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Lenny Kuhr werd al jong beroemd toen zij in 1969 het Eurovisie 
Songfestival won. Tot op de dag van vandaag treedt zij op in 
Nederland en België. Haar repertoire heeft zich verdiept naarmate 
zij dieper in zichzelf afdaalde. Dit boek is de neerslag van dat 
proces: een rijke bron van spirituele inzichten en wijsheid, en een 
inspirerende gids voor ieder die de innerlijke weg wil gaan.

Lenny:
Ik vertel in dit boek hoe mijn proces is verlopen en wat ik onderweg aan 
inzichten kreeg. Ik hoop dat ik de lezers hiermee van dienst kan zijn 
op hun weg naar de plek waar we allen één zijn. Hoe zuiverder ons 
verlangen is en hoe meer we zijn toegewijd, hoe intenser onze ervaringen 
zullen zijn. Op een dag voelen we echt de eenheid. Die eenheidservaring 
vormt een nieuw begin en zal gaandeweg alle mogelijke lagen van ons 
bewustzijn en heel ons leven doordringen.

GEKUST DOOR DE 
EEUWIGHEID
lenny kuhr

reis naar een ruimer 
bewustzijn
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Presenteert 13ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode
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www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

Evenementenagenda
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

TRV-Bernheze.nl

ophaalservice 
T 0412 626 111

kringloopbernheze.nl

gratis 

zet DeMooiBernhezeKrant
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FOLder deze WeeK

Bernhezer golftoernooi levert 
€ 4.000,- op voor VluchtelingenWerk
YNNO VAN erP WiNt BerNHeze OPeN 2015

Lions Club Bernheze organiseer-
de de Bernheze Open: een uniek 
golftoernooi voor het goede doel 
in het glooiende landschap van 
businessclub The Duke. Deelname 
aan de Bernheze Open is voorbe-
houden aan alle inwoners van de 
gemeente Bernheze, iedereen die 
geboren is in de gemeente Bern-
heze en iedereen die werkzaam is 
in Bernheze. ruim 120 deelnemers 
grepen de kans om te genieten 
van een spannend toernooi over 

de splinternieuwe 18 holes, een 
heerlijke lunch en bovendien een 
Big Green Egg diner, verzorgd door 
het gastronomisch team van The 
Duke. De opbrengst van het toer-
nooi kwam dit jaar ten goede aan 
VluchtelingenWerk.

Er werden twee wedstrijden ge-
speeld. Een zogenaamde ‘stroke-
play’ 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 2015 werd Ynno 
van Erp. President Ben Prins van 
Lions Club Bernheze kon een che-
que van € 2.500,- overhandigen 
aan de mensen van Vluchtelingen-
Werk. Nederland wordt volgens 
hem steeds indringender gecon-
fronteerd met oorlog en geweld 
buiten de grenzen van Europa. 

“Het aantal asielzoekers neemt 
sterk toe en VluchtelingenWerk 
moet alle zeilen bijzetten om aan 
alle verzoeken om begeleiding te 
kunnen voldoen. Ik ben blij dat wij 
hen daarbij - dankzij de ruimhartige 
bijdragen van sponsoren Connect 

accountants, Marya schoenen, The 
Duke, rabobank, Hurkmans au-
tobedrijven, Van Tilburg Mode & 
Sport en de deelnemende golfers 
- kunnen ondersteunen”. De vol-
gende cheque werd overhandigd 
aan de Toeristisch recreatieve Ver-
eniging van Bernheze (TrV). Deze 
cheque van € 1.500,- werd vervol-
gens spontaan afgestaan door TrV 
aan de mensen van Vluchtelin-
genWerk, waardoor de totale op-
brengst voor VluchtelingenWerk 
op € 4.000,- kwam. 

Kijk voor meer informatie en de 
complete uitslagen van het toer-
nooi op www.bernheze-open.nl.

BErNHEZE - Het Bernheze Open golftoernooi op 4 septem-
ber heeft € 4.000,- opgeleverd voor VluchtelingenWerk. Het 
toernooi werd gewonnen door Ynno van Erp.

