswerk bij deze windmolen en de kringloop van het graan naar verschillende 
soorten meel.
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Heel Neder-
land telt mee

Nationaal fietsonderzoek 19-25
september 2016. Maak van 
Nederland een fijner fietsland. 
Download de fietstel-app en 
maak kans op een van de 25 
fietsen. www.fietstel.nl.

GEMEENTEBERICHTEN

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 afspraaak

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

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

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

Inloopbijeenkomsten op 8 en 
15 september 

Heesch
Donderdag 8 september is er een 
inloopbijeenkomst voor inwoners 
van Heesch. Inwoners die zich 
hebben aangemeld, kunnen op 
vertoon van inschrijfbewijs, vanaf 
19.30 uur binnenlopen bij De Pas. 
De avond eindigt om 21.00 uur. 

Nistelrode
De bijeenkomst voor inwoners 
van Nistelrode vindt plaats op 
donderdag 15 september. Inwo-
ners kunnen zich tot 12 septem-
ber aanmelden op www.bernhe-
ze.org. Inwoners die zich hebben 

aangemeld kunnen op vertoon 
van hun inschrijfbewijs, vanaf 
19.30 uur binnenlopen bij cultu-
reel centrum Nesterlé. De avond 
eindigt om 21.00 uur. 

Tijdens de inloopbijeenkomsten 
horen wij graag welke van de 
voorgestelde locaties de voor-
keur hebben. Mogelijk kennen 
inwoners nog andere locaties die 
aan de criteria voldoen. Boven-
dien gaan we graag in gesprek 
hoe we er samen voor kunnen 
zorgen dat de vergunninghou-
ders kunnen integreren. Naast 
wethouders en ambtenaren van 
de gemeente zijn vertegenwoor-
digers van woningcorporatie 

Mooiland, Vluchtelingenwerk en 
Ons Welzijn aanwezig.

Meer informatie 
Op www.bernheze.org vindt u 
meer informatie over de tijdelijke 

woningen, waaronder een veel-
gestelde vragenlijst. 

U kunt ook tijdens kantooruren 
bellen, tel. 14 0412 of mail naar 
gemeente@bernheze.org.

Tijdelijke woningen in Heesch en Nistelrode 
De gemeente wil voor het einde van het jaar, verspreid over Nistelrode en Heesch, 14 tijdelijke woningen plaatsen voor vergunninghouders 
en andere mensen die met spoed een woning zoeken. De locaties waar deze tijdelijke woningen komen, moeten voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Per kern zijn twee locaties nodig. De gemeente heeft nu per kern vier geschikte locaties uitgezocht waarover zij graag met 
inwoners in gesprek wil. De gemeente nodigt inwoners van Heesch en Nistelrode daarom graag uit voor de inloopbijeenkomsten op 8 en 
15 september. 

Ouders met schoolgaande kinde-
ren van 4 tot 18 jaar in het basis 
en/of voortgezet (beroeps-) on-
derwijs moeten vaak veel kos-
ten maken, bijvoorbeeld voor 
boeken, leermiddelen, schooltas, 
schoolreisje, reiskosten, ouder-
bijdrage, sportkleding en lesgeld. 

Optimisd, de intergemeentelij-
ke sociale dienst van Bernheze, 
Schijndel, Sint Michielsgestel en 
Veghel, geeft elk jaar een tege-
moetkoming in deze schoolkos-
ten aan mensen met een mini-
muminkomen of net daarboven. 

Hoogte vergoeding
U kunt € 187,- krijgen per kind 
van 4 tot 18 jaar dat basis en/
of voortgezet onderwijs volgt in 
het schooljaar 2016/2017. Dan 

mag uw inkomen alleen niet ho-
ger zijn dan de inkomensgrens 
(120% van de bijstandsnorm). 
Deze grens is € 1.591,36 netto 
per maand voor een gehuwde 
en € 1.113,95 netto per maand 
voor een alleenstaande ouder. 
Uw vermogen mag niet groter 
zijn dan € 11.840,-.

Als u een vergoeding hebt gehad 
over het schooljaar 2015/2016 
of een uitkering Participatiewet 
(WWB) ontvangt, stuurt Opti-
misd u elk jaar in juni of juli au-
tomatisch een aanvraagformulier 
voor het nieuwe schooljaar toe. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op 
www.optimisd.nl of neem con-
tact op met Optimisd, Frissel-

steinstraat 6, Veghel, telefoon 
0413-75 03 90. Op werkdagen 
is het telefonisch spreekuur van 
9.00 tot 11.00 uur. Of kom langs 
bij het Minimaloket van Optimisd 
in Veghel. U kunt hier zonder af-
spraak terecht op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur.

Digitaal aanvragen
Wilt u de vergoeding digitaal 
aanvragen, dan kan dat via 
www.optimisd.nl/dienst-
verlening/minimabeleid/
bereken+uw+recht.

Bijzondere bijstand voor schoolkosten 
Aanvragen Optimisd tot 1 november 2016 

In januari 2017 verschijnt de 
nieuwe gemeentegids van de ge-
meente Bernheze, natuurlijk met 
foto’s uit de gemeente. Ook dit 
jaar organiseren we een fotowed-
strijd. Heeft u een mooie Bern-
hezer foto, stuur die dan vóór 22 
september 2016 aan ons op. 

Prijzen
De drie winnende foto’s worden 
beloond met een waardebon 
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- 
(tweede plaats) en € 25,- (derde 
plaats). 

Waar moet uw foto aan 
voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, hou dan rekening 
met het volgende. 
1.  Alleen inwoners van de ge-

meente Bernheze kunnen 
meedoen aan de fotowed-
strijd.

2.  Per persoon mag u maximaal 
twee foto’s inzenden.

3.  Medewerkers van de gemeen-
te Bernheze zijn uitgesloten 
van deelname.

4.  De foto’s moeten genomen 
zijn in deze gemeente en/of 
moeten herkenbaar zijn voor 
de Bernhezer samenleving.

5.  U moet de foto’s digitaal via 
e-mail aanleveren, in JPEG/
JPG-formaat met een mini-
male resolutie van 300 dpi of 
minimaal 1,2 MB. 

6.  De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor andere 
doeleinden. Als u aan de fo-
towedstrijd meedoet, geeft u 
toestemming voor het gebruik 
van uw foto’s voor bijvoor-

beeld de gemeentelijke web-
site, folders, flyers, brochures 
of nieuwsbrieven.

7.  Als u personen fotografeert, 
vraag dan van tevoren of ze 
het daarmee eens zijn. 

Meedoen
Stuur maximaal twee digitale fo-
to’s vóór 22 september 2016 naar 
a.abrahamse@bernheze.org.
Zet duidelijk de gefotografeerde 
locatie en de naam, adresgege-
vens en telefoonnummer van de 
fotograaf in uw e-mail.

Uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd

Heeft u ideeën om De Maashorst 
en haar omgeving mooier, veel-
zijdiger, verrassender en dyna-
mischer te maken? Kom dan op 
13 september 2016 van 19.00 tot 
22.00 uur naar Galerie Bernhe-
ze, Harrie van de Venstraat 7 in 
Nistelrode.

In de schil rondom natuurgebied 
De Maashorst bevinden zich 
zeven kernen. Vanuit deze ker-
nen worden langs eeuwenoude 
‘dreven en driften’ zeven Groe-
ne Lopers uitgerold richting het 
natuurgebied. De bedoeling is 
om hiermee de woonomgeving 
en het natuurgebied met elkaar 
te verbinden. Voorbeelden van 
initiatieven zijn: het aanleggen 
van bloemrijke bermen, poelen, 
mooie voortuinen, een theetuin, 
plukheggen, verkoop van streek-
producten, een ontdekplek voor 
kinderen, een blotevoetenpad of 
bijvoorbeeld een gezondheids-

tuin. Ook gezamenlijke buurttui-
nen in de wijk horen hierbij, net 
als activiteiten op het snijvlak van 
natuur en cultuur.

Win € 750,- met uw initiatief 
voor De Maashorst
Initiatieven die De Maashorst land-
schappelijk en/of qua belevings-
waarde verrijken kunnen in aan-
merking komen voor een voucher 
van € 250,-, € 500,- of € 750,-.
U kunt een voucher aanvragen 
door vóór 1 november 2016 een 
word- of pdf-bestand, eventueel 
voorzien van beeldmateriaal, te 
sturen naar brabant@ivn.nl. Zet 
daar een duidelijke en kernachtige 
toelichting bij. 
Benieuwd naar de criteria? Kijk dan 
op www.allemaalmaashorst.nl/
groene-loper. 

De Groene Loper 
13 september 2016

Impressie tijdelijke woningen
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GEMEENTEBERICHTEN

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Evenementenvergunningen

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffing verleend aan:
-  AV Oss ’78 voor het organi-

seren van ‘De Maashorst Be-
weegt’ op 10 september 2016 
van 8.00 uur tot 16.00 uur en 
11 september 2016 van 10.00 
tot 13.00 uur in de omgeving 
en bij Natuurcentrum De Maas-
horst, Erenakkerstraat 5, 5388 
SZ Nistelrode. De beschikkin-
gen zijn verzonden op 1 sep-
tember 2016.

-  Ponyclub De Kleine Heems-
kinderen voor het organiseren 
van een rommelmarkt op 25 
september 2016 van 10.00 tot 
16.00 uur op locatie Koude 
Maas 1, 5388 VZ Nistelrode. 
De beschikking is verzonden op 
2 september 2016.

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

Verkeersbesluit 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten:
-  een parkeerplaats voor het 

opladen van elektrische au-
to’s te reserveren nabij Mgr. 
van Oorschotstraat 1 in Hees-
wijk-Dinther;

-  een vergunning af te geven 
aan Canday, gevestigd Mgr. 
van Oorschotstraat 1 in Hees-
wijk-Dinther voor het plaatsen 
van een laadpaal voor het op-
laden van een elektrische auto. 

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

Wet ruimtelijke ordening 

Ontwerp wijzigingsplan Don-
zel 60 Nistelrode
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de terinzage-
legging bekend van het ontwerp 
wijzigingsplan ‘Donzel 60’ Nistel-
rode (artikel 3.9a Wet ruimtelijke 
ordening). Het plan is te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.
nl met de code NL.IMRO.1721.
WPDonzel60-ow01.
Inhoud: Het plan betreft het 
herbouwen van de woning aan 
Donzel 60 in Nistelrode.
Procedures 1b en 3b 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:
-  Heische Hoeve vastgoed bv 

heeft een melding Activiteiten-
besluit ingediend voor het ver-
anderen van een groepslocatie 
annex kersenteeltbedrijf op het 
adres Heideweg 1a, 5472 LC 
Loosbroek

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende meldingen als be-
doeld in artikel 10.52 van de Wet 
milieubeheer zijn ingekomen:
-  Van Schaijk Transport B.V. heeft 

een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken inge-
diend. De melding richt op het 

mobiel breken van in totaal 
2.000 ton steenachtige mate-
rialen op het adres Vinkelstraat 
11, 5384 SB Heesch. De mel-
ding is geldig van 5 september 
tot uiterlijk 5 december 2016 en 
geldt in deze periode geduren-
de ten hoogste 3 werkdagen. 
Bronsterkte mobiele breker is 
115 dB(A). Tegen deze melding 
kan geen bezwaar worden ge-
maakt.

-  Van Schaijk Transport B.V. heeft 
een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken inge-
diend. De melding richt op het 
mobiel breken van in totaal 300 
ton steenachtige materialen op 
het adres kruishoekstraat 13, 
5384 TK Heesch. De melding 
is geldig van 2 september tot 
uiterlijk 2 december 2016 en 
geldt in deze periode gedu-
rende ten hoogste 1 werkdag. 
Bronsterkte mobiele breker is 
115 dB(A). Tegen deze melding 
kan geen bezwaar worden ge-
maakt.

-  Van Schaijk Transport B.V. heeft 
een melding op grond van het 
Besluit mobiel breken inge-
diend. De melding richt op het 
mobiel breken van in totaal 
400 ton steenachtige mate-
rialen op het adres Schrikkel-
venstraat 5, 5384 SR Heesch.
De melding is geldig van 1 sep-
tember tot uiterlijk 1 december 
2016 en geldt in deze periode 
gedurende ten hoogste 3 werk-
dagen. Bronsterkte mobiele 
breker is 115 dB(A). Tegen deze 
melding kan geen bezwaar 
worden gemaakt.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor 
een omgevingsvergunning
Heesch
-  ’t Dorp vanaf Schoonstraat tot 

’t Dorp 39 en t.o. ’t Dorp 20, 
18 en 16, 5384 MB Heesch
Kappen 17 platanen, 13 
moeraseiken, 12 lindebomen 
(herinrichting centrum)
Datum ontvangst: 25-08-2016 

-  ’t Dorp 19, 5384 MA
Wijziging voorgevel
Datum ontvangst: 29-08-2016

-  Esperloop ong., 
Nieuwbouw 9 rijwoningen
Datum ontvangst: 01-09-2016

-  Eeuwelseloop ong.
Nieuwbouw 6 
twee-onder-een-kapwoningen 
Datum ontvangst: 01-09-2016

Vorstenbosch
-  Bergweg 13, 5476 VN

plaatsen zonnepanelen
Datum ontvangst: 29-08-2016

Heeswijk-Dinther
-  Aa-Brugstraat 17, 5473GG

Bouwen schuilhut en aanleg-
gen vijver
Datum ontvangst: 31-08-2016

-  Aa-Brugstraat (kad.nr. E 
00380), 
Planten kersenbomen
Datum ontvangst: 02-09-2016

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.
Heesch
-  Venloop 1a, 5384 WS

Plaatsen tijdelijke woonunit
Verzenddatum: 31-08-2016

-  ’t Dorp 58a, 5384 MC
Handelen in strijd regels ruim-
telijke ordening
(middelzware horeca)

Verzenddatum: 31-08-2016
Nistelrode
-  Donzel 92, 5388 PD

Oprichten kinderboerderij
Verzenddatum: 05-09-2016

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

Uitgebreide procedure

De wetgever heeft bepaald dat 
ingekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning, die wor-
den voorbereid met de uitge-
breide procedure, niet worden 
gepubliceerd. De bekendmaking 
van deze aanvragen vindt plaats 
via publicatie van een ontwerp-
besluit.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afloop van de beroepstermijn.
Heesch
-  Aardenbaan 6, 5384 SW

Wijzigen varkenshouderij
Verzenddatum: 31-08-2016

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Gedoogbeschikking
Het college van burgemeester en 
wethouders geeft een persoons-
gebonden beschikking aan:
Heeswijk-Dinther
-  Kanaaldijk-Noord 40, 5473 

KW
Voor uitoefenen autohandel 
(zonder bedrijfswoning) in de 
vorm van reparatie/verkoop 
auto’s
Verzenddatum 31-08-2016

Procedures 1a, 5a en 7a zijn van 
toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt? 
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt 
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeen-
te, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

PROCEDURES
Openingstijden zie colofon

Inzage
Procedure 1a
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes we-
ken tijdens openingstijden op afspraak 
inzien in het gemeentehuis in Heesch 
en raadplegen op www.bernheze.org of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een 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 zienswij-
ze indien 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 
burgemeester en wethouders van Bern-
heze. Het bezwaar heeft geen schorsen-
de werking.

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Bernheze. Het bezwaar heeft geen 
schorsende werking.

Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de sector be-

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

Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na publicatiedatum van dit be-
sluit beroep indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage. Het beroep heeft geen schor-
sende werking. 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 voorlopi-
ge voorziening te treffen. Er zijn griffie-
rechten 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 
degene die reageert, een omschrijving 
van het onderwerp, de reden waarom u 
bezwaar/zienswijze/bedenking indient 
en uw handtekening.
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De foto - aangeleverd door me-
vrouw M. Vogels - Weekers uit 
Uden - lag onderaan in een sta-
pel documenten bij Documen-
tatie Groep Volkel; amateur-
historici die het luchtgebeuren 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
boven Oost-Brabant in kaart 
brengen. De conservator, de 
heer Henk Talen, mailde deze 
onlangs spontaan door als zijn-
de ‘een molen uit Heesch’. Dat 

had hij goed gezien. Karakteris-
tieken zijn overeenkomstig een 
foto die we aantreffen in het 
boek: ‘HEESCH, van verleden 
tot heden’, van P.C. Hendriks uit 
1976. De molen stond aan de 
Lage Wijst, thans Gildestraat en 
stamt uit 1862. De molen werd 
gefotografeerd tijdens het ster-
vensproces in de meest hectische 
periode - september en oktober 
1944 - uit de geschiedenis van 
de Heesche gemeenschap. 

Het ‘gevlucht’, constructie van 
vier wieken met de centrale me-
talen askop, is schijnbaar onge-
controleerd van de molen ge-
vallen. Daarbij brak een wiek af 
en de kruislings daarop staande 
lijkt te rusten op het dak van het 
molenaarshuis. Was dit een ge-
volg van grove verwaarlozing of 
wilde men de Duitse artillerie, bij 
Nuland opgesteld, een mikpunt 
ontnemen? Wie nam het initia-
tief tot het maken van dit unieke 
historisch document? Fototoe-
stellen behoorden niet tot een 
standaarduitrusting van een ge-

zin. Belandde deze foto hier via 
een geallieerde militair die des-
tijds in Heesch verbleef? 
                                
In de meisjesschool en/of het 
Ludovicus Gesticht waren, toen 
Heesch gedurende weken in 
de frontlijn lag, Britse militairen 
gelegerd, behorend tot de land-
macht. In tijdsvolgorde: 1st Rifle 
Brigade, Zevende Pantser Divisie 
(The Desert Rats = Woestijnrat-

ten) en vanaf rond 20 oktober: 
1st Bataljon Oxfordshire and 
Buckinghamshire Light Infan-
try, 53rd Welsh Division. Begin 
december arriveerde een Britse 
luchtmachteenheid die het af-
weergeschut bemande dat vlieg-
veld B.88 Heesch afschermde. 
Gezien de holle ogen en inge-
vallen wangen en de rij - op de 
hurken zittend - tot de tanden 
bewapende militairen, lijkt het 
dat het hier gaat om frontsolda-
ten uit een van de twee eerstge-
noemde eenheden. 
Een monument als een uniek 
tijdsdocument - vastgelegd door 
een geïmponeerd buitenlands 
oog? - op het kantelmoment van 
het eens hoofdzakelijk agrarisch 
georiënteerde Heesch. 