President Ben Prins overhandigde de cheque Winnaar Ynno van Erp

Voor vluchtelingen in Bernheze

Veel mensen willen iets doen om 
het leed van deze medemensen te 
verzachten. 
DeMooiBernhezeKrant heeft con-

tact gezocht met Vluchtelingen-
Werk Bernheze met de vraag waar 
zij behoefte aan hebben om dicht 
bij huis iets te kunnen betekenen. 
VluchtelingenWerk Bernheze geeft 
aan te weinig mankracht te heb-
ben en onlangs nog vijf gezinnen 
te hebben gehuisvest in Bernheze. 
Vrijwilligers die vluchtelingen wil-
len begeleiden tijdens procedures 

en bij de eerste stappen om zich 
in Bernheze te vestigen, zijn bij-
zonder welkom. Ook overtollige 
huisraad zoals witgoed, meubels 
en beddengoed zijn welkom. Voor 
meer informatie kun je contact 
opnemen met VluchtelingenWerk 
Bernheze op maandag- en dins-
dagochtenden: 0412-456909 van 
9.00 tot 12.00 uur of 
bernheze@vluchtelingenwerk-wobb.nl.
Zij zijn gevestigd aan de Misse 4A, 
5384 BZ Heesch.

VluchtelingenWerk Bernheze is 
onderdeel van VluchtelingenWerk 
Nederland.

BErNHEZE – De toestroom van vluchtelingen is enorm. De tragedies 
van de mensen die hun land ontvlucht zijn houden gelijke tred met het 
aantal dat gevlucht is en dagelijks nog vluchten. 

mankraCht Voor 
VlUChtelingen
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Zaterdag 12 en zondag 13 
september exposeert Adri 
Frigge in de Kloosterkapel 
met etsen. Beide dagen 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
De toegang, is zoals ge-
bruikelijk, gratis. 
Adri Frigge is geboren en 
getogen in rotterdam en 
heeft daar ook de Acade-
mie van Beeldende Kun-
sten (1969) gevolgd. Later 
is hij naar Brabant ver-
huisd en heeft een groot 
aantal jaren les gegeven 

aan het MIK (voorheen 
CKVU in Uden en Pieter 
Brueghel in Veghel).
Adri maakt etsen. Veel 
van zijn werk vindt zijn 
oorsprong in de muziek. 
Een klank die in een ruim-
te opkomt is voor Adri 
identiek aan een lijn in het 
wit. Hij kan en wil zich niet 
losmaken van het gevoel 
dat alles een klank in zich 
draagt. Zelfs in zijn por-
tretten roept het lijnenspel 
een associatie met muziek 

op. De tentoonstelling in 
de Kloosterkapel wordt 
deels gevuld door op mu-
ziek geïnspireerde etsen. 
Daarnaast zijn ook beel-
den te zien van de zee, 
waarbij ritme en bewe-
ging de hoofdrol spelen. 
Om zijn door muziek ge-
inspireerde beelden kracht 
bij te zetten zal Adri op 
beide dagen om 12.00, 
14.00 en 16.00 uur een 
aantal muziekstukken op 
de piano spelen.

Meer informatie over Adri 
Frigge is te zien op 
www.adrifrigge.com.

Eten, drinken & uitgaan

culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenboschexpositie Adri Frigge in de Kloosterkapel

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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ELKE DAG VOOR U (H)EERLIJK SCHARRELVLEES 
UIT ONZE SLAGERIJ 

e zomer loopt alweer op zijn einde en dat is te merken ook; 
’s avonds vroeger donker en het is regenachtig en fris weer. 
Maar wat hebben we genoten van de vele zonnige dagen en 

zwoele zomeravonden. Gezellig samenzijn met familie en vrienden 
in de tuin met de barbecue aan en daarop de diverse spiesen van ons 
scharrelvlees. Wellicht bent u er ook heerlijk tussenuit geweest voor 
een vakantie in het buitenland en heeft u daar culinair genoten van 
de plaatselijke gerechten.

Maar met de zomer bijna voorbij en de vakanties 
ten einde, zijn de kinderen weer naar school 
en is iedereen weer aan het werk. Het leven 
van alledag met ritme en regelmaat wordt weer 
opgepikt en daarbij wellicht ook het bewust bezig 
zijn met gezond, eerlijk en verantwoord eten en 
misschien de behoefte om wat kilootjes kwijt te 
raken. Op het gebied van vlees en gevogelte is 
het aanbod in kwaliteit, assortiment en herkomst 
divers, wat de consument de mogelijkheid 
geeft om bewust te kiezen. U bent bij ons aan 
het juiste adres voor kwalitatief scharrelvlees, 
waarbij de herkomst, het ras, de voeding en het 
dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Graag 
verwelkomen wij u in onze slagerij, om u te laten 
kennismaken met ons vlees en gevogelte en om al 

uw vragen te beantwoorden. 

Zondag 13 september is onze winkel in Heesch ook geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur, in het centrum vindt deze dag Heesch 
Presenteert plaats. Een grootse braderie met diverse kramen, muziek 
en entertainment voor de kinderen. 
Deze dag zal onze slagerij geopend zijn, dus loopt u gerust eens 
binnen om een kijkje te nemen, u bent van harte welkom. 

We nemen de tijd om u 
uitgebreid te informeren. 
Daarnaast zullen we op 
de braderie staan om de 
innerlijke mens te verzorgen 
met o.a. een broodje 
hamburger, kipsaté en een 
broodje kip cajun. Ook 
zullen we op de braderie 
onze bekende Zuid-Franse 
droge worstjes, in vele 
diverse smaken, aanbieden. 
Komt u heerlijk proeven en 
ontdekken welke smaak bij 
u past. Voor drie worstjes 
betaalt u slechts € 10,-. En 
zeker weten dat het u doet 
denken aan de typische 
Franse sfeer en smaak. 
Deze zondag zal ook onze 
Eetwinkel geopend zijn, waar u welkom bent voor een heerlijke kop 
koffie of een frisdrank en een broodje.

Riny van Esch

D

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, zijn 
mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

GENIET, van onze heerlijke 
lunchgerechten

WerKWiJze
Snijd de pompoen in schijven. Verwijder de zaden en de draderige 
binnenkant en snijd met een scherp mes de schil er af. Snijd de 
pompoen in grove stukken. Snijd de ui en knoflook fijn. Schil de 
winterpeen en snijd hem in plakken.
Verhit de olie in een grote pan en bak de pompoen, winterpeen en ui 
5 min. Voeg de knoflook, laurierblaadjes en komijn toe. Schenk het 
water erbij en voeg het bouillontablet toe. Breng aan de kook en laat 
alles in 30 minuten gaar worden.
Verwijder de laurierblaadjes. Pureer de soep met de staafmixer en 
breng op smaak met de tabasco, peper en zout. roer de crème fraîche 
los met een lepeltje, zodat deze smeuïg wordt. Schep de soep in diepe 
borden of kommen en schep er crème fraîche op.

1.2 kg pompoen

2 uien
2 tenen knoflook

250 g winterpeen

3 el olijfolie

2 laurierblaadjes

1 theelepel komijn 

1 liter water

1 groentebouillontablet

2 druppels tabasco

125 g crème fraîche 

Eet Smakelijk

125 g crème fraîche 125 g crème fraîche 125 g crème fraîche 

‘komt u heerlij k proeVen en 
ontdekken Welke smAAk bij  u pAst’ 

Boekpresentatie Lenny 
Kuhr in Boekhandel Berne
HEESWIJK-DINTHEr - In Boek-
handel Berne in Heeswijk vindt 
op vrijdag 11 september om 12.30 
uur de presentatie plaats van het 
boek ‘Gekust door de eeuwigheid’ 
van Lenny Kuhr.

Lenny Kuhr werd al jong be-
roemd toen zij in 1969 het Euro-
visie Songfestival won. Tot op de 
dag van vandaag treedt zij op in 
Nederland en België. Haar reper-
toire heeft zich verdiept naarmate 
zij dieper in zichzelf afdaalde. Dit 
boek is de neerslag van dat proces: 
een rijke bron van spirituele inzich-
ten,  wijsheid en een inspirerende 
gids voor ieder die de innerlijke 
weg wil gaan.
Lenny: “Ik vertel in dit boek hoe 
mijn proces is verlopen en wat ik 
onderweg aan inzichten kreeg. Ik 
hoop dat ik de lezers hiermee van 
dienst kan zijn op hun weg naar de 
plek waar wij allen één zijn. Hoe 
zuiverder ons verlangen is en hoe 
meer wij zijn toegewijd, hoe inten-
ser onze ervaringen zullen zijn. Op 
een dag voelen wij echt de een-

heid. Die eenheidservaring vormt 
een nieuw begin en zal gaan-
deweg alle mogelijke lagen van 
ons bewustzijn en heel ons leven 
doordringen.”
Lenny heeft rabbijn Awraham 
Soetendorp, haar eerste spirituele 
leraar, uitgenodigd om het eerste 
exemplaar in ontvangst te nemen.