Joop Thuring, Heesch, augustus 
2016 

Een verdwenen lokaal 
monument

HEESCH - Voor ‘Open Monumentendag 2016’, is gekozen voor een 
aangepaste benadering. Immers, de betekenis van ‘monument’ is: 
iets dat blijft bestaan of een overblijfsel van een cultuur (bedacht 
door mensenhanden). In dit geval een foto van een traditionele 
windmolen die destijds, met twee andere, aan de rand van Heesch 
stond. Dan praten we over begin vorige eeuw. Helaas, alle molens 
zijn successievelijk verdwenen. 

Sint-Willebrordusgilde bij de 
Meierijsche Museumboerderij 

Het gilde toont de hele dag in de 
schob een PowerPointpresenta-
tie op een groot scherm. Buiten 
op Den Erf wordt het vendelen 
uitgebreid uitgelegd met een ge-
bed. Verder tromdemonstraties 
en bazuingeschal, een prachtig 
gezicht in deze natuurlijke om-
geving met erf, boomgaard en 
geriefhof. 
Koningen van het Sint-Wille-
brordusgilde uit Heeswijk wa-
ren vroeger zowel landbouwer 
als veehouders en ook gildelid. 
Arnoldus van den Brand was 
koning in 1838, van beroep 
landbouwer en hij heeft op zijn 

zilveren schild een prachtige gra-
vure van zijn beroep gezet.
Francis Johannes Spierings, ko-
ning in 1805, drijft op zijn zilve-
ren schild een ploeg, getrokken 
door twee paarden, door het 
bouwland. Maar ook beoefende 
Francis de bijenteelt. Een vijftal 
korven staat in het midden van 
het zilveren schild aaneengerijd. 

Omdat zodoende de schilden als 
iconen van zilver en symbolen 
uit het vendelen mooi aansluiten 
bij Open Monumenten Dag, zijn 
wij als gilde daar aanwezig.

Van twaalf eeuwenoude konin-
gen tonen we ook hun geschie-
denis en achtergrondinformatie 
betreffende hun beroep en fami-
lieomstandigheden. Een eenma-
lige manier om al het eeuwen-
oude zilver vanaf het jaar 1476 
te bewonderen. Het wordt een 
dag vol iconen en symbolen en 
goed toeven bij De Meierijsche 
Museumboerderij. 

HEESWIJK-DINTHER - De Meierijsche Museumboerderij is deze dag open en gratis te bezichtigen voor 
bezoekers, waarbij de iconen en symbolen van de ambachten van onze oude en huidige koningen uit-
drukkelijk naar voren komen. Het gilde heeft in de schob een zilvertentoonstelling ingericht met alle 
koningsschilden en de achterliggende verhalen van de koningen.

Progressief Bernheze zal het ko-
mende jaar niet stil zitten, zoals 
wij dat ook de afgelopen jaren 
niet gedaan hebben. Vele voor-
stellen en plannen zijn ingediend. 
We hebben plannen gemaakt 
voor meer betaalbare woning-
bouw, zodat ook mensen met 
een kleinere portemonnee in 
onze gemeente kunnen (blijven) 
wonen. Plannen werden inge-
diend voor meer inzet om men-
sen aan het werk te helpen, zo-
dat zoveel mogelijk mensen hun 
eigen brood kunnen verdienen. 

Een voorstel werd aangenomen 
om gezinnen met een kleine por-
temonnee te ondersteunen als de 
kinderen bijvoorbeeld muziekles 
willen, zodat ook deze kinderen 
de kans krijgen zich volop te ont-
wikkelen. 

Hard samengewerkt werd er om 
goede, bestaande initiatieven in 
onze dorpen te houden en om 
nieuwe initiatieven van inwoners 
te omarmen. Soms met, soms 
zonder resultaat. En er werd nog 
veel meer gedaan…

Al het werk dat verricht wordt 
is mensenwerk. Dag in dag uit 
wordt er door onze mensen bik-
kelhard gewerkt aan de dorpen 
van morgen. Dorpen waar ieder-
een zich thuis voelt, waar ieder-
een de kans heeft zich te ontwik-
kelen en dorpen waar we samen 
trots op kunnen zijn. De dorpen 
waar we graag samen met u aan 
verder werken. Heeft u goede 
plannen, of zin om vaker mee te 
denken? 
De koffie staat klaar! 
reactie@progressiefbernheze.nl.

Progressief Bernheze: 
En weer door
BERNHEZE - De zomervakantie zit er voor de meeste mensen alweer op, 
de kindervakantieweken zijn afgelopen en veel verenigingen staan op het 
punt van beginnen. Een nieuw werkjaar is aangebroken, ook voor de po-
litiek.

‘Iets dat blijft bestaan of een 
overblijfsel is van een cultuur’
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

Kom ook bankieren 
bij de meest 

klantgerichte bank
* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. 

Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*

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

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

Rivez Assurantiën 
& Risicobeheer
Weijen 19a, 5388 HL Nistelrode 
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Ik ben

De ondernemer die vooruit wil
Marc van Hemert (53) uit Nistelrode heeft de oplossing als 
het gaat om lasergraveren, lasermarkeren of lasersnijden. 
Daarnaast is zijn bedrijf ‘Lasertechniek Nederland’ dealer 
van HD-lasers. Marc besloot drie jaar geleden zijn droom 
waar te maken; een eigen bedrijf. Inmiddels heeft hij een 
showroom en werkruimte aan de Canadabaan in Nistelrode 
en is hij genomineerd voor de Jonge Ondernemersprijs 
(JOP), georganiseerd door het Bernhezer Business Event 
(BBE), die de prijs uitreikt op 15 oktober in CC De Pas. 

“Dat ik als oudere jonge ondernemer ben opgevallen 
tussen al die mooie bedrijven in Bernheze is prachtig. 
Deze nominatie is een teken dat we op de goede weg zijn 
en een extra stimulans om zo door te gaan. Voor het beste 
resultaat heb je meerdere partijen nodig. Ondernemers 
ervaren grote regeldruk. D66 wil hier verandering in 
brengen op basis van twee principes: meer vertrouwen 
en een dienstbare overheid. Daarom is het mijn partij. 
Ook lokaal denkt D66 mee met ondernemers. Ze geven 
en vragen advies, nemen je mening serieus en doen daar 
ook wat mee. D66 steunt de ondernemer die vooruit wil.” 
Meer info: www.lasertechnieknederland.nl.

Maar na deze raadsperiode komt 
er weer een nieuwe periode. En 
zoals we recentelijk met actuele 
vraagstukken (bijvoorbeeld de 
toekomst van de gemeente Bern-
heze en het vluchtelingenvraag-
stuk) hebben kunnen zien, ver-
andert de wereld om ons heen 
vlug en is de tijd van straks weer 
heel anders dan een paar jaar ge-
leden. En daarom is het goed om 
met enige regelmaat vast te stel-
len welke thema’s de komende 

jaren belangrijk zijn voor Bernhe-
ze en zijn inwoners. 

Daar hebt u vast ideeën over. 
Goede ideeën, waarover we 
graag met u willen praten en die 
CDA Bernheze straks in haar nieu-
we verkiezingsprogramma kan 
verwerken. We willen u dan ook 
vragen om uw ideeën, plannen 
en opmerkingen aan ons ken-
baar te maken. Wat vindt u, als 
inwoner van Heesch, Heeswijk-

Dinther, Loosbroek, Vorsten-
bosch of Nistelrode nu belangrijk 
voor onze gemeente, uw kern of 
uw buurt. Wij horen het graag. 

En als u nu de moeite neemt om 
ons te bellen of te mailen via 
cda.nl/bernheze is er een gro-
te kans dat uw inbreng straks is 
terug te vinden in het nieuwe 
verkiezingsprogramma van CDA 
Bernheze. Bij voorbaat dank voor 
uw suggesties.

CDA: Regeren is vooruitzien

BERNHEZE - Nu we ruim over de helft van deze raadsperiode zijn, kunnen 
we constateren dat het politieke leven eigenlijk best overzichtelijk is. Ons 
politieke team (wethouder en raadsleden) heeft opgetekend wat er de voor-
bije twee jaar al bereikt is en nog belangrijker is, dat ze hebben uitgesproken 
wat ze nog willen bereiken in het resterende deel van de raadsperiode. Een 
belangrijke leidraad hiervoor is het verkiezingsprogramma van 2014. 

Bart Pittens, voorzitter CDA Bernheze

April 2016. De eerste schep ging de grond in. Aan de Udensedreef 
in Schaijk. Aannemer Spie kon beginnen. Ze hebben stevig door-
gewerkt. Zonder noemenswaardige trammelant. Vorige week kon 
Erik Vos van E-Fiber het glasvezelnetwerk activeren. Voor Schaijk 
dan. Binnen het jaar is de kabel in Reek en Zeeland ook gelegd. 
In maart 2017 verwachten ze ook daar alles te kunnen activeren. 
Want ze gaan hard. En snel. Echt wel. 

Activeren
Activeren betekent dat de glasvezelkabel er ligt. Dat de huisaan-
sluitingen gemaakt zijn. Dat het signaal op de kabel is gezet. Dat 
uw apparatuur aangesloten is. En dat alles het doet. Gewoon, zo-
als het moet. Burgers en bedrijven, maar ook boeren en buitenlui 
kunnen bellen, internetten en tv-kijken. Via glasvezel. Zo’n 500 
mb/sec. Dat is snel. Echt wel. 

Achteraf
Schaijk is vorige week geactiveerd. Dat gebeurde bij Van Maren. 
Aan de Munstraat. Voor ons dichtbij. Net achter Vorstengrafdonk. 
Binnen Landerd achteraf. In een uithoek. In een doodlopende 
straat. Nog niet eens gas. Nu wel glas. Eerst kon je daar gerust 
koffie gaan zetten, als je iets wou zien of downloaden. Nu is alles 
er. À la minute. Dat is… echt wel. 

Héél Bernheze
Binnenkort beginnen ze hier. In héél Bernheze. Goed. Betrouwbaar 
en je-weet-wel. Want ze gaan hard. Top-verbindingen via top-tech-
nologie. En, als je eenmaal glas hebt, wil je nóóit meer minder.

Volgende week: Glashelder-3. 
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl 
Interesse? Meld ’t op www.e-fiber.nl

Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl Tekst: Frank van den Dungen Illustratie: www.sarahlinde.nl 

GLASHELDER 2 

E-fiber: Ze gaan hard. 
En snel. Echt wel.

In eerste instantie zou er een 
supermarkt komen, met een 
tweede verdieping die casco op-
geleverd zou worden. Dat wil 
zeggen, hij wordt wel gebouwd, 
maar niet ingericht. Dat vonden 
wij een gemiste kans. Wanneer 
de supermarkt eenmaal open is, 
zouden er waarschijnlijk geen 
woningen meer ingericht wor-
den, omdat dan de winkel weer 
tijdelijk dicht zou moeten. Wij 
hebben er dus sterk op aange-

drongen dat met de bouw van 
de supermarkt, ook direct wonin-
gen gerealiseerd zouden worden. 
Dit was namelijk een unieke en 
eenmalige kans op deze ideale 
plek in het centrum, dicht bij alle 
voorzieningen.

Er bleek ook volop belangstel-
ling voor de woningen en met de 
opening van de winkel, apotheek 
en huisartsenpraktijk, werden 
ook alle appartementen daarbo-

ven bewoond. Fijn voor de men-
sen die er een mooie woonplek 
hebben gekregen. Maar zeker 
ook fijn voor de uitstraling van 
het pand en dus voor het hele 
centrum. 
In plaats van lege ramen van een 
kale verdieping, kijk je nu naar 
vrolijke balkons waar echt ge-
leefd wordt. Daar gaat Politieke 
Partij Blanco voor; kansen zien 
en zorgen dat deze ook gegrepen 
worden.

Blanco: Fijn aan het plein

BERNHEZE - Toen de bouwplannen voor een nieuwe supermarkt op het 
voormalig terrein van Ter Weer in Heeswijk-Dinther bekend werden, was 
iedereen blij. Eindelijk werd dat kale gat in het centrum opgevuld. Maar 
omdat er eigenlijk woningen waren voorzien op dit terrein, vonden wij van 
Politieke Partij Blanco dat er die ook moesten komen, boven de winkel.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Welk cultuurproject wint € 2.500,-?
BERNHEZE - De gemeente Bernheze looft elk jaar een Cultuurprijs uit. Elke vereniging, instelling of 
organisatie die een origineel kunst- en cultuurproject heeft uitgevoerd of organiseert, kan in aanmer-
king komen voor deze prijs en een bedrag van € 2.500,- winnen. U kunt tot 31 januari 2017 projecten 
voordragen. Meer informatie: www.bernheze.org.
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MOOIBERNHEZERTJES

TE KOOP

NIEUWE DESSO-
TAPIJTTEGELS 
In allerlei kleuren/soorten. 
Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf 
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten. 

RUNDERGEHAKT 500 gram 
en VERSE WORST 500 gram 
samen voor € 5,-
Slagerij Bert van Dinther, 
Heistraat 8 Oss.

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

JONGE POESJES € 10,- 
per stuk. Diverse kleuren. 
06-41220005.

AANGEBODEN

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

PEDICURE NISTELRODE
Dorien Visser-Hanegraaf. 
Tel. 0412-612118. 
Ook bij diabetes/reuma.

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

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: 
0413-293260.

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

BLOEMBOEKETTEN
Uit eigen kwekerij voor € 6,-.
Ook lelies voor € 5,-. 
En zonnebloemen voor € 2,50.
Van Doorn, Vorstenbosseweg 1 
Heeswijk-Dinther.

GEVRAAGD

BIDPRENTJES
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
5384 GG Heesch. 0412-451357
geha.leeijen@hetnet.nl. Ik wil ze 
ook graag ophalen bij u.

GEBRUIKTE/OUDE 
WENSKAARTEN
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

OUDE/KAPOTTE 
MOBIELTJES VOOR STG. 
OPKIKKER.
In te leveren bij Bunderstraat 1, 
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

LANDBOUWMACHINES.
O.a. Ploeg, schudder, maaier, 
hark, frees, bloter, weisleep, 
mesttank, tractor, enz. 
Tel. 06-19076959.

BOUWSCHUUR VOOR 
CARNAVALS GROEP uit 
Heesch met 17 leden allemaal 
rond de 17/18/19 jaar. We 
hebben al 2 jaar met plezier 
meegedaan en zouden het heel 
jammer vinden dit jaar niet mee 
te kunnen doen omdat er geen 
schuur is. Meer informatie: 
Dirk van Kronenburg via 
cvoandekant@gmail.com.

TE HUUR

SPRINGKUSSEN voor al uw 
feestjes. Voor informatie: 
06-22148394.

WORKSHOP

ACHT AVONDEN 
GLAS IN LOOD
Bij Stijlvol glas in lood
in Heeswijk-Dinther.
Creatief, leerzaam en gezellig!
Start 6 oktober.
Voor info en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
0413-228377.

VERLOREN

Zaterdag 27 augustus een 
ZWARTE KLEIN ETUI verloren 
met een sleutelbos.
Tussen Nistelrode en Uden op 
het fietspad. Gegevens bekend 
bij de redactie van deze krant.

WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

G E O D R I E H O E K N M L F J  
O E A P A E O R K H N E P H R S  
P C B I A A K M E R L E R E N E  
W E C N R U S E F H T A T Z N I  
E R S R E A Z E N C H U N P G S  
S E N P L I N E L M P E B S E P  
E M C K X A F P O M A O H C T L  
D K F U S A T L O O H C S H S P  
S Z F P G S A C H T G R H R P A  
S E G C I P A H C M L E D I K P  
P D I I T R J D S N S O P F N I  
E N W O S S O N H U F D O T B E  
H E P L F W R Y C P F P R D I R  
G P E S N O A G S Q T I T S C C  
M L S E N S J T X R I X A D G C  
S D V O R A S F I W M N O B N S  

Zoek: SCHOOL, SCHRIFT, PEN, POTLOOD, LEREN, LERAAR, PAPIER, COMPUTER, 

LAPTOP, SCHOOLTAS, REKENMACHINE, GEODRIEHOEK, KLAS, PAUZE

WOORDZOEKER

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze 
Media worden uitgesloten van 
deelname.

OOGcontact

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

Oplossing
vorige week:

Arianne van de Lee 
uit Nistelrode

Winnaar:
An van Nuland

kan de staatsloten 
ophalen bij Kantoor-
boekhandel Ceelen

BEN JIJ DIE SLECHTE 
WIFI OOK ZO BEU?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige 
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt, 
zonder onnodige dure extra routers. 
In 3 simpele stappen.

Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

20155066_90x90mm_v2_HR.indd   1 05-01-16   13:19

www.meermaashorst.nl

Magazine over mens, dier en natuur in de Maashorst
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0.79
v   van 1.59

0.89
v   van 1.59

2.99
v   van 3.75

0.79
v   van 0.99

1.69
v   van 2.79

0.99
v   van 1.89

125 g

0.99
3 x 90 ml

0.99

2 x 100 g

0.69
500 g

0.79
475 g

2.99
KOELINGKOELING DIEPVRIES

DIEPVRIES

KOELING

DEZE WEEK

DIT WEEKEND

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

WITTE 
DRUIVEN

TROS-
TOMATEN

BRUINE
BOLLEN

GEMENGD
GEHAKT*

BLAUWE 
BESSEN*

BLOEM-
KOOL

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.**Uit de diepvries. 

Natuurlijk Aldi!

WERTHER’S
ORIGINAL
CHOCOLADE

CARROT CAKE**

DUO 
SENSATIE IJS**

SKYR YOGHURT*HOTDOG*

Maandag
5-9 t/m 
zondag 

11-9

1 kg

500 g

1 kg

200 g Per stuk

10 stuks

Vrijdag
 9-9 t/m 
zondag 

11-9

In het kader van het Jaar van het Boek 2016 vertelt een 
keer per maand een medewerker van de bibliotheken in 
Bernheze over zijn/haar werk in de bieb. Deze maand is 
Jeanne Mezenberg aan het woord. Ze werkt al bijna 18 
jaar in de bibliotheek van Nistelrode als medewerker 
Publieksservice en Informatiebemiddeling.

“Als medewerker van de bibliotheek Nistelrode ben ik niet 
alleen maar met boeken bezig, maar ook heel veel met kin-
deren. Ik ontvang en coördineer bijvoorbeeld alle bezoe-
ken van de groepen van de twee basisscholen, die elke 
zes (sommige om de vier) weken klassikaal komen lenen. 
Ieder kind krijgt dan 20 minuten de tijd om in de biblio-
theek zelf een boek uit te kiezen om in de klas te lezen. Zo 
krijgen we elke paar weken ongeveer 125 kinderen over 
de vloer.
Een keer per jaar komen de groepen 6 van de basisscholen 
voor een rondleiding in de bibliotheek. Ze gaan dan kijken 
waar de boeken staan in de bibliotheek en hoe ze moeten 

zoeken in de online catalogus. Spelenderwijs leren ze wat alle symbolen in de bibliotheek bete-
kenen. Je merkt dat de kinderen dan veel beter snappen hoe dingen werken in de bieb.
Er is een aantal kinderboeken dat enorm populair is. De boeken van Geronimo Stilton zijn erg 
geliefd. En alle meiden willen Dagboek van een Muts lezen. Deze bekende boeken zijn bijna al-
tijd uitgeleend. De kinderen moeten dan na schooltijd terugkomen om het boek met hun eigen 
pasje te reserveren. Er staat voor sommige boeken weleens een wachtrij in het systeem van 20 
kinderen! 
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Ze zijn nieuwsgierig en stellen verrassende 
vragen. Zo was er eens een meisje dat zich afvroeg hoe de wereld is ontstaan. Haar moeder kon 
deze vraag niet in een paar zinnen beantwoorden, 
dus toen zijn ze naar de bieb gekomen om een goed 
boek te zoeken. Samen hebben we gezocht naar 
een informatieboek voor kinderen over het ontstaan 
van de aarde. Het geeft een heel fijn gevoel als je 
iemand zo kunt helpen.”

COLUMN EEN KIJKJE IN DE BIEB

Jeanne Mezenberg

NISTELRODE - De Oost-Bra-
bantse JW Roy is één van de 
beste Americana-zangers van 
Nederland. Americana typeert 
muziek die is afgeleid van au-
thentieke country, folk en blues 
in een modern jasje. 

De zanger met zijn donkerbruine 
stem heeft door de jaren heen 
laten blijken zich zowel in zijn 
moerstaal als in het Engels met 
de nodige (Southern) feel te 
kunnen uitdrukken. Op de plaat 
én live; met de One Night Band 
als duo en solo. 

Van huiskamerconcerten tot 
optredens in Paradiso. In 1997 
bracht Jan Willem zijn eerste 
album uit, waarna hij zich in de 
afgelopen 20 jaar ontpopt heeft 
als verbazingwekkende song-
schrijver; en niet alleen voor 
zichzelf. 
Hij schreef diverse hits met on-
der andere Guus Meeuwis en 

afgelopen jaar nog met Diggy 
Dex. 
Zaterdag 10 september, aan-
vang 20.30 uur 
Kaartjes à € 15,- via 
www.nesterle.nl.

JW Roy in CC Nesterlé
JW Roy opent het nieuwe theaterseizoen
van CC Nesterlé op 10 september

Foto: Femke Hoogland

De muziek
Droom op deze prachtige plek 
weg bij de mooiste Ierse liede-
ren en melodieën. Met zang, 
Keltische harp, bodhrán en viool 
neemt Merain het publiek mee 
naar het mystieke en romanti-
sche Ierland. Op het programma 
staan onder andere stukken van 
de barokcomponist Turlough 
O’Carolan, traditionals als Song 

for Ireland en Red is the rose 
en een prachtige klassieker van 
de moderne Ierse zanger Mike 
Hanrahan. Natuurlijk ontbreken 
ook vrolijke jigs en reels niet in 
dit concert. “Vitaminen voor de 
ziel”, zo vertelt een luisteraar. 
Ervaar het zelf en kom luisteren!

Donderdag 15 september 20.00 
uur, Kasteel Heeswijk.

Kaartverkoop: (€ 20,-, kinderen 
t/m 15 jaar € 14,-) via site van 
Merain, www.meraintrio.com.

Exclusief: bezoekers van dit con-
cert kunnen vooraf een gratis 
rondleiding krijgen. 
Meld je hiervoor apart aan vóór 
8 september via het contactfor-
mulier op de site van Merain. De 
rondleiding start om 19.00 uur.

Genieten van Ierse muziek op 
Kasteel Heeswijk

HEESWIJK-DINTHER - Energiek, bezield en meeslepend; zo speelt Merain! Het trio (zang, viool, harp) 
brengt in de Wapenzaal van Kasteel Heeswijk een sprankelend Keltisch najaarsconcert onder de titel 
Irish Treasures, naar de gelijknamige cd. Het concert op Kasteel Heeswijk maakt deel uit van Merain’s 
Kastelentour langs imposante locaties, waar de rijke Keltische muziek zo prachtig tot haar recht komt.

Merain-Trio
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 OPENINGSTIJDEN 

maandag : gesloten

di-wo-do-vrij : 09.00-18.00 uur

zaterdag : 09.00-16.00 uur

Graafsebaan 44, 5384 RT Heesch

(Naast Boerenbond)

Telefoon 0412 - 45 92 95

tegelhal@vanoort.nl

www.tegelhalheesch.nl

Onderdeel van Van Oort Groep

Actieperiode: t/m 8 oktober  2016

  TOILETSET

 - GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF SOFTCLOSE

 TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV

 WANDCLOSET  

299,00

 INLOOPDOUCHE

- 1O MM NANO GLAS 

- HOOGTE 200 CM, 

 BREEDTE 50 TOT 140 CM

 INCLUSIEF MUURPROFIEL EN 

 STABILISATIESTANG 

VANAF 215,00

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 

109,00

Kort nieuws

Bibliotheek introduceert 45.000
gesproken boeken voor leden met 
leesbeperking

BERNHEZE - Meer dan een miljoen Nederlanders hebben 
een leesbeperking. Zo telt ons land ruim 600.000 dyslec-
tici en ongeveer 300.000 slechtzienden. De verwachting 
is dat het aantal Nederlanders met een leesbeperking de 
komende vijf jaar met 20% toeneemt. Dit komt door de 
dubbele vergrijzing en omdat bij steeds meer mensen de 
diagnose dyslexie wordt gesteld. Om te zorgen dat ook 
zij kunnen genieten van een goed boek, heeft de biblio-
theek iets nieuws: 45.000 gesproken boeken, exclusief 
voor leden met een leesbeperking. Want een goed ver-
haal zit tussen je oren.

Duo Verso en Esra Pehlivanli
HEESWIJK-DINTHER - Het nieuwe seizoen Kasteelconcerten wordt op dinsdag 20 
september door een trio met een wel heel bijzondere samenstelling geopend: pan-
fluitist Matthijs Koene, gitarist Stefan Gerritsen (samen Duo Verso) en altvioliste Esra 
Pehlivanli brengen een zeer origineel programma naar de Wapenzaal van Kasteel 
Heeswijk. Het concert begint om 20.00 uur. 
Reserveren: vóór 12 september via kasteelconcertenheeswijk@gmail.com. 
Entree: € 25,- p.p. incl. consumptiebon en programmaboekje.

Het grote Open Klotbeek Toernooi
HEESWIJK-DINTHER - Het ‘Open Klotbeek Toernooi’ van bridgeclub De Klotbeek 
wordt op zaterdag 24 september gehouden voor leden en niet-leden. De wedstrijd 
vindt plaats in CC Servaes, Raadhuisplein 24. De spelers worden om 12.30 uur op 
de koffie verwacht. Rond 13.00 uur start het bridgen en rond 17.00 uur worden de 
prijzen uitgereikt.

Inschrijfgeld: € 15,- per paar. Aanmelding: Bedrag over-
maken op NL43RABO0111629985 en een mail sturen met 
namen, telefoonnummers en bondsnummers naar bcklot-
beek@gmail.com.
Inlichtingen: 0413-294456 of bcklotbeek@gmail.com 
Toernooivorm: Topintegraal. Meesterpunten: Ja. Prijzen-
tafel: In natura. Meld je tijdig aan, want vol is vol. Sluitingsdatum is echt zaterdag, 
17 september Zie ook: www.nbbclubsites.nl/club/8043.

Ter Weer in Ter Weer

HEESWIJK-DINTHER – In de COOP wordt 
op zaterdagmorgen 10 september om 
11.00 uur een vitrinekastje onthuld met 
objecten van het voormalige landgoed 
Ter Weer. 

Al langere tijd heeft het bestuur van 
Heemkundekring De Wojstap het voor-
nemen om historische objecten van onze 
heemkundekring buiten de heemkamer 
tentoon te stellen. Het doel daarvan is 
meer bekendheid te verkrijgen voor de 
heemkunde in ons dorp. 
Sinds januari 2016 is bekend dat het 
nieuwe gebouw aan Plein 1969 met de 
COOP, de dokterspraktijk, apotheek en 
de appartementen door de directie van 
bouwbedrijf Van Grunsven Groep op-
nieuw Ter Weer is genoemd. Dit gegeven 
is voor het bestuur van De Wojstap aanlei-

ding geweest te bekijken of in de nieuwe 
COOP geen kleine permanente tentoon-
stelling over het oorspronkelijke landgoed 
Ter Weer ingericht zou kunnen worden. 
Inmiddels is met de bedrijfsleiding van de 
COOP afgesproken, dat in de halfronde 

voorruimte van de supermarkt een klein 
vitrinekastje geplaatst mag worden met 
objecten afkomstig van opgravingen van 
Ter Weer. Ter Weer is een andere naam 
voor het landgoed Ten Wijer, dat al in 
1358 in een verkoopakte wordt vermeld. 
Huize Ten Wyer is een versterkte boerderij 
geweest met een gracht er omheen. 
Het heeft vanaf eind 15e eeuw gestaan 
op de hoek van de Heilarensestraat en de 
Hommelsedijk. In 1798 komt het leeg te 
staan en het is korte tijd later gesloopt. In 
1981/82 hebben leden van Heemkunde-
kring De Wojstap daar opgravingen ver-
richt. 

Meer informatie: www.wojstap.nl.

PERMANENTE TENTOONSTELLING 
OVER OORSPRONKELIJ K 
LANDGOED TER WEER

Volop activiteit 
en korting 
tijdens Open 
Monumentendag
HEESWIJK-DINTHER - Op zon-
dag 11 september geldt voor 
iedere betalende bezoeker het 
kindertarief; volwassenen en 
kinderen vanaf 4 jaar betalen 
€ 6,- entree p.p.

In de Wapenzaal kunnen de 
kasteelbezoekers genieten van 
het Kasteelorkest onder leiding 
van Jos de Hoon, dat speciaal 
voor deze Monumentendag 
om 12.00 uur en om 14.00 uur 
een optreden verzorgt. Het or-
kest speelt muziek van Joseph 
Haydn, de symfonieën 42 en 44.

Buiten de kasteelpoort kunnen 
gasten en voorbijgangers een 
brocante bezoeken. De brocan-
te wordt georganiseerd door de 
vrijwilligers van Kasteel Heeswijk. 

De opbrengst hiervan wordt be-
steed aan de restauratie van dit 
topmonument. Voor meer infor-
matie: 
www.kasteelheeswijk.nl.
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NISTELRODE - Heemkundekring De Nistelvorst houdt zich bezig met de geschiedenis en gewoonten 
van Nistelrode, Vorstenbosch en omgeving. Dat is gericht op de toekomst; zaken bewaren die de moeite 
waard zijn. Duurzame energie gebruiken is ook rekening houden met de toekomst. Al enige tijd is HKK 
De Nistelvorst lid van de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO) en gebruikt de stichting ook duurzame 
groene energie van BECO.

Voorzitter Wim van Driel vertelt 
dat het inventariseren, conser-
veren en digitaliseren van zaken 
die de moeite waard zijn om te 
bewaren voor de toekomst en 
het nageslacht de belangrijkste 
taken zijn van HKK De Nistel-
vorst. “Daar houden onze leden 
zich mee bezig. Het is belangrijk 
om waardevolle informatie te be-
waren en beschikbaar te houden 
voor de toekomst.” 
Er is een eigen ruimte, het Heem-
gebouw op Maxend 3 in Nistel-
rode. Dit gebouw is beter bekend 

als ‘de oude kleuterschool’ en 
wordt door de heemkundekring 
van de gemeente Bernheze ge-
huurd.

“We moeten uiteraard zelf voor 
energie zorgen. Bij de commer-
ciële partijen konden we moeilijk 
tot een contract komen. Toen 
bleek bij een vergelijking bij de 
Consumentenbond dat de kosten 
bij BECO zeker niet hoger waren, 
was de keuze snel gemaakt. We 
gingen voor duurzame groene 
energie van deze locale energie-

coöperatie en konden zonder 
problemen geruisloos overstap-
pen. BECO is een perfecte fl exi-
bele partij die helemaal bij ons 
gedachtegoed aansluit en die we 
voor alle verenigingen in Bernhe-
ze zouden willen aanraden”, zegt 
Wim. “Én omdat we ook een ver-
eniging zijn voor de gemeenschap 
in Bernheze, zijn we blij dat we 
deze stap hebben kunnen zetten 
en zodoende samen met BECO 
ons steentje voor een betere we-
reld kunnen bijdragen.”

‘Met groene energie van BECO dragen we 
een steentje bij aan een betere wereld’

Meer info of aanmelden op 
www.bernhezerenergie.nl

Foto: Jan Gabriëls

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.vanbakeleco.nl

Geen 

btw voor 

particulieren

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVENVoor particulieren en bedrijVen

n Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden

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

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

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

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

showroom open 
op zaterdag 

10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE 

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

ROMMELMARKT
BERGHEM

Zondag 18 september is weer de 
jaarlijkse rommelmarkt in 
buurtschap ‘‘t Tuureind.

Het is een gezellige markt met een mooi 
terras. Voor een hapje of drankje. 

De markt is zowel binnen als buiten. 
Tevens is er een grote 

collectie POMPOENEN
In alle kleuren en maten.

Dus ruim je huis of schuur op.
En huur een kraam.

Want er zijn nog enkele kramen te huur,

De markt is geopend van 
9.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Halvemorgenstraat 15 Berghem.
Nabij spoorweg overgang 

Berghem-Herpen.

Info kraamhuur:
Francien Nelissen 06-53163504

Zuinig met verlichting
Je kunt energie besparen door alle lampen uit te doen als u voor korte tijd een ruimte verlaat (ook de zuinige lampen). Gebruik tijdschake-
laars of lichtsensoren om de verlichting niet onnodig te laten branden. Vervang gloeilampen en halogeenlampen door een zuiniger soort 
lamp. Spaar-, led- en tl-lampen belasten het milieu het minst, omdat ze relatief weinig elektriciteit gebruiken. Maar let op: de verschillen 
in efficiëntie tussen led-lampen zijn nog erg groot. Ga je onzuinige lampen vervangen, begin dan met de lampen die vaak aan zijn en een 
hoog vermogen hebben (watt). Dimmen van lampen bespaart weinig tot geen energie; neem liever een lamp met een lager wattage.



  
Woensdag 7 september 201628

BERNHEZE BOUWT
COLUMN

ONNO
 ‘RUIMTELIJKE 
ORDENING’ IS 
DICHTERBIJ DAN 
U DENKT
Ruimtelijke ordening: ik ben er 
dagelijks mee bezig. En wat voor mij 
daardoor zo vanzelfsprekend lijkt, blijkt 
voor veel mensen een ingewikkelde, 
maar ook onbekende materie. Niet 
zelden wordt mij dan ook de vraag 
gesteld wat een adviseur ruimtelijke 
ordening nou eigenlijk doet.

Als adviseur ruimtelijke ordening adviseer ik (met name) particulieren, 
bedrijven, winkeliers en ondernemers die op de een of andere manier 
te maken krijgen met ‘ruimtelijke ordening’. Maar wat is nu eigenlijk 
‘ruimtelijke ordening’? Wanneer krijg je met ‘ruimtelijke ordening’ te 
maken?

Wat is ruimtelijke ordening?
Nederland is maar een klein landje. De ruimte is daardoor (zeker op 
sommige plekken) schaars. De bevolkingsdichtheid is hoog en de 
wensen zijn talrijk en divers.

Om ons land leefbaar te houden, kan niet op voorhand aan alle 
wensen worden voldaan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden; 
afwegingen. Waar bouwen we woningen? Waar kunnen bedrijven 
gevestigd worden? Waar mogen agrarische bedrijven uitbreiden? Waar 
willen we juist de natuur de ruimte geven? Waar willen we winkels?
De antwoorden op deze vragen gaan over het nu. Maar ook over de 
toekomst. De keuzes van nu bepalen namelijk de ruimte van straks.
Wonen, werken, recreëren… alles en iedereen heeft ruimte nodig, 
maar dat kan niet allemaal op dezelfde plek. Daarom moeten er 
keuzes gemaakt worden. Dit vraagt om afweging van belangen, om 
ordening van de ruimte. Ruimtelijke ordening is dus een proces waar 
regels en wetten een rol spelen, maar ook belangen en emoties.

Ruimtelijke ordening is dus dichterbij dan u denkt. U hebt misschien 
plannen om een woning te bouwen op een perceel dat u in eigendom 
heeft. Of misschien vindt u dat die woning die een ander wil bouwen 
juist niet op die ene plek moet komen, omdat daardoor uw vrije 
uitzicht wordt belemmerd. Of misschien wilt u wel een bedrijf 
beginnen, terwijl op die plek volgens het bestemmingsplan eigenlijk 
alleen gewoond mag worden…
Allemaal voorbeelden waarbij u te maken krijgt met ruimtelijke 
ordening.

U ziet, ruimtelijke ordening is dichterbij dan u denkt!
Laat u goed adviseren!

onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

ONNO TRUSCHEL is 
zelfstandig adviseur op het 
gebied van ruimtelijke 
ordening en eigenaar van 
RO Connect in Heesch.

ALLES HEEFT RUIMTE NODIG... MAAR ER 
KAN NIET VOOR ALLES RUMTE ZIJN

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek

T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327 
E info@rw-groep.nl

WWW.RW-GROEP.NL

■ BETONBOOR- EN
 ZAAGTECHNIEK
■ SLOOPTECHNIEK
■ GEVELRENOVATIE

Ontzorgen:

Uw waardering,

onze motivatie

GROEP BV

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel

06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Morgenstond 8b • 5473 HG Heeswijk-Dinther 
0413-293 331 • 06-51172907 • email: installatielangens@hetnet.nl

GAS - WATER - SANITAIR - CENTRALE VERWARMING
EN LOODGIETERSWERKEN

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Verkoop nieuwe en gebruikte 
wielladers, graafmachines, 

minigravers, overslagmachines etc.
Tevens slangenservice, onderhoud, 

keuring en onderdelen voor alle 
merken

HANSAN BOUWMACHINES B.V.

Middelste Groes 5 Heesch  -  tel. 0412-454727  -  WWW.HANSAN.NL

Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5 

5473 NM Heeswijk-Dinther 

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

WAT DOEN WE?

• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN

• EVENEMENTEN
• UTILITEIT

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

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

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

Al sinds 1973 het vertrouwde adres 
voor het vakkundig plaatsen en leveren 

van tegels en natuursteen!
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

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

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

prijsopgave aan huis

Kortingen tot wel 10%

Willibrordcentrum volop in verbouwing

Ruimte
Het Willibrordcentrum is een 
ontmoetingsplaats waar ieder-
een welkom is. In 2008 werd 
het gebouw al eens compleet 
gerenoveerd en uitgebreid met 
enkele zalen. Sinds 2012 is het 
centrum ondergebracht in een 
zelfstandige stichting, die het 
pand huurt van de parochie en nu 
ruimte biedt voor een breed scala 
van sociaal-culturele activiteiten, 
voor Heeswijk-Dinther en ook 
andere kernen. 

John legt uit waarom een verbou-
wing noodzakelijk is: “Dat heeft 
meerdere redenen. Ten eerste 
kwamen we simpelweg ruimte 
tekort. Ook was de verbinding 
tussen de toneelzaal en het aan-
sluitende gedeelte niet professio-
neel en de verenigingen vroegen 
nadrukkelijk om een groter to-
neel. Daarnaast waren er naar de 
huidige normen niet voldoende 
toiletfaciliteiten. We gaan nu be-
hoorlijk uitbreiden. We bouwen 
een nieuwe, ruime entree, met 
aansluitend een foyer, die tevens 
de schakel vormt tussen de diver-
se zalen. In het souterrain is een 
volwaardige extra toiletgroep ge-
maakt. Het toneel zelf is langer 
en breder geworden en er is ook 
nieuwe professionele ledverlich-

ting geïnstalleerd. Daarnaast is 
nog een drietal bergruimtes ge-
bouwd om alles overzichtelijk te 
kunnen opslaan.”

Vrijwilligers
Veruit het grootste deel van de 
verbouwing wordt gedaan door 

bijna alleen maar vrijwilligers van 
de stichting, ongeveer dertig in 
getal. “En daar zijn we erg trots 
op”, vertellen Cees en Dirk. “Na-
tuurlijk moeten we ook kosten 
maken, daar ontkom je niet aan, 
met name voor velerlei bouwma-

terialen. In totaal kost het toch al-
tijd meer dan je verwacht.” 

Sponsoring                              
“We hebben daarom verschil-
lende sponsoren benaderd om 
ons financieel te ondersteunen”, 
vertellen ze. “Een heel belangrijke 
sponsor is het Oranje Fonds, dat 
ons met het mooie bedrag van 
 10.000,- erg geholpen heeft. 
Verder zie je dat het in het begin 
nog best moeilijk is sponsors warm 
te maken voor je verhaal, maar nu 
ze zien dat we hier heel goed be-
zig zijn, komen er steeds meer die 
een steentje willen bijdragen. Dat 
is erg mooi om te zien.” Op 15 
oktober is het nieuwe Willibrord-
centrum een feit. John besluit: 
“We liggen heel mooi op schema. 
We waarderen onze vrijwilligers 
zeer. We krijgen echt een prachtig 
vernieuwd gebouw, waarin plaats 
is voor iedereen.”

HEESWIJK-DINTHER – De zomermaanden staan voor het Willibrordcentrum in het teken van een gron-
dige verbouwing. Die werd eind mei ingezet en op 15 oktober is de opening van het gerenoveerde 
sociaal-cultureel centrum. Het driekoppige bestuur van de stichting, Cees Markus, John van Tartwijk en 
Dirk van Esch, ging met ons in gesprek om de vorderingen te bespreken.

V.l.n.r.: Dirk, John en Cees Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Lianne Gabriëls

Vrijwilligers Willibrordcentrum

www.brienengroenprojecten.nl
Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902

MILIEUBEWUST 

&
DUURZAAM

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
D.m.v. een gasbrander verdwijnt uw onkruid in een hand-omdraai

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven

• 1800 m2 per uur

De hovenier voor 
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

De Wisboom 15  |  5384 HD Heesch  |  T: 0412 - 455835  |  M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl  |  www.vanbergenschilderwerken.nl

Professioneel & deskundig advies en uitvoering

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken 
uw betrouwbare partner 
als het gaat om 
beglazing, schilderwerk 
en wandafwerking.

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

n Kantoorruimte
n Opslagruimte
n Ruimte voor ZZP-ers
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Klasse-RT geeft al enkele jaren 
succesvol en enthousiast diver-
se cursussen en workshops aan 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs, zodat zij optimaal 
gebruik leren maken van hun 
talenten. 
De cursussen zijn uitermate ge-
schikt voor leerlingen die:
• hun schoolresultaten willen 

verbeteren;
• te veel of juist te weinig tijd 

aan hun huiswerk besteden;
• niet weten hoe zij hun huis-

werk goed kunnen organise-
ren;

• op een leuke manier en weer 
gemotiveerd met hun huis-
werk aan de slag willen.

Tijdens de cursus worden de 
aangeleerde technieken direct 
toegepast op het eigen huis-
werk. Geen extra huiswerk dus!
De cursus wordt gegeven in klei-
ne groepjes (2-5 leerlingen) of 
op verzoek individueel. Gega-
randeerd persoonlijke aandacht 
voor iedere leerling.

Wil je meer informatie? 
Kijk dan eens op de website 
www.klasse-rt.nl. 
Aanmelden graag uiterlijk drie 
dagen voor aanvang via 
jeaninemaas@klasse-rt.nl of bel 
06-17188290.
Klasse-RT, Jeanine Maas
Oude Torenweg 8
5388 RE Nistelrode.

Succesvol het nieuwe 
schooljaar in!

NISTELRODE - De vakantie zit er al weer (bijna) op. Tijd om je voor 
te bereiden op een nieuw, succesvol schooljaar. De sleutel tot suc-
ces is een combinatie van studeren en ontspannen. Daarvoor is het 
noodzaak om goed te leren plannen, doelen te stellen én handig en 
efficiënt te leren. Van nature vinden pubers het plannen en organi-
seren vaak lastig.     

Donderdag 8 september om 
19.00 uur: Presentatie over 
beide cursussen.

Woensdag 14 september: Snel 
leren=leuk leren is een cur-
sus voor alle leerlingen op het 
voortgezet onderwijs (6 les-
sen). Ook zeer geschikt voor 
examenkandidaten.

Vrijdag 16 september: Op weg 
naar de brugklas, is speciaal 
voor leerlingen die in de brug-
klas starten (3 lessen). 

De spin die veel scheetjes laatDe spin die veel scheetjes laat /  / 
Clarinde en Filemon WesselinkClarinde en Filemon Wesselink

In een groot bos wonen een heleboel spinnen, maar er is een spin 
altijd alleen. Deze spin heeft altijd honger en eet het liefst bruine 
bonen. Vooral chili con carne, zijn lievelingseten. Maar wat hij niet 
weet, is dat je van bruine bonen ook heel veel scheetjes moet laten. 
Alle dieren vinden hem stinken en blijven het liefst uit zijn buurt. Het 
spinnetje is erg verdrietig omdat niemand met hem wil spelen. Moet 
hij misschien toch wat anders gaan eten? Maar bruine bonen zijn zo 
lekker…

‘De scheetjesspin’ is een grappig prentenboek, geschreven door de bekende tv-presentator. Zijn zus 
maakte de originele tekeningen. Kleuters zullen dit prentenboek erg leuk vinden. Verhalen die een 
beetje vies zijn, doen het altijd goed! 
Daarom is dit een van de prentenboeken die de bibliotheek zal voorlezen bij Heesch Presenteert.

Gratis boeken bij aanvang 
schooljaar

In augustus 2006 verscheen het 
allereerste Borre-boek ‘Borre en 
de ijscoman’. Nu in 2016, is in-
middels een hele generatie basis-
schoolkinderen opgegroeid met 
de avonturen van het vrolijke 
ventje in het rood-wit gestreepte 
shirt.
Jeroen Aalbers (schrijver) en 

Stefan Tijs (illustrator) hebben 
na tien jaar samenwerking ruim 
100 Borre-boeken op hun naam 
staan. Met hun nieuwste creatie 
‘Borre en de opblaaskrokodil’ 
hebben ze opnieuw een boek 
gemaakt dat veel kinderen zal la-

ten genieten van hun ‘verhaaltje 
voor het slapengaan’.

HEESCH - De kinderen in hogere groepen van basisscholen in Bernheze weten het nog van voorgaande 
jaren… Aan het begin van het schooljaar krijgen ze een Borre-boek mee. Ook dit jaar begint het school-
jaar weer goed. In een samenwerking tussen de uitgever en basisscholen, ontvangen 775 kleuters in 
Heesch, Nistelrode, Loosbroek, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther tijdens hun eerste schoolweek een 
exemplaar van het boek ‘Borre en de opblaaskrokodil’. In heel Nederland zullen ruim 350.000 kleuters 
dit voorleesboek meekrijgen.

Heesche scouts helpen kinderen 
met magisch boek
HEESCH – Op de heide van de 
Nistelrodese bossen vond zon-
dag een feestelijke opening van 
het nieuwe scoutingjaar plaats. 
Het is een traditie die al jaren 
wordt voortgezet bij Scouting 
Heesch. 

Tijdens het eerste deel van de 
middag bezochten drie kinde-
ren Sven, Katja en Fleur de Hee-
sche scouts op de heide van de 
Nistelrodese bossen. Ze hadden 
eerder een magisch boek gevon-
den, maar de spreuk in het boek 
was verdwenen. De spreuk was 
nodig om ervoor te zorgen dat 
de kinderen de tovenaar konden 
roepen om hen toe te laten op 
de toverschool. 

Door middel van spelletjes ver-
zamelden de scouts letters om 
de spreuk in het boek weer 
compleet te maken. Aan het 
einde van de spelmiddag wa-
ren er genoeg letters bij elkaar 
gesprokkeld. Na het roepen van 
de spreuk, kwam de tovenaar en 
vertelde hij Sven, Katja en Fleur 
dat ze aangenomen waren op de 

toverschool. Daarna was het tijd 
voor het spannendste deel van 
de dag: overvliegen. De oudste 
kinderen van elke groep leggen 
een parcours af, waarmee ze 
op spectaculaire wijze overgaan 
naar de volgende speltak. Een-
maal gezekerd, werden de kin-

deren via een zelf-gepionierde 
constructie van de ene kant naar 
de andere kant gebracht. 

Onder luid applaus arriveerden 
alle oudste leden veilig bij hun 
nieuwe speltak. Het belooft een 
mooi scoutingjaar te worden.

Denk je dat Scouting Heesch wat voor jou is? Kom dan een keer 
kijken! Voor meer informatie: www.scoutingheesch.nl. 

Foto: Ruud Welten

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl
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Een hoopvol nieuw schooljaar 
voor basisschool St. Albertus

Met stiften op posters of met 
stoepkrijt op de grond gingen ze 
aan de slag om vorm te geven 
aan hun aanvulling op de zin: 
‘Ik hoop dat…’. Zij deden dit in 
woorden of in beelden met een 

tekening op de stoep. In de laat-
ste dagen van de vakantie had-
den leerkracht hun hoop voor 
het nieuwe schooljaar vormge-
geven. Deze hing in grote vel-
len op het raam als bron voor 

inspiratie voor de ouders/ver-
zorgers of kinderen die het lastig 
vonden om hun gedachten over 
het nieuwe schooljaar vorm te 
geven.

Een greep
De kinderen hopen...
Dat het een leuk jaar wordt en 
dat ze goed met elkaar omgaan, 
zonder ruzie
Dat we veel gaan leren

De leerkrachten hopen...
Dat we gelukkige en stralende 
kinderen zien. Dat ieder kind ge-
zien wordt. Dat grote en kleine 
mensen hun talenten mogen la-
ten zien

De ouders hopen...
Dat iedereen wordt geaccep-
teerd met zijn mogelijkheden en 
beperkingen. Dat kinderen hun 
kwaliteiten mogen ontdekken. 
Dat we SAMEN een goed jaar 
hebben

Toen iedereen zijn/haar hoop 
voor het nieuwe schooljaar had 
bekrachtigd in woorden of teke-
ningen, ging iedereen naar bin-
nen om met het nieuwe school-
jaar te beginnen.

Foto’s: Michel Roefs

LOOSBROEK - Het nieuwe schooljaar van basisschool St. Albertus startte op 5 september met een 
hoopvolle opdracht. Om 8.30 uur werden kinderen en ouders/opvoeders door de leerkrachten opge-
wacht op de speelplaats. 

Op zoek naar de sleutel van 
basisschool De Beekgraaf

Meteen op maandag 5 septem-
ber heeft hij snel zijn vakantie-
koffer naar de nieuwe directeur 
gebracht, maar… de koffer zat 
op slot en er was een code no-
dig om de koffer met daarin de 
sleutel, open te krijgen. 

Om de code te achterhalen 
moest elke klas een vraag beant-
woorden, met als uitkomst een 
cijfer. Nu moesten natuurlijk wel 
de antwoorden goed zijn om de 
juiste cijfers bij elkaar te krijgen 
en dat was wel even puzzelen. 

Daarna moest groep 8 ook 
nog de getallen goed bij 
elkaar optellen om de 
code te vinden. Geluk-
kig, alles is goed gegaan 

en de sleutel zat inder-
daad tussen de vakantiespullen 

in de koffer. 

Directeur Henny van Middel-
koop kon de deur van het slot 
halen, waarna de kinderen met 
ouders/verzorgers en de leer-
krachten naar binnen gingen om 
vol enthousiasme met het nieu-
we schooljaar te beginnen.

Foto’s: Yvonne Rosenhart

NISTELRODE - Op basisschool De Beekgraaf was de start van het nieuwe schooljaar heel spannend, 
vooral voor de nieuwe directeur, Henny van Middelkoop. De sleutel van de school was kwijt! Niet echt 
kwijt, maar de interim-directeur had vergeten om de sleutel aan Henny te geven en was met de sleutel 
in zijn koffer op vakantie gegaan. 

www.tipmooibernheze.nl
Ga naar

• Anoniem
• Gratis

•  In 3 minuten

Van Bernheze 
voor Bernheze

Geef je op als 
RAADGEVER

en dat was wel even puzzelen. 
Daarna moest groep 8 ook 

nog de getallen goed bij 

en de sleutel zat inder-

Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

Meer foto’s: 
www.mooibernheze.nl
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Glenn 
Coldenhoff 
scoort top 
drie-plaats
CHARLOTTE/HEESCH - Glenn 
Coldenhoff van het Red Bull 
KTM Factory-team heeft een 
sterke Grand Prix gereden in het 
Amerikaanse Charlotte. De om-
standigheden waren met tem-
peraturen boven de 30 graden, 
bijzonder warm in Charlotte. 
Het circuit was aangelegd op 
een speedwaybaan, maar gelijk 
voelde Coldenhoff zich thuis 
op de baan en wist in de tijd-
training achter Eli Tomac en Tim 
Gajser een goede derde tijd neer 
te zetten.

Een goede start in de eerste 
manche zorgde ervoor dat hij in 
de kopgroep aan de wedstrijd 
kon beginnen. Hij reed sterk en 
er ontstond een strijdend groep-
je vanaf de tweede tot aan de 
vijfde man. Glenn hield Tim Gaj-
ser de hele manche goed onder 
druk, maar kon nergens een 
plaats vinden waar hij de vierde 
plaats over kon nemen. Dit had 
tot gevolg dat Clement Desalle 
aan kon sluiten en tot overmaat 
van ramp wist die Glenn in de 
slotfase nog te passeren, waar-
door hij als zesde over de finish 
kwam.
 
De tweede manche werd in het 
donker onder kunstlicht verre-
den. Glenn pakte een hele goe-
de start en reed in de beginfase 
sterk op een tweede plaats. Ook 
toen Eli Tomac er voorbij kwam, 
wist hij het tempo dusdanig strak 
te houden dat hij Evgeny Bo-
bryshev geen kans gaf om hem 
te passeren, zodat hij op een 
goede derde plaats over de finish 
wist te komen.
Met een 6-3 in de manches mis-
te Glenn het podium op 1 punt 
en eindigde nu als vierde. In de 
tussenstand om het wereldkam-
pioenschap blijft hij op een ze-
vende plaats staan en heeft hij 
een voorsprong van tien punten 
op Clement Desalle. 

motorsport

Ondanks nederlaag goede 
start korfbalsters Prinses Irene
ERP/NISTELRODE - De jonge 
ploeg van Prinses Irene mocht 
meteen vol aan de bak, tegen de 
Korfrakkers uit Erp. 

In een wedstrijd waarin je nor-
maal gesproken niet meedoet 
voor de punten, bleef het toch 
lang spannend. In de rust stond 
er zelfs een kleine voorsprong (5-
6) voor de Nistelrodese ploeg op 
het scorebord. 
Er was sprake van enorm veel in-
zet en positief enthousiasme bij 
Prinses Irene in de eerste helft. 
Die inspanning ging ten koste 
van de tweede helft. De over-
winning ging uiteindelijk terecht 
naar de ploeg uit Erp (14-9).

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

De kilometervreter met Welshe 
roots maakte zijn rentree na 
langdurig blessureleed en na 
een tikkeltje ‘n onwennig begin, 
speelde hij weer uitstekend, als 
vanouds. Voor heel Heeswijk 
gold dat ze even moesten wen-
nen. 
Na 25 minuten werden de Hees-
wijkers steeds beter. In eerste 
instantie werd Wouter van Dijke 
nog enkele keren teruggevlagd 
wegens buitenspel, maar uit-
eindelijk leverde dit wel de 0-1 
op. Camiel van Doorn vond Van 
Dijke in de diepte en de Hees-
wijk-spits kon alleen middels een 
overtreding van scoren afgehou-
den worden. Arjen Haast leg-

de de bal op de penaltystip en 
schoot vervolgens onberispelijk 
in. Niet veel later kreeg Hees-
wijk een corner, toen Van Dijke 
via de keeper naast schoot. De 
indraaiende bal van Stef Adank 
was perfect op maat, waardoor 
de Heeswijk-captain hard de 0-2 
binnen kon koppen.

Na rust gingen de bezoekers 
op zoek naar meer treffers. Een 
kwartier voor tijd viel de aan-
sluitingstreffer op een van de 
spaarzame momenten dat de 
Heeswijk-verdediging niet goed 
stond. Ozcan schoot een afval-
lende bal vanaf 16 meter prach-
tig in de lange hoek, 1-2. 

Sterk collectief 
VV Heeswijk verslaat WSC

WAALWIJK/HEESWIJK-DINTHER - In de eerste wedstrijd van het 
seizoen 2016-2017 ging Heeswijk op bezoek bij WSC in Waalwijk. 
Trainer Marc van de Ven kon na anderhalf jaar weer een beroep 
doen op Dylan Davies. 

voetbal

Meteen na rust opende de thuis-
ploeg pas echt de wedstrijd. Een 
goede steekpass van Roel Lu-
nenburg werd door broer Thijs 
Lunenburg (zie foto) op waarde 
geschat en hij omspeelde Van 
Brussel om vervolgens de ope-
ningstreffer aan te tekenen: 1-0. 
Hierna rechtte Boskant de rug en 
drukte het WHV terug op eigen 
helft. De verdediging van WHV 
lette even niet op en het was 

de boomlange 19-jarige spits 
Emiel van den Elsen die simpel 
een voorzet kon binnentikken 
1-1. Hierna golfde het spel op 
en neer, waarbij de bezoekers 
het betere van het spel hadden 
en in de 82e minuut de beste 
kans kregen. WHV werkte een 
bal niet goed weg, waarna Tim 
Buunen een overtreding maak-
te en de bal op de witte kalkstip 
kwam te liggen: 1-2.

WHV verliest 
nipt van Boskant

LOOSBROEK - In de eerste wedstrijd van het seizoen heeft WHV 
thuis verloren van Boskant. Na 90 minuten stond het scorebord op 
1-2. Beide ploegen speelden vol inzet en het spel golfde op en neer, 
met aan beide kanten goede kansen om de score te openen. Voor 
WHV kreeg Yorick van de Rakt goede mogelijkheden. Uit een corner 
was Thijs Lunenburg nog het dichtst bij de 1-0, maar hij stuitte op 
de 51-jarige doelman Fred van Brussel. Beide ploegen deden hun 
best, maar het bleef 0-0 tot aan de rust.

voetbal

Terug in het Gildehuis wacht-
te iedereen een warme lunch, 
met meteen daarna een korte 
vergadering, waarin de kandi-
daten voor het nieuwe koning-
schap zich konden aanmelden. 
Nog enkele mededelingen en 
het jeugd-koningschieten kon 
beginnen. Uiteindelijk bleek Gijs 
van den Eertwegh het beslissen-
de schot te lossen en was Youri 
van den Hurk zijn koningschap 
kwijt.

Het koningschieten om de gilde-
koning kon beginnen. Het werd 
een zeer spannende strijd; de vo-
gel hing lang op half elf. De vo-
gel was gemaakt door de op dat 
moment nog regerende koning. 
Hij had een creatie van een PSV-
vlag aan de vogel bevestigd, met 
daarachter een Ajax-shirt. Als 
Ajax-supporter denkende, zou 
dan op PSV geschoten worden 
en het Ajax-shirt zou zich ontrol-
len. Het pakte anders uit, de 
schutters schoten zijn hele crea-

tie aan flarden en van een shirt 
ontrollen kwam niets terecht. 
Hilariteit ten top, dat mag dui-
delijk zijn. Het was uiteindelijk 
René Habraken die het laatste 
restje van de vogel neerhaalde, 
hij werd Gildekoning 2016. Het 
diner dat om 19.00 uur begon, 
was rijk voorzien en de hele keu-
kengarde kan er trots op zijn. 

Een mooi detail: René Habraken 
werd deze dag ook gehuldigd 
vanwege 40 jaar gildebroeder-
schap. Hiervoor kwam een de-
legatie van Gildekring Maasland 
om de erespeld te overhandigen; 
een compleet festijn.
De feestavond werd met mu-
ziek begeleid door het orkest 
R.U.M., waarin René Habraken 
meezong, een vorstelijk gebeu-
ren dus.

Het St. Barbaragilde kan terug-
kijken op een zeer geslaagde 
Teerdag, met dank aan alle mee-
werkenden.

Nieuwe Gildekoningen 
St. Barbaragilde

HEESWIJK-DINTER – In Huize Zwanenberg waren we traditiege-
trouw zaterdag 3 september welkom om onze koning en jeugdko-
ning uit te vendelen, ditmaal waren dat Arno van Boxtel en Youri 
van den Hurk. 

Arno en René
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Theo kreeg het vissersvirus toen 
hij tijdens een visdag van de per-
soneelsvereniging van zijn vroe-
gere werkgever een hengel in 
handen kreeg. Daarna is hij van 
eenzame visser, lid geworden van 
de visclub en nu regelmatig te 
vinden bij de leden van de top-
competitie van Sportvisserij Ne-
derland. 

Dobber en lood
Het vissen op witvis, zoals bra-
sem, voorn en baars kent vele 
geheimen volgens Theo. De vas-
te hengel of werphengel (mat-
chhengel) wordt voorzien van 
een dobber met bijpassend lood 
en het aas. Dit alles is afhanke-

lijk van de vis en het soort wa-
ter; stromend of stilstaand. Bij 
een dobber met te weinig lood 
moet de vis zo hard werken dat 
deze loslaat en een te zware dob-
ber zie je niet. Bovendien is het 
bij het wedstrijdvissen verboden 

een dobber te gebruiken die zo 
zwaar is van het lood dat die op 
de grond ligt. Het aas bestaat uit 
maden, pinkies (kleine maden), 
casters (verpopte maden) of ver 
(beestjes van de bodem). Geen 
sport voor mensen met angst 
voor kriebelbeestjes dus. 

Kampioenschappen
Tijdens het Brabants kampioen-
schap van 18 juli werd Theo in 
Tilburg kampioen en op 27 au-
gustus dong hij mee voor het 
Nederlands kampioenschap in 
Purmerend. Dat werd vroeg op-
staan om in het clubhuis klokslag 
9.00 uur zijn plaatskaart te halen 
en zich voor te bereiden op de 

toegewezen plek. Hengel in orde 
maken, vissen goed voeren (van-
af 10.50 uur) en een lekker plekje 
voor de visser zelf creëren horen 
daarbij. Om 11.00 uur mag er 
dan gevist worden tot 15.00 uur. 
Daarna volgen spannende mi-

nuten van wegen en tellen. Wie 
mag zich kampioen van Neder-
land noemen? Hoewel Theo al 
enkele malen meedeed en vele 
prijzen in de wacht sleepte, is dit 
nog niet gelukt. Een zesde plaats 
in zijn vak viel hem ten deel. Hoe-
wel geen kampioen, toch een 
goede score, dankzij het ‘proef-

draaien’ om te zien welk aas mee 
moest naar Purmerend. 
Met Visserijsport Nederland, af-
deling veteranen is Theo vorig 

jaar naar Portugal geweest voor 
het WK. Theo: “Daar zijn niet al-
leen de taal en het eten anders, 
ook de vissen zijn anders.”

Geen visserslatijn voor Theo Wijnen maar heel 
veel mooie prijzen
NISTELRODE – Kampioen vissen op witvis van Brabant, Theo Wijnen. vist 
voor zijn plezier, voor het eten van een visje gaat hij naar de visboer. Bij HSV 
(visclub) de Bleeken kun je Theo regelmatig een hengeltje zien uitgooien. Op 
zaterdag 27 augustus deed hij in Purmerend een gooi naar het Nederlands 
kampioenschap. 

Theo met zijn trofee ‘Brabants kampioen’ 
 Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

‘IN PORTUGAL IS NIET ALLEEN DE TAAL 
ANDERS, OOK DE VISSEN’

BERNHEZE SPORTIEF

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 5 september t/m zondag 11 september 2016. Week 36. 

Knorr Wereldgerechten
per pak 3.033.033.033.033. 1.002.172.172. 1.1.1.00

Coop kaas
stuk 840-945 gram* 4.696.756.756.

8.788.788.

4.00

*gewicht kan verschillen per leeftijd*gewicht kan verschillen per leeftijd

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT

bij aankoop van een  
krat Hertog Jan!

GRATIS 
sleutel van de  

brouwerij
bij aankoop van een  

krat Hertog Jan!

Hertog Jan pils
krat 24 flesjes à 300 ml 15.4910.1110.00 Pick & MixPick & MixPick & Mix

gebraden gehaktballengebraden gehaktballengebraden gehaktballen 4 stuks,   4 stuks,  
kabeljauwburgerkabeljauwburger 2 stuks,   2 stuks,   2 stuks,  
rundervinken 3 stuks,   3 stuks,  
slagershamburgerslagershamburger 4 stuks  
of verse fijne rookworstverse fijne rookworst 1 stuk
2 pakken naar keuze2 pakken naar keuze 8.328.328.

5.5.5.78785.785.5.785. 5.005.00
2 PAKKEN

NIEUW!

BIJ ELKE 10.-
AAN BOODSCHAPPEN*

Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherHHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthersHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherwHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherjHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherkHeeswijk-DintherHeeswijk-Dinther-Heeswijk-DintherHeeswijk-DintherDHeeswijk-DintherHeeswijk-DintheriHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthernHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthertHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherhHeeswijk-DintherHeeswijk-DinthereHeeswijk-DintherHeeswijk-DintherrHeeswijk-Dinther
Plein 1969 11Plein 1969 11PPlein 1969 11Plein 1969 11lPlein 1969 11Plein 1969 11ePlein 1969 11Plein 1969 11iPlein 1969 11Plein 1969 11nPlein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 116Plein 1969 11Plein 1969 119Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11Plein 1969 111Plein 1969 11
mmmma-a-aa-a--a-za 8-21 za 8-21 zza 8-21 za 8-21 aza 8-21 za 8-21 8za 8-21 za 8-21 -za 8-21 za 8-21 2za 8-21 za 8-21 1za 8-21 
ZOZOZZOZOOZONDNDNNDNDDNDAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 AAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 GAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 OAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 PAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 EAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 NAG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 2AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 -AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 1AG OPEN 12-18 AG OPEN 12-18 8AG OPEN 12-18 UUUUUUUUUUUURRRR



  
Woensdag 7 september 201634

Ons Genoegen is in 1864 opge-
richt. “De naam Ons Genoegen 
komt in de handboogsport vaker 
voor”, zegt Robert. “Vroeger 
was handboogschieten iets voor 

rijke heren. Maar goed, je had 
wel ruimte nodig om te kunnen 
schieten. Vaak vonden men-
sen die ruimte alleen achter een 
kroeg of café. In een kroeg zit-

ten natuurlijk ook mensen alleen 
maar om te drinken, maar de 
handboogschutters waren daar 
dus voor een ander ‘genoegen’. 
Daar komt het waarschijnlijk 

vandaan.” De kroeg is inmiddels 
verdwenen, maar de gezelligheid 
bij de club is gebleven. Het is een 
club waarbij er plek is voor zowel 
jong als oud. “Ons oudste lid is 
over de 80, ons jongste lid is 9.” 

Ondanks de gezelligheid wordt 
er wel flink gesport. Vorig jaar 
werd de club nog eerste in de 
A-klasse. 

Wat daarnaast opvalt is de gro-
te hoeveelheid jeugdleden, maar 
liefst 20. Van den Hogen snapt 
wel hoe dat komt: “Dat heeft 
er ook mee te maken dat hand-
boogschieten steeds populairder 
wordt. Nu de manier van wed-
strijden spelen sinds een aantal 
jaar spannender is, is het leuker 
om naar te kijken. 
We merken dan ook na elke 
Olympische Spelen wel een klei-
ne toename.” Maar ook heeft 
het te maken met het feit dat 
de sport steeds vaker te zien is 
in films en series, zoals Arrow en 
The Hunger Games. “Zo wordt 

de sport steeds ‘cooler’. Ik snap 
dat jongeren het dan intrigerend 
vinden.” Tussen deze jeugdleden 
is ook ooit Sjef van den Berg be-
gonnen. Sjef werd deze Olym-
pische Spelen vierde op het on-

derdeel handboogschieten. “Wij 
hebben hem natuurlijk op de 
voet gevolgd. Wij zijn heel trots 
op wat hij heeft bereikt”, lacht 
Van den Hogen.

Het meest bijzondere aan deze 
sport is toch wel de gelijkheid. 
Robert vertelt: “Je wordt alleen 
afgerekend op waar je pijl landt. 
Iedereen speelt in zijn eigen klas-
se, maar naast jou kan iemand 
staan die ouder is dan je vader 
en aan de andere kant iemand in 
een rolstoel. 

Alles gaat door elkaar en dat ver-
broedert ook. Want wie je bent, 
wat je doet, hoe oud je bent of 
waar je vandaan komt, maakt 
helemaal niet uit. Aan de lijn is 
iedereen gelijk.”

Schutters van ‘Ons Genoegen’ bereiden zich voor op het volgende schot Tekst + foto Sanne Sleutjes

‘Aan de lijn is
iedereen gelijk’

Tijdens de lessen is er ruimte 
voor acrobatiek, zoals het leren 
van een koprol, een radslag, en-
zovoort. Deze kinderen trainen 
een keer per week en zullen niet 
gaan deelnemen aan wedstrij-
den. Wel mogen ze zo nu en 
dan een optreden verzorgen en 
het doorstromen naar de wed-
strijdgroep is, indien gewenst, 
wel mogelijk. 

Wij heten de kinderen, die inte-

resse hebben om in te stromen, 
van harte welkom om een gezel-
lige les bij te komen wonen. We 
kunnen altijd meer enthousiaste 
dansers gebruiken. Voor meer 
informatie kun je bellen met 
0412-612001.

Dansseizoen barst weer los 
bij DV Dancing Kids
NISTELRODE – Met enthousiaste snoetjes kwamen de kinderen trai-
nen, de instroomgroep van 4 t/m 8 jaar. Zoals alle groepen van 
dansvereniging Dancing Kids gingen zij deze week van start en is 
er weer volop getraind. De instroomgroep traint elke maandag van 
15.45 tot 16.30 uur en in deze lessen leren de instromers de begin-
selen van het gardedansen, maar ook moderne passen zullen zeker 
aan bod komen. 

Modern, professioneel 
zwemonderwijs

Voor meer info: 06-81498174 - www.zwemschoolsandra.nl
Meerstraat 30b Heeswijk-Dinther

Direct starten met zwemles is nog mogelijk. A, B en C diploma
Nieuw ZEEMEERMIN ZWEMMEN

Woensdag 15.00-16.00 uur
Donderdag 18.30-19.30 uur

BERNHEZE SPORTIEF

Jan en Jan kampioenen 
jeu de boules 2016 van Nistelrode

Tegen 10.30 uur heette Gerard 
den Brok namens het Gilde St. 
Antonius Abt – St. Catharina en 
de jeu de boules-club Die Lé de 
zeventien ingeschreven teams 
van harte welkom en kon ge-
start worden met het spelen van 
de partijen.
Na twee wedstrijden kon tijdens 
de lunch de energie weer opge-
laden worden en om 13.30 uur 
werd gestart met de resterende 
twee wedstrijden. Met nog een 
wedstrijd te gaan, waren drie 
teams nog ongeslagen en moest 
dus de laatste wedstrijd de be-

slissing brengen. Jan v.d. Graaf 
en Jan van Wanrooij slaagden er 
als enigen in ongeslagen te blij-
ven en werden dan ook de te-
rechte kampioenen.
Nadat alle uitslagen verwerkt 
waren, kon de volledige defini-
tieve eindstand worden opge-
maakt.
1e Jan v.d. Graaf en Jan v. Wan-
rooi  4 gewonnen wedstrijden en 
een saldo van + 24
2e Betsy v.d. Elzen en Corry 
Smits  3 gewonnen wedstrijden 
en een saldo van + 19
3e Cor Verhoeven en Toos v.d. 

Broek 3 gewonnen wedstrijden 
en een saldo van + 16
Hierna konden de prijswinnaars 
gefeliciteerd worden en werd er 
nog enige tijd gezellig gebuurt.

Nistelrode – Op de Gildenhof aan de Hoge Akkers vonden zaterdag 3 september de jaarlijkse Nistel-
rodese kampioenschappen jeu de boules plaats. Evenals vorig jaar, werd ook deze keer in doublettes 
gespeeld. Jan v.d. Graaf en Jan van Wanrooij wisten als enig team alle wedstrijden te winnen en werden 
dan ook de nieuwe kampioenen.

jeu de boules

Handboogschutterij ‘Ons Genoegen’
NISTELRODE - Met regelmaat zet DeMooiBernhezeKrant een onbekendere club of vereniging in het zonnetje. Deze keer is het de 
beurt aan Handboogschutterij ‘Ons Genoegen’ uit Nistelrode. “Het is een verbroederende sport. Aan de lijn is iedereen gelijk”, 
zegt voorzitter en trainer Robert van den Hogen.

UITGELICHT

Goede start Prinses Irene
NISTELRODE - Prinses Irene is 
de competitie goed begonnen 
tegen Nieuw Woensel. Na een 
ruststand van 1-0, doelpunt van 
Martijn van Vught, werd het uit-
eindelijk 4-0. 

Wibe van Rooij (2x) en Tim van 
den Brand scoorden de doelpun-
ten na de rust. Doelman Stef van 
Venrooij was weer eens belang-
rijk. Bij een 1-0 stand stopte hij 
in de 18e minuut een strafschop 
van aanvoerder Jacobs.

voetbal

Foto: Teun Bevers
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Stal Het Kantje

Stal Het Kantje iS een bedrijf wat zicH ricHt 
op Het geven van manege leSSen aan zowel 

Kinderen alS volwaSSenen. 

• Lessen in klein groepsverband (maximaal 6 personen)
• Minimale leeftijd is 6 jaar

Ook is het mogelijk om bij Stal Het Kantje je kinderfeestje te houden.
Je komt dan gezellig de paarden verzorgen, paardrijden en kunstjes doen 
op het paard. Na afloop is het mogelijk om met zijn allen frietjes te eten. 

Graag tot snel, Pamela van Dijk en Mitchel Vissers

Voor meer informatie:

Stal Het Kantje
Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode - info@stalhetkantje.nl - 06-10509094

www.stalhetkantje.nl

DE OPLOSSING

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

ZOMERACTIE
Benzine Heggenscharen

HS 45  60 cm
 van 369,- nu 299,-

HS 45  45 cm
 van 349,- nu 279,-

BERNHEZE SPORTIEF

Schrijf je nog snel in voor 
Balledonk Open 35+ toernooi

Gezellig toernooi 
Het toernooi wordt gespeeld in 
de categorieën 5 t/m 8, zowel 
mix als dubbel. Je kunt maxi-

maal aan twee onderdelen mee-
doen. Alle spelers worden na de 
wedstrijd getrakteerd op lekkere 
hapjes en het is altijd gezellig op 
het tennispark van De Balledonk! 

Schrijf je nog snel in voor 
10 september!
Inschrijven kan nog tot 10 sep-

tember via de link: 
http://bit.ly/2bX6wqt.
Via deze link kun je ook zien 
wie zichzelf nog meer heeft in-
geschreven en is het volledige 
wedstrijdreglement na te lezen. 
Voor meer informatie stuur een 
mail naar 
35plustoernooi@tvdeballedonk.nl.
Graag tot ziens bij TV De Balle-
donk! 
Namens de 35+ organisatie

HEESWIJK-DINTHER - Na de vakantie weer lekker sportief bezig 
zijn. Dat kan tijdens het gezellige Balledonk Open 35+ Toernooi. 
Dit jaar staat het toernooi op de kalender van zaterdag 24 septem-
ber t/m zondag 2 oktober. 

Oh, kom er eens kijken... 
wat je van ons clubje vindt

Geen trainingen, maar na een 
korte inspeeltijd, ruim een uur 
een stevige pot volleybal spe-
len. Daar gaat het ons om. Aan 
het eind van onze speeltijd het 
voldane gevoel dat we allemaal 
lekker gespeeld hebben. Nee, er 
zijn géén vaste teams. We heb-
ben dertien leden en aan het be-
gin van de avond proberen we 
de teams zodanig in het veld te 
plaatsen dat we – op papier – 
gelijkwaardig aan elkaar zouden 
moeten zijn.
Het komt voor dat niet iedereen 
op de speelavond beschikbaar is. 

’s Avonds moeten werken, geen 
oppas kunnen regelen, in het 
buitenland… in de praktijk ko-
men we dan weleens spelers te-
kort. Daarom deze oproep. Kom 
eens kijken hoe we spelen. Doe 
een of meer keren op proef mee. 
Geheel vrijblijvend.
Wil je je hiervoor aanmelden, 
doe dat dan telefonisch bij onze 
voorzitter, Govert Koeter of doe 
meteen mee op donderdag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur. 
Waar? Zaal Lindershof in de Mo-
zartlaan. En als je binnenkomt, 
spelen wij aan de linkerkant. Je 

herkent ons aan onze clubkle-
ding. Oh ja, de club heet WHTG 
en dat betekent Wa Henwut 
Toch Goed.
Info: Govert Koeter, Anten-
burgt 61, 0412-453457 of  
06-25023361. Tot donderdag?

HEESCH - Met de titel boven dit stukje wil ik jou ook een stimulans geven. Een stimulans om te overwe-
gen je weer bij een sportclub aan te sluiten. Een club die al meer dan 50 jaar bestaat in Heesch. Een club 
die al jaren op hoog niveau de sport volleybal bedrijft. Géén competitieverplichtingen, géén verloren 
zondagen of zaterdagen met wedstrijden op recreanten- of regulier niveau. Nee, gewoon een club die 
op de donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in sportzaal de Lindershof fanatiek tekeergaat. 

Er waren ruim 70 teams aanwe-
zig, dus het was gezellig druk 
en het mooie weer zorgde voor 
de rest. Er waren goede resul-
taten en overwinningen voor 
Altior, dus we gingen naar huis 
met enkele bekers. Nu de ko-
mende week nog hard trainen 
om komende zaterdag hetzelf-
de kunstje te laten zien, maar 
dan in competitieverband. Als je 
wedstrijden van Altior een keer 
wilt bijwonen, kijk op www.al-
tior-korfbal.nl voor het complete 
wedstrijdprogramma. Tot dan!

De selectie is al ruim twee weken 
aan het trainen en heeft inmid-
dels verschillende oefenwedstrij-
den gespeeld als voorbereiding 
op het nieuwe seizoen. Na de 
degradatie uit de topklasse, is 
het nu weer hard knokken in de 

hoofdklasse om weer terug te 
keren in de hoogste klasse van 
het dameskorfbal. Het zal een 
leuke competitie gaan worden. 

Altior 2 is op zondag 4 septem-
ber al begonnen aan de com-
petitie, met een wedstrijd tegen 
Swift 2 uit Velden. Het ging nog 
niet van leien dakje, want de 
wedstrijd werd verloren.
Altior 2 – Swift 2.
Uitslag: 5 – 13.

Altior bereidt 
zich voor op nieuw seizoen
MARIAHEIDE/HEESWIJK-DINTHER – Altior was met twaalf teams 
vertegenwoordigd op het toernooi van SCMH in Mariaheide van 
afgelopen zaterdag. Na een week van trainen was dit een mooie ge-
legenheid om alvast wat wedstrijdritme op te doen voor de compe-
titie die vanaf 10 september weer begint. Het was een leerzame dag 
voor onze meiden die in de verschillende poules werden ingedeeld 
en streden voor een goede klassering. 

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

Avesteyn pakt drie punten

DVG bleek een lastige tegen-
stander. DVG kwam voortva-
rend uit de startblokken en zet-
te Avesteyn fors onder druk. Zij 
kregen diverse mogelijkheden, 
maar kwamen niet tot scoren. 
Avesteyn werkte hard en kreeg 
langzamerhand iets meer grip op 
de wedstrijd. De eerste helft was 
een gelijkwaardige strijd. 

De tweede helft gaf hetzelfde 
beeld. Zonder dat er echt spra-
ke was van uitgelezen kansen 
voor een van beide ploegen, 
verstreek de tijd. Omstreeks de 
70ste minuut creëerde Avesteyn 
een heuse kans. Een mooie aan-
val, waarin Stan de Laat en Rob 
van de Steyn een aanzienlijke 
rol hadden, eindigde in balbezit 
voor de vrijstaande Joost van 
Vugt, die bekwaam afrondde. 
En zo kwam er zomaar een 1-0 
voorsprong op het scorebord. 

DVG zette daarna nog eens aan, 
maar Avesteyn kon met wat 

kunst- en vliegwerk voorkomen 
dat de Liempdse formatie kon 
scoren. Hierbij onderscheid-
de Glenn Buermans zich met 
een prachtige redding op een 
kopbal van DVG. De drie pun-
ten bleven in Heeswijk-Dinther. 
Avesteyn liep wel wat averij op 

met vijf gele kaarten, maar dat 
heeft verder nog geen gevolgen. 
Avesteyn won op basis van een 
gedegen teamprestatie. 

Dat het allemaal niet oogstrelend 
was, is een feit, maar dat doet 
niets af aan deze overwinning.

HEESWIJK-DINTHER - De eerste competitiewedstrijd in het seizoen 2016-2017 in de vierde klasse I voor 
de jonkies van Avesteyn. Trainer Lucien Roeffen stuurde het jongste eerste elftal van Avesteyn ooit op 
pad om DVG te verslaan. Met een gemiddelde leeftijd van 21,3 jaar oud, een forse opgave. Een aantal 
vaste eerste elftalspelers begon op de bank, omdat zij pas net van vakantie terug waren. 

voetbal

24 SEPTEMBER 
T/M 2 OKTOBER
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Tien jaar Solexrace; groots gevierd
GESLAAGD JUBILEUM 24-UURS SOLEXRACE FESTIVAL! MEGABEDRAG VOOR STICHTING KIKA

Drie dagen feest
Zo’n 12.500 bezoekers genoten 
drie dagen lang van zon, feest, 
cross en een heerlijk sfeertje. 
Wéér grotere acts, een groter 
festivalterrein én een mega cross-
parcours: bezoekers genoten van 
een prachtig festival, waar het 
gehele weekend een heerlijke 
sfeer hing. 

Met optredens van WC Experi-
ence, The Dirty Daddies tot Mr. 
Polska en Mental Theo; het mu-
ziekprogramma was weer divers 
en iedere act maakte er een ge-
weldig feest van. Volop feest dus, 
maar natuurlijk stond ook tijdens 
deze jubileumeditie de 24-uurs 
solexrace weer centraal.

Racen en crossen
24 uur lang op een solex rond-
jes rijden over het festivalterrein, 
door twee cafés én een stieren-
stal: ook dit jaar groeide de race 

uit tot een heuse strijd. Solexra-
cing Ad van Heerbeek won de 
strijd bij de mannen, bij de vrou-
wen werd team Girlpower num-
mer 1. De originaliteitsprijs ging 
naar Loesje en de G-spots. Aan 
KiKa kon na afloop weer een 

prachtig bedrag gegeven wor-
den: € 28.225,16. De solexrace 
kende een recordaantal deelne-
mers, maar ook de brascross won 
- letterlijk en figuurlijk - terrein. 
De origineelste creaties kwamen 
voorbij en de echte snelheidsdui-
vels konden heel het weekend 
los!

Kijk voor de gehele uitslag op 
www.24uurssolexrace.nl. 

En nu? 
Op naar volgend jaar: 
25, 26 en 27 augustus!

HEESWIJK-DINTHER – “In 10 jaar uitgroeien tot zo’n groot festival waar zoveel bezoekers zó van ge-
nieten, dat geeft ons als organisatie een heerlijk gevoel!” Terechte trotse woorden van organisator Roy 
van der Heijden. Het 24-uurs Solexrace Festival vierde afgelopen weekend zijn 10-jarig jubileum. Met 
een uitverkochte zaterdag, een recordaantal deelnemers voor de solexrace en de brascross, een prachtig 
bedrag voor Stichting KiKa en heel veel gezelligheid, was het een editie om nog lang van na te kunnen 
genieten.

Foto’s: Michel Roefs

‘12.500 bezoekers genoten 
van drie dagen lang zon, 
feest en cross’

‘HELE WEEKEND EEN 
HEERLIJ KE SFEER’
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‘t Sfeerhuys bloem & styling
Van Grunsven & Haerkens assurantiën
‘traject
Aagje Psychologen
Ambachtelijke Slagerij Van den Tillart
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool Van Sleuwen
Badkamermarkt.nl B.V.
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Bernheze Makelaars & Adviseurs
Bevers Installatietechniek B.V.
Bevers Steencentrum B.V.
Boetiek24.nl
Boslo Investment
Brasserie ‘t oude Raadhuis
Brienen Groenprojecten
Café ‘t Tramstation
Centrum MAIA
Centrum Timmers ‘Hartje Maashorst’
Chris van Velzen Aanhangers & 

Autoschade
Cleefshoeve
Cor van Schaijk Aannemings- en 

Transportmaatschappij B.V.
Cranen B.V.
Creatief & Lekker
Cultureel Centrum De Pas
D.I.O./The Readshop Sparkling
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers

De Schaapskooi
Dinthers Eethuis
DressUp InStyle
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. van de Wetering
Feston Tapijten Heesch
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Fysio Steins Hoogstraat
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Galerie Bernheze
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Groente- en Fruitspeciaalzaak Ceelen
Hanenberg Materieel
Happy Swim Zwemschool
Heerkens Groente en Fruit B.V.
Heesch Koi
Het Gele Huis Hypotheken
Hoogstede Optiek en Horen
Huiskamerinstituut Zieso
Installatiebedrijf Kerkhof & Pittens BV
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Intense Feel Good - Look Amazing
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s Woondesign
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust

Kapsalon van Dinther Nistelrode
Karwei Heesch
KDV Piekobello - BSO De Rebbels en 

BSO De Toversteen
Ketelaars Handel en Transport
Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Het Beertje
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en 

Onderhoud
LipsGroen Hoveniersbedrijf
Logopediepraktijk Heesch - Nistelrode
Los door het Bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerkplaats Jan 

Loeffen
MandalArt
Mario Supersize.nl
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen en Tassen
MG Service
Oefentherapie Cesar
Ontmoetingsplek De Nistel
OOvB adviseurs en accountants
Pantein Thuiszorg Heesch
Pantein Thuiszorg Heeswijk-Dinther
Pantein Thuiszorg Nistelrode

Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza ‘t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Raamdecoratietotaalmarkt.nl B.V.
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio · Video · Lighting
Samarpana
Service Apotheek Nistelrode
Sport- & Healthclub Meer Sports
Stavast
Tekenburo Verkuylen
The Travel Club Annemarie van Erp
Tokonoot
UCE Computers
Van Boxtel Groep
van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier & Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schayk V.O.F.
Van Schijndel Tegelhandel
Van Soest & Partners accountants en 

adviseurs
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
WomenWorks
Zin in een Feestje

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

www.mooibernheze.nl

DE STEUN VAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN GEVEN ONLINE EEN GRATIS PODIUM VOOR ALLE VERENIGINGEN EN STICHTINGEN:

Badmintonnen kan je namelijk 
het hele jaar door, in de zaal. Al 
wordt het spel daar wel op een 
iets andere manier gespeeld dan 
op de meeste campings. Waar 
het op de camping de kunst is 
om de shuttle zo lang mogelijk 
in de lucht te houden, doen spe-
lers van de Heesche Badminton 
Vereniging elke donderdag (se-
nioren) en vrijdag (jeugd) hun 
best om de shuttle zo snel mo-
gelijk bij de tegenstander aan de 
grond te krijgen. 
En juist dat zorgt er voor dat het 
badminton de snelste racket-
sport ter wereld is. De Olympi-
sche Spelen, met maar liefst drie 
Nederlandse toppers in het bad-

mintontoernooi, lieten dat deze 
zomer weer fantastisch zien.
Bij de Heesche Badminton Ver-
eniging laten ze iedereen maar 
al te graag kennis maken met 
het snelle spel. Elke donder-
dagavond (senioren, 18+) en 
vrijdagavond (jeugd, 18-) is ie-
dereen van harte welkom om de 
snelste racketsport ter wereld te 
komen uitproberen in sporthal ‘t 
Vijfeiken. Om de overstap van 
camping naar zaal te verkleinen, 
zijn er op beide avonden speci-
ale trainingsmogelijkheden voor 
nieuwe spelers. De snelste shutt-
le ooit geslagen ging 332 km per 
uur. Kom jij in de buurt? 
www.hbv-heesch.nl.

De zaal in

HEESCH - Op campings en vakantieadressen is badminton een ont-
zettend populaire sport. Maar zodra de vakanties voorbij zijn, ber-
gen de meeste mensen hun badmintonracket en shuttle weer thuis 
op, om pas bij de volgende vakantie opnieuw het licht te zien. Zon-
de, vinden ze bij de Heesche Badminton Vereniging.

AMSTERDAM/NISTELRODE - 
Buitenveldert staat bekend om 
haar thuissterkte, maar deze keer 
had er voor Prinses Irene meer 
ingezeten. Uiteindelijk werd het 
een 1-0 nederlaag in een gelijk 
opgaande partij voetbal. Een mis-
schien nog wel grotere domper 
was het uitvallen van Sanne Ger-
rits (foto). Zij verdraaide haar knie. 
Dezelfde die haar het gehele afge-
lopen seizoen aan de kant hield. 

Onnodig verlies voor
Prinses Irene Vrouwen in Amsterdam

voetbal

Knappe winst HVCH 
VELDHOVEN/HEESCH - In de 
openingswedstrijd van het sei-
zoen 2016-2017 heeft HVCH 
een zeer fraaie zege geboekt op 
promovendus Marvilde in Veld-
hoven. 

De Heeschenaren legden een 
prima partij op de mat en de 
mannen van trainer Harry Blok-
huis domineerden eigenlijk van ‘t 
begin tot ‘t einde, afgezien van 
een tiental minuten in de eerste 
helft. Hoewel trainer Harry Blok-
huis nog enkele aanpassingen 
moest aanbrengen in zijn team 
vanwege blessures van Tom 
Hekerman en Samuel Eleonora, 

heeft dat de ploeg geen parten 
gespeeld. HVCH begon sterk en 
zette Marvilde vanaf het begin 
onder druk. De beloning volgde 
in de 21e minuut, met een schit-
terend doelpunt van HVCH-aan-
voerder Roy Vissers. Hij speelde 
zich keurig vrij, keek waar de 
keeper van Marvilde zich be-
vond en scoorde van grote af-
stand in de uiterste bovenhoek: 
0-1. Hierdoor werd Marvilde 
gedwongen alle schroom van 
zich af te gooien en de aanval 
te zoeken. De gastheren werden 
ook dreigender en HVCH-goalie 
Rob van Erp moest enkele keren 
kordaat optreden om Marvilde 

van scoren af te houden. HVCH 
liet door goed veldspel de Veld-
hovense storm even uitrazen en 
nam toen het heft weer volledig 
in handen. Vervelend was wel 
het uitvallen van HVCH’s cen-
trale verdediger Willem Roefs 
met een hopelijk niet al te ern-
stige blessure. In de stand kwam 
in het eerste bedrijf echter geen 
verandering meer. Na rust speel-
de HVCH nog dominanter en 
werd Marvilde bij vlagen com-
pleet van de mat gespeeld. Door 
prima uitgespeelde doelpunten 
van Joey Vissers, Lars van Lee en 
Sjoerd Schobbers werd de stand 
naar 0-4 getild.

voetbal
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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 8 SEPTEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Inloopochtend voor 
(ex-)borstkankerpatiënten
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Presentatie: 
Studievaardigheden 
voor leerlingen op het 
Voortgezet Onderwijs
Klasse-RT Oude Torenweg 8 
Nistelrode
PAGINA 30

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Informatiebijeenkomst 
tijdelijke woningen
CC De Pas Heesch
PAGINA 20

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 

Dag van de Scheiding
PAGINA 14   

Start: 17de Lips Groen 45+ 
dubbeltennis toernooi
TC Telro Nistelrode

Theaterpreview
CC De Pas Heesch

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 10 SEPTEMBER   

Open Monumentendag
PAGINA 18, 19 EN 22

Verkoop 
handwerkgroep KBO
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 8

Maashorst Beweegt
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 3

Onthulling vitrinekastje 
van Ter Weer in Ter Weer
COOP Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

Lezing Leo Fijen: 
Alles wat me dierbaar is
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 2

Van Tilburg Kids 
modeshow
Van Tilburg Mode & Sport 
Nistelrode

J.W. Roy in concert
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 25

De Dijk
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Tekeningen van Sarah
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

ZONDAG 11 SEPTEMBER

Open Monumentendag
PAGINA 18, 19 EN 22

Maashorst Beweegt
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 3

Open dag 
Hartje Maashorst
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 9

Open dag Centrum MAIA
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 9

Heesch Presenteert
Heesch

Tekeningen van Sarah
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Fototentoonstelling: 
Zinnebeelden
Oude Raadhuis Heesch

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 12 SEPTEMBER

Alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 Oss

Film: Helleveeg
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 8

DINSDAG 13 SEPTEMBER

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 14 SEPTEMBER

Wandel3daagse
CC De Wis Loosbroek

Centrum MAIA: 
Introductieles Chakradance
Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus Studievaardigheden 
Snel leren=leuk leren V-O
Klasse-RT Nistelrode
PAGINA 30

Film: Helleveeg
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 8

DONDERDAG 15 SEPTEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Charity Cup 2016
Golfbaan The Duke Nistelrode

Wandel3daagse
CC De Wis Loosbroek

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MandalArt 
themaworkshop: de basis 
ben je zelf 
Palmenweg 5 Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Concert: Irish Treasures
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 25

Informatiebijeenkomst 
tijdelijke woningen
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 20

VRIJDAG 16 SEPTEMBER

Wandel3daagse
CC De Wis Loosbroek

Centrum MAIA: Reiki 3A  
Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus: op weg naar 
de brugklas
Klasse-RT Nistelrode
PAGINA 30

BOBZ
Dorpshuis Nistelrode

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Open huis: ’t Sfeerhuys 
Bloem & Styling
Karlingerweg 1 Uden

Imeet bestaat 40 jaar
Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Racoon
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZONDAG 18 SEPTEMBER

Open huis: ’t Sfeerhuys 
Bloem & Styling
Karlingerweg 1 Uden

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Introductie Abt Tripel
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Concert Lisa Franken
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

MAANDAG 19 SEPTEMBER

Centrum MAIA: Proefles 
Tai Chi - Qi Gong
Palmenweg 5 Nistelrode

Centrum MAIA: 
Helderziende 
waarnemingen
Palmenweg 5 Nistelrode

DINSDAG 20 SEPTEMBER

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

Kluscafé
Achterdonksestraat 7 
Loosbroek

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Duo Verso en 
Esra Pehlivanli
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

WOENSDAG 21 SEPTEMBER

Centrum MAIA: 
Chakradance 
Palmenweg 5 Nistelrode

Liederentafel
CC De Pas Heesch

DONDERDAG 22 SEPTEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Tarot
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Boek & Babbel
Bibliotheek Heesch

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

VRIJDAG 23 SEPTEMBER

Centrum MAIA: Reiki 1   
Palmenweg 5 Nistelrode

Boek & Babbel
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Inloopavond nieuwe 
vrijwilligers
Dierenopvangcentrum Hokazo 
Uden
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50%
korting

op elke 2e skincare 
product*

Zondag 11 september 
Koopzondag

van 12:00 tot 17:00 uur

Cacharel
NOA
Eau de Toillette 
50ml

€ 63,00 nu 25.99

58%
korting

Calvin Klein
Obsession
For Men Eau de Toillette 125ml
For Women Eau de Parfum 100ml

€ 57,45/ € 70,00 nu 19.99

65%
korting

71%
korting

DIO / Pour Vous van der Doelen
‘t Dorp 64

5384 MC Heesch
0412-457086

actie is geldig t/m 18 september 2016. Niet geldig in combinatie met andere acties. Inclusief 10% klantenpaskorting.

Pour Vous parfumerie & 
DIO drogisterij Van der Doelen 
Een nieuw winkelpand met twee nieuwe formules

Pour Vous/DIO staat voor veel 
aandacht, voor persoonlijke ver-
zorging, gezondheid en luxe. Wij 
bieden onze klanten een ruim as-
sortiment aan luxe merken met 
een hoog kwaliteitsniveau. Het 

vertrouwde team van Van der 
Doelen kijkt er ontzettend naar 
uit om iedereen uit Heesch en 
omstreken kennis te laten maken 
met het Pour Vous/DIO-con-
cept. Hierdoor zal de charme 
en toegankelijkheid nog meer 
benadrukt worden in de wereld 

van luxe cosmetica, persoonlijke 
verzorging en gezondheid. Bij 
Pour Vous/DIO Van der Doelen 
bent u aan het juiste adres voor 
persoonlijk advies van onze be-
auty-experts: van de juiste huid-

verzorging tot de perfecte make-
up-look en deskundig advies op 
het gebied van gezondheid.

Assortiment
Wij hebben een ruim assorti-
ment op het gebied van luxe 
verzorging tot aan gezondheid. 

Zo hebben wij Rituals, Make-up 
Studio en nog veel meer. Binnen-
kort mogen wij het luxe merk 
Sisley verwelkomen. Sisley is een 
hoogwaardig merk op het gebied 
van huidverzorging, make-up en 
parfums. Dit allemaal op basis 
van plantaardige ingrediënten. 
Naast het luxe assortiment, heb-
ben wij een uitgebreid assorti-
ment voedingssupplementen van 
de merken Solgar, New Care en 
Arkocaps. Onze medewerkers 
helpen u graag met het geven 
van deskundig advies.

Voor meer informatie:
Pour Vous/DIO Van der Doelen
’t Dorp 64
5384 MC Heesch
0412-457086.

Met zelf meer dan 20 jaar ervaring in de parfumerie- en drogisterijbranche is Ramon van der Doelen 
trotse eigenaar van deze winkel. Een nieuwe start voor Van der Doelen waar u, naast het uitgebreide 
parfumerie-assortiment, ook terecht kunt voor uw drogisterijproducten. Ramon zal u, samen met het 
vaste team, voorzien van het beste advies op maat in de wereld van beauty, verzorging en gezondheid. 

‘Onze medewerkers helpen u graag 
met het geven van deskundig advies’
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• Eetgelegenheden

• Kinderactiviteiten

• Kindermarkt

• Info center

• Toiletwagens

Vrij voor hulpdiensten

• Sportverenigingen

• Fietsenstalling

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terrassen

 

 

Legenda

• Deelnemers

• Muziekpodia

 

 

 

 

 

Locatie: ’t Dorp
11ZONDAG

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

www.heesch-presenteert.nl

HEESCH PRESENTEERT

Wij zijn presenteren ons op 
11 september aanstaande tijdens:

Heel graag tot dan!!!

VVN afdeling Maasland pakt op zondag 
11 september groots uit met diverse ver-
keersprojecten bij het evenement Heesch 
Presenteert. Alle activiteiten zijn gratis! 

Rijsimulator
In de rijsimulator van VVN kunt u zon-
der nare gevolgen met een slok op achter 
het stuur kruipen. U zult ervan versteld 
staan wat de invloed van alcohol is op 
uw rijgedrag. Maar ook waarom het bij 
barre weersomstandigheden nodig is uw 
snelheid aan te passen en afstand te be-
waren. En hoe u zo zuinig mogelijk rijdt.

Dodehoekproject
Door plaats te nemen achter het stuur 
van een vrachtwagencombinatie kunt u 
in de praktijk ervaren wat een chauffeur 
wel/niet ziet.

Educatieve Verkeerstuin
Er worden twee verkeerstuinen uitgezet. 
Een voor de leeftijd van circa 4 tot 10 jaar 
en een verkeerstuin voor de allerklein-
sten van 1 tot circa 3 jaar. De verkeers-
tuinen zijn voorzien van verkeerslichten, 
verkeersborden, voetgangersoversteek-
plaats, voertuigen, enz. Op een educa-
tieve manier worden kinderen wegwijs 
gemaakt in verkeersland.

Skateclinics
Er worden op deze dag twee skateclinics 
gegeven door een ervaren instructeur. 
Skates en helmen zijn ter plaatse aanwe-
zig. Zowel deelname aan de clinics, als 
gebruik van de materialen, is gratis. 
Aanvang: 12.30 en 15 uur

Poppentheater Poppenjans
Op deze dag wordt vier maal een korte 
voorstelling gegeven. Thema: verkeer 
Aanvang voorstellingen (elk héél uur): 
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
De jeugd komt dus ruimschoots aan bod.

Alcohol- en drugsbril
Geïnteresseerden kunnen ervaren wat 
het gebruik van alcohol of drugs voor in-
vloed heeft door middel van een alcohol- 
en drugsbril. Met behulp van speciaal 
vervaardigde lenzen, zullen de alcohol- 
en drugsbril de effecten van het gebruik 
hiervan, simuleren op je lichaam. Deze 
brillen evenaren het gevoel van onder in-
vloed zijn op een realistische manier. Dit 
om te ervaren dat het gebruik van alcohol 
en drugs bij deelname in het verkeer ze-
ker niet samen gaan!

Mobiel informatiecentrum
Mocht u vragen hebben op het gebied 
van verkeersveiligheid: wij zijn aanwezig 
met het Mobiel Informatie Centrum. 

VVN afdeling Maasland 
(regio Oss) aanwezig bij 
Heesch Presenteert

Speciaal tijdens 
Heesch Presenteert
Speciaal tijdens Speciaal tijdens 

Diverse 

broodjes
Speciaal tijdens 
Heesch Presenteert

            facebook.com/� oryaheesch            facebook.com/� oryaheesch

Broodje Kofte en 
broodje Adana Kebab

Duurzaam
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FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

11 SEPTEMBER HEESCH PRESENTEERT 
EXTRA KOOPZONDAG  -  GEOPEND TOT 17.00 UUR

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

*Actie is alleen geldig op 
7,8,9,10 & 

11 september 2016 

Vraag naar onze 
voorwaarden in de winkel.

T0T

25%
KORTING

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 
WINKEL GEOPEND TOT 21.00 UUR

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 
WINKEL GEOPEND TOT 21.00 UUR

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
WINKEL GEOPEND TOT 16.00 UUR

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 
WINKEL GEOPEND TOT 21.00 UUR

NOG VEEL 
FIETSplezier 

OP EEN 
2016 MODEL

MEGA VOORRAAD SALE DAGEN

KORTINGSACTIE 

’t Dorp 108, HEESCH

Meer Sports bestaat 5 jaar en dat vieren wij de hele maand september 
met mooie acties voor zowel onze huidige leden, als onze nieuwe leden! 

HEESCH PRESENTEERT. Ook dit jaar staat Meer Sports op Heesch-
Presenteert en zullen onze jonge talenten hun activiteiten laten zien! 
Bij ons kraampje op ’t Dorp is alle informatie te verkrijgen en kan er te-
vens ingeschreven worden. Ontmoet hier ook onze Personal Trainers, 

Fysiotherapeut en Voedingsconsulente. Naast ons kraampje vindt onze challenge ‘sportbroekhangen’ 
plaats. Elk uur wint degene met de beste tijd 5 maanden gratis sporten! Zorg dat je erbij bent!

ACTIES. Iedereen die lid wordt in de feestmaand september, sport de eerste 5 weken gratis! Bovendien 
rekenen wij deze hele maand GEEN administratiekosten. 

LEDENACTIE. Voor onze leden hebben we de hele maand september GRATIS koffie en thee met een 
lekkernij van Depot en introduceren we een nieuwe ledenactie. 

Voor meer informatie check onze website www.meersports.nl of informeer bij één van onze medewerkers.
Tot snel bij Meer Sports!

Meer Sports 5 jaar en dat vieren wij!

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/ossbernheze

Ook aan de jonge bezoekers is gedacht, want

samen met Ronzebons poppentheater  zijn we

aanwezig op Heesch Presenteert. Kom gerust een

kijkje nemen en geniet van de leuke voorstelling.

Ronzebons poppentheater op Heesch
Presenteert. 

Jij komt toch
ook?

Heesch
Presenteert

Wij geven u graag advies en 
maken de vloer tot een verrij-
king van uw interieur. U heeft 
de keuze uit een breed assorti-
ment, waaronder de volgende 
uitvoeringen: BvS Giet-, Troffel-, 
Grind- en Marmerstonevloeren, 
Concrete Design, Betonlookvloe-
ren, Designvloeren en Coating-
vloeren. Zoals gezegd, plaatsen 
wij ook vloeren voor winkels en 

bedrijven. Dus, bent u op zoek 
naar een vloer die gemakkelijk is 
in onderhoud, comfortabel of uw 
kantoor maakt tot een eenheid 
met uw interieur of moet uw 
vloer juist voldoen aan bepaalde 
technische eisen voor bijvoor-
beeld het milieu, dan kunt u ook 
hiervoor terecht bij BvS Vloeren. 

Wij helpen u graag.

De naadloos strakke vloeren van BvS
Sinds 2007 legt BvS Vloeren de mooiste vloeren voor particulieren, winkels en bedrijven. Met onze erva-
ring en vakmanschap creëren wij naadloos strakke vloeren in de gehele Benelux, maar ook in andere lan-
den, waaronder Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook zij hebben hun weg naar BvS vloeren gevonden.
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• Eetgelegenheden
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RENOVATIE & ONDERHOUDSADVIES

HERMES

Bezoek onze stand en maak kans op 
GRATIS KLUS-UREN!

Meer informatie? Scan de QR code of ga naar www.hermesheesch.nl

53-84
Wat is ‘t jaar voorbijgevlogen! 
Aanstaande zondag staat Heesch
alweer klaar. #koopzondag 11 
september 

Onze winkel is weer helemaal 
ingericht om de kasten te vullen 
met de fijne collectie van dit na-
jaar. Het weer is er nog niet he-
lemaal op ingesteld, maar zodra 
het weer omslaat, is ‘t fijn om al 
wat leuke items in je kast te heb-
ben. Heb jij je kast al doorgespit? 
En die lekkere winterjas gepast? 
Dan is #Heeschpresenteert de 
perfecte gelegenheid om jouw 

nieuwe collectie samen te stel-
len...
Bij @53-84 is deze dag een ge-

zellige modeshow met onze 
prachtige modellen die collecties 
zullen showen van onze merken 
als NameIt, NOeser, FunkyXS, 
Flo, Super rebel Lebig, DDD, So-
meone en vele andere.

Koop jij op deze dag een leuk 
cadeautje of trendy outfit, dan 
krijg je van ons een goedgevulde 
goodiebag.

Daarbij hebben wij ook een aan-
tal kramen met onze zomercol-
lectie met #outletprijzen, kortom 
heel veel vertier en gezelligheid.

Renovatie vergt planning, ervaring, cre-
ativiteit en flexibiliteit. Hermes Renova-
tie- en Onderhoudsadvies kan u hierbij 
volledig begeleiden, van het begin tot 

‘t eind en werkt samen met een aantal 
zorgvuldig geselecteerde onderaanne-
mers. Wij komen graag bij u langs voor 
een onderhoudsinspectie en geven u ad-
vies op maat. 

Door ruim 30 jaar ervaring zijn wij in staat 
om efficiënt, klantgericht en vakkundig te 
adviseren en te realiseren. Gedurende het 
gehele project slechts een contactpersoon 

die alles voor u regelt. Alle voorkomende 
onderhouds- en renovatiewerkzaamhe-
den worden door ons uitgevoerd, zoals 
het vervangen van kozijnen, vernieuwen 

van badkamers, keukens en plafonds. 
Wij helpen u uw woning in goede staat 
te houden. Periodiek en deskundig onder-
houd of tijdige renovatie voorkomt verval 
en onnodige kosten.
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan 
of bezoek onze stand tijdens Heesch Pre-
senteert.

Hermes Renovatie- en Onderhoudsadvies

Renovatie of onderhoud zelf 
doen of uitbesteden, Hermes 
wijst de weg
U bent uw eigen badkamer of toilet helemaal zat en toe aan het renoveren hiervan. 
Of u wilt toch eindelijk die serre waar u van droomt. U wilt dit zelf doen maar u weet 
niet waar u moet beginnen en beschikt ook niet over de benodigde kennis of tijd. Geen 
nood! Hermes Renovatie- en Onderhoudsadvies is gespecialiseerd in het renoveren 
van diverse objecten en heeft de benodigde kennis in huis.

‘Door ruim 30 jaar ervaring zijn wij in staat om efficiënt, 
klantgericht en vakkundig te adviseren en te realiseren’

Broekhoek 44A
5384 VR Heesch
T 0412 451677

info@vangruijthuijsen.com
www.vangruijthuijsen.com

Gezellig winkelen
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Dressup-Instyle 

De collectie van Dressup-Instyle 
bestaat uit tijdloze merken, zoals; 
Expresso, Catwalk Junkie, YAYA, 
Vila, Summum, Mavi jeans, Mor-
gan, Sparkz en FreeQuent, die 
je op talloze manieren met el-
kaar kunt combineren, zodat er 
keer op keer een verfrissende 
look neergezet kan worden. Bij 
Dressup-Instyle draait alles om 
persoonlijk kledingadvies door 
onze kundige stylisten. Dit in 
combinatie met een groot scala 
aan keuze in prijs en vele beken-
de merken, zorgen ervoor dat je 
hier zeker slaagt.

Op zondag 11 september zullen 
wij door middel van modeflitsen 
onze nieuwe, prachtige najaars-
collectie showen!
U bent allen van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen in 
onze winkel.

In het winkelhart van Heesch, is een parel te vinden op het gebied van damesmode. Dressup-Instyle 
biedt alles wat je zoekt in een fashion boutique! Sleutelwoord voor Dressup-Instyle is de hoge mate van 
service, in combinatie met een relaxte sfeer. Kleding, mooie sieraden, schoenen, accessoires en lifestyle, 
alles is hier te vinden onder een dak.

heesch presenteert@53-84

53-84  baby- & kinderkleding
Schoonstraat 2A-01, 5384 AN  Heesch 
0412-450503    |    info@5384.nl

OPENINGSTIJDEN:
Ma.  - Di. - Wo. - Do. 09.30 - 18.00 uur

Vr. 09.30 - 21.00 uur    |    Za. 09.30 - 17.00 uur

MODESHOW
@53-84
OUTLET KRAAMPJES 
MINI KINDERMARKT 

53-84  baby- & kinderkleding OPENINGSTIJDEN:

nu in onze winkel de
geweldige nieuwe 
najaarscollectie

nu in onze winkel denu in onze winkel denu in onze winkel denu in onze winkel de

Zondag
11 september
11.00 - 17.00 uur

* GELDIG IN DE MAAND SEPTEMBER 2016 | HELE MAAND GEEN ADMINISTRATIEKOSTEN
  KIJK VOOR MEER INFO EN VOORWAARDEN OP WWW.MEERSPORTS.NL

WORD NU LID EN SPORT 
5 WEKEN GRATIS*

EN DAT VIEREN WE!

‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl) | (0412) 40 44 74 | www.meersports.nl

Sport & Healthclub Heesch

Fitness | Spinning | Les Mills | Zumba | Xco 
Kids Fit | FunXtion | MEER dan alleen sports!

SPORTEN VANAF €19,99 PER MAAND

MEER SPORTS

WIN 5 MAANDEN GRATIS SPORTEN

TIJDENS HEESCH PRESENTEERT

Anja voor Ghana

Ik ben benieuwd naar de water-
put die intussen is geslagen op 
onze school en die ik heb kun-
nen betalen en naar mijn klein 
krediet naaimachineproject. Fijn 
dat steeds meer mensen achter 
mijn doel staan en weten waar ik 
mee bezig ben. De school waar 
ik me voor inzet is gegroeid van 
60 naar 300 leerlingen en van de 
eerste twee lokalen en een wc - 
die ik mee heb gebouwd in 2015 
- tot nu acht lokalen en een 
tweede wc, een keuken, water-

put en een stuk grond om ingre-
diënten voor de schoollunch te 
verbouwen. Soms is de school-
lunch het eerste wat de kinderen 
eten, er zit geen rijstkorreltje bij 
de afwas.
Nu is de planning om te zorgen 
dat op gas gekookt kan worden; 
kolen zijn duur en lastig te ver-
voeren en het roet vliegt soms in 
de ketel. Voor de verbandtrom-
mel wil ik graag bandafix en 
gaasjes meenemen, omdat pleis-
ters niet goed houden. Ik grijp 

de kans aan om via deze weg 
een oproep te doen voor een bij-
drage hieraan, ook aangebroken 
verpakkingen zijn welkom.
Mijn jongste dochter gaat twee 
weken mee. Zij heeft zelf ook al 

een potje geld, verkregen door 
Afrikaantjes te verkopen en zij 
staat 11 september op Smout-
eind markt.

Mijn agenda
11 september: 
loterij Heesch Presenteert
11 september: 
Oss Smouteind markt (dochter)
5 november: Osse markt met 
decembercadeautjes
16 november: 
Heesche markt met december-
cadeautjes
November: Heesch kerkdienst, 
datum komt in kerkblaadje.

Voor meer informatie
anjavoorghana@gmail,com   
www.anjavoorghana.nl
www.compassion4humanity.
comghana.

HEESCH - Mijn doel om voor Ghana de Compassion International 
Kids School geld bij elkaar te krijgen via markten en braderieën gaat 
goed. Ik krijg steeds mooiere spullen om te verkopen. Op 12 januari 
2017 staat mijn reis van tien weken gepland.

OPROEP VOOR 
EEN BIJ DRAGE

Volop vertier
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‘t Dorp 68a Heesch

Tijdens Heesch Presenteert 
leuke acties in de winkel

D� koffi  � 
staa� klaar!

Alle gekochte 
kleding wordt 

altijd gratis 
vermaakt

 Tijdens Heesch Presenteert 

modefl itsen van de najaarscollectie 
‘t Dorp 86a

Heesch

Vrijwilligers Dorpsplein aanwezig
tijdens Heesch Presenteert
Ontdek de mogelijkheden en doe mee aan onze quiz

Op zondag 11 september zijn vrij-
willigers van Dorpsplein Heesch
aanwezig tijdens ‘Heesch Pre-
senteert’. Doe mee aan onze 
quiz en maak kans op een van 
de drie (gezonde) prijzen.

Je kunt bij onze stand terecht 
om je te laten informeren over 
onze werkzaamheden. Daar-
naast tonen wij je graag de nieu-
we digitale Sociale Wegwijzer en 
SamSam, die via onze website te 
gebruiken zijn. 

Op 11 september staan we met 
onze stand op het Oostplein, 
bij de zorg- en advieshoek, te-
genover De Rank bloemen en 
Woondecoraties.

Wat betekenen de Sociale Weg-
wijzer en SamSam voor jou?
Je zoekt bijvoorbeeld naar:
• waar moet ik zijn voor kruk-

ken of een rolstoel?;

• bespaartips of andere zaken 
rond werk en inkomen;

• opvoedingsvragen.
Op de Sociale Wegwijzer is deze 
en andere actuele informatie 
over welzijn en zorg, werk en in-
komen van vrijwilligers- en pro-
fessionele organisaties te vinden.

SamSam is een digitale markt-
plaats op het terrein van welzijn 
en zorg. Hiermee kunnen, door 
het plaatsen van een gratis ad-
vertentie, vraag en aanbod bij 
elkaar worden gebracht. Met 
SamSam kunnen diensten onli-
ne worden aangeboden én ge-
vraagd door jong en oud. Het 
kan bijvoorbeeld gaan over on-
dersteuning bij huiswerk, klus-

sen, uitlaten van de hond, en het 
zoeken van gezelschap. 

Nadere informatie en inlichtin-
gen: Dorpsplein Heesch
www.dorpspleinheesch.nl
06-21481414.

Dorpsplein Heesch is een advies-, informatie- en ontmoetingspunt op het gebied van Zorg en Welzijn, 
Jeugd, Werk en Inkomen. Het Dorpsplein houdt inloopspreekuren in CC De Pas op dinsdag- en donder-
dagochtend van 9.30 - 11.30 uur (www.dorpspleinheesch.nl). Heb je hulp nodig bij het gebruik van de 
Sociale Wegwijzer en SamSam? Onze vrijwilligers zijn er ook om je daarbij te helpen.

In 2017 bestaat zwembad ‘t Kuipke 
50 jaar, met veel verhalen
Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan

Om een mooi overzicht te krij-
gen van 50 jaar historie van 
zwembad ‘t Kuipke zijn wij op 
zoek naar krantenartikelen en 
foto’s van ‘toen’ en ‘nu’.

Maar ook horen wij graag uw 
leuke, grappige, mooie, mis-
schien wel ontroerende per-
soonlijke herinneringen aan ‘t 
Kuipke. Was u misschien bij de 
TipTop-avond in 1967? Heeft u 
bij ‘t Kuipke gewerkt of bent u 

in die 50 jaar op enige wijze be-
trokken geweest bij ‘t Kuipke als 
vrijwilliger of bestuurder? 
We horen het graag! 
En... wie kent ‘de schuimblok uit 
het winkeltje’ niet, al generaties 
lang favoriet! of ‘We gaan aan-
kleden’ wat om 17.15 uur werd 
omgeroepen...

U kunt uw verhaal of foto mailen 
naar info@zwembadhetkuipke.nl
of opsturen naar Zwembad ‘t 
Kuipke, postbus 159 , 5384 ZG 
Heesch (niet-digitale foto’s dan 
graag voorzien van uw naam en 
adres zodat wij deze na scannen 
weer naar u terug kunnen stu-
ren). 

U kunt het ook bij ons persoon-
lijk inleveren op zondag 11 sep-

tember bij Heesch Presenteert 
waar wij met een kraam aanwe-
zig zijn. 

Wij hopen op vele mooie ver-
halen en foto’s. Alvast hartelijk 
dank!
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Architectenbureau Koppens is 
een bureau dat in 1989 is op-
gericht door Hein Koppens (ar-
chitect), gevestigd aan de Wijst-
straat in Heesch. 

Het bureau bestaat uit vijf perso-
nen, waaronder twee architecten 
en drie bouwkundigen. Zij zijn in 
staat het volledige bouwproces 
uit handen te nemen waardoor 
u als opdrachtgever wordt ont-
zorgd. Van een eenvoudige 
aan- of uitbouw tot een complex 

utilitair project, zij maken een 
ontwerp, verzorgen het vergun-
ningentraject en begeleiden de 
bouw tot een prachtig resultaat. 
Het bureau wordt geprezen om 
zijn veelzijdigheid. Dat heeft 
geresulteerd in een mooie diver-
siteit aan projecten: van klassieke 
woonboerderij tot moderne villa.

Architectenbureau Koppens

Voor de allerkleinste van 0 t/m 4 jaar is er een 
speeltoestel langs het horecagedeelte, zodat je 
als volwassene de kinderen goed in de gaten kunt 
houden. Deze ruimte is voorzien van een soft-vloer 
en van speelgoed in allerlei vormen waar de kinderen 
uitdaging krijgen om overal op, onder en langs te 
spelen. Ook is er natuurlijk een ballenbak!

Voor de kinderen van 5 t/m 10 jaar is er een groot 
toestel met meerdere klim- en klautermogelijkheden. 
In het toestel zitten verschillende hindernissen om 
iedere route weer nieuwe uitdagingen te ontdekken. 

Uitdagende speelmogelijkheden voor kinderen van 0 t/m 10 jaar

Leef je uit
bij Mar v y’s
 Speelwereld

Graafsebaan 38  5384 RT Heesch                                0412 - 450 679
E

ook voor uw (kinder)feestjes 

LeefLeef jeje
bij Mar 
 Speelwereld
bij
 Speelwereld
bijbij
 Speelwereld
bij
 Speelwereld
bij

info@marvys-speelwereld.nl               www.marvys-speelwereld.nl

Een groot springkussen en een knutselhoekje 
ontbreken uiteraard ook niet. De dubbele rodelbaan 
met sleetjes is voor jong en oud hartstikke leuk !

Ook voor een hapje en een drankje bent u bij Marvy’s 
op de juiste plaats. De uitgebreide menukaart heeft 
voor een ieder wat wils !

kijk voor de actuele openingstijden op 
www.marvys-speelwereld.nl 
of op facebook: /marvy.speelwereld

Ontmoet SamenLoop voor Hoop 
op Heesch Presenteert

Heesch Presenteert wordt dit 
jaar voor de zesde keer georga-
niseerd. Heesche ondernemers 
en organisaties presenteren zich 
in het centrum van Heesch; 

daarnaast is er livemuziek, een 
braderie en vermaak voor de kin-
deren. Net als SamenLoop voor 
Hoop bevestigt Heesch Presen-
teert de verbindende kracht van 
de Heesche ondernemers en or-
ganisaties.

Op de foto met Sam
Op Heesch Presenteert is er 
vanaf 11.00 uur gelegenheid 
om de enthousiaste vrijwilligers 
van de SamenLoop voor Hoop 
te ontmoeten en vragen stellen 
over dit bijzondere wandeleve-
nement. 
Bezoekers van de stand kunnen 
zich daarnaast aanmelden als 
donateur, deelnemer, survivor of 
sponsor voor volgend jaar. Ook 
zijn er kaarsenzakken en band-
jes van SamenLoop voor Hoop 

te koop. Aan de kinderen is ook 
gedacht: zij kunnen voetstap-
pen inkleuren én op de foto met 
mascotte Sam.

Samenloop
SamenLoop voor Hoop Heesch 
vindt plaats op 10 en 11 juni 
2017. Dit wandelevenement is 
bedoeld om geld in te zamelen 
voor wetenschappelijk onder-
zoek tegen kanker. 

Teamleden wisselen elkaar af op 
een parcours, als symbool voor 
de voortdurende strijd tegen 
kanker. Rondom de wandeles-
tafette is er een bijzonder pro-
gramma voor bezoekers, boor-
devol muziek en activiteiten. 
Ook vindt er een indrukwekken-
de kaarsenceremonie plaats.

Zondag 11 september vindt het feestelijke evenement Heesch Presenteert plaats. Tijdens dit evenement 
zijn de enthousiaste vrijwilligers van SamenLoop voor Hoop Heesch aanwezig. Zij vertellen over de Sa-
menLoop en verkopen SamenLoop-kaarsenzakken en -bandjes. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om 
in te schrijven als donateur, deelnemer, survivor of sponsor.

Vinkelsestraat 113a
5384 SE Heesch 
M 06 - 33 05 03 06
E info@5384seautos.nl

auto’s

www.5384sEautos.nl

WWW.HEESCHKOI.NL

“Meer van dit soort bijzondere projecten zien?
Kom ons dan bezoeken tijdens HEESCH Presenteert!”

SamenLoop voor Hoop op 10 en 11 juni 2017
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Heesch staat op zondag 11 september vanaf 
11.00 uur weer in het teken van Heesch 
Presenteert. Ruim 140 bedrijven, verenigingen, 
stichtingen en standhouders zorgen voor een 
goed gevuld en gevarieerd parcours.

De braderie is dit jaar iets anders van opzet, 
zo zal het plein achter het gemeentehuis 
volledig benut worden door onder andere 
Depot, CC De Pas, De Eijnderic, de bibliotheek 
en Scouting Heesch. Op een gedeelte van de 
parkeerplaats achter Discus Spanjers/53-84 zal 
een veiligheidsplein komen met onder meer 
politie, brandweer en Veilig Verkeer Nederland. 
Aan de kant van ’t Traject/Scapino komt 
een heus dienstverleningsplein met diverse 
kramen en activiteiten. Op het autoplein, 
te vinden midden op ’t Dorp, zal een echte 
kantelsimulator aanwezig zijn.

Op het podium van Verenigd Horeca Heesch 
zullen diverse optredens plaatsvinden van The 
Basement, Arjon Oostrom en anderen. Ook zijn 
er diverse kinderattracties en is er straattheater.

Maandenlang wordt er door onze vrijwilligers 
hard gewerkt aan het organiseren van Heesch 
Presenteert, niet zomaar een braderie, maar 
een evenement waar beleving en gezelligheid 
centraal staan. Zowel voor jong als oud is er 
de hele dag van alles te doen en te beleven. 
Kortom, een evenement dat je niet mag 
missen!

Heesch Presenteert
groter en gevarieerder 
dan ooit!
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Locatie: ’t Dorp

GROTE BRADERIE 
met LIVE-MUZIEK

KINDERMARKT 
Verenigingen- en bedrijfsdemo’s

ETEN & DRINKEN 
Koopzondag

www.heesch-presenteert.nl

ZONDAG
SEPTEMBER
11.00-17.00 uur

Zanger Arjon Oostrom, afkomstig uit Made is een jonge 
zanger met een geweldige uitstraling die met veel 

enthousiasme het publiek keer op keer weet te vermaken 
met zijn aanstekelijke nummers!

ON STAGE @HEESCH-PRESENTEERT 17.30 UUR

The Basement is een Heesche coverband die bestaat uit zes enthousiaste 
jongens die van elk optreden steeds weer een feestje weten te maken!

ON STAGE @HEESCH-PRESENTEERT 13.00 UUR

THE BASEMENT

ARJON OOSTROM