dabar-luyten – Heeswijk
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Lenny Kuhr werd al jong beroemd toen zij in 1969 het Eurovisie 
Songfestival won. Tot op de dag van vandaag treedt zij op in 
Nederland en België. Haar repertoire heeft zich verdiept naarmate 
zij dieper in zichzelf afdaalde. Dit boek is de neerslag van dat 
proces: een rijke bron van spirituele inzichten en wijsheid, en een 
inspirerende gids voor ieder die de innerlijke weg wil gaan.

Lenny:
Ik vertel in dit boek hoe mijn proces is verlopen en wat ik onderweg aan 
inzichten kreeg. Ik hoop dat ik de lezers hiermee van dienst kan zijn 
op hun weg naar de plek waar we allen één zijn. Hoe zuiverder ons 
verlangen is en hoe meer we zijn toegewijd, hoe intenser onze ervaringen 
zullen zijn. Op een dag voelen we echt de eenheid. Die eenheidservaring 
vormt een nieuw begin en zal gaandeweg alle mogelijke lagen van ons 
bewustzijn en heel ons leven doordringen.

GEKUST DOOR DE 
EEUWIGHEID
lenny kuhr

reis naar een ruimer 
bewustzijn

reCept Pompoensoep
Boodschappenlijstje 4 personen
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Mikestro gaat niet voor half werk  Tekst: Wendy van Lijssel

Knallen op Puur Natuur

Mike Strik uit Dinther won enige 
tijd geleden de door Puur Natuur 
uitgeschreven wedstrijd waarbij 
opgeroepen werd om een dance-
mix op te sturen. De winnaar 
mocht als dj de avond openen. 
Mikestro, zoals hij zich intussen 
noemt, is deze eer te beurt geval-
len. 

Als liefhebber van dancemuziek 
begon Mike jaren geleden met 

het samenstellen van zijn eigen 
muziek. “Ik vond en vind het nog 
steeds leuk om ‘lekkere’ dance-
nummers te verzamelen, mixen 
en aan elkaar te plakken tot één 
geheel. Ik gebruik daarbij niet het 
hele lied. De kunst is om de mooi-
ste momenten uit een nummer te 
halen en die zo aan een volgend 
lied te plakken dat het bijna naad-
loos in elkaar overgaat. Dat is gelijk 
ook de moeilijkheidsgraad”, vertelt 
hij. Mike laat gelijktijdig weten dat 

hij geen producer is, maar de mu-
ziek van anderen gebruikt.

Mike begon met house, richtte 
zich aansluitend even op hardstyle, 
maar is intussen al weer enige 
tijd doende met future house. 
“Hardstyle is echte harde (stamp) 
muziek en future house zit een 
beetje tussen techno en house in. 
Het is dansbaar, rustiger en ik vind 
het persoonlijk heel chill”, probeert 

hij uit te leggen. Als 20-jarige stu-
dent commerciële economie is het 
mixen voor hem een hobby, waar-
bij hij er wel voor zorgt dat wat 
hij doet, lekker in het gehoor ligt. 
“Ik hou niet van half werk. Wat ik 
doe moet wel kloppen”, om toe te 
voegen, “en daar gaat heel veel 
tijd inzitten”.

Speciaal voor de Puur Natuur wed-
strijd maakte hij een mix en tot 
zijn verrassing werd Mike gebeld 

dat hij mag draaien. “Ik vind het 
heel vet, maar ook best spannend. 
Ik ga daar vooral live draaien, dus 
het moet in één keer goed zijn”. 
Mikestro trapt om 19.00 uur af. 
“Je kunt niet gelijk keihard gaan 
draaien, met tig beats in een mi-
nuut. rustig opwarmen en het 
tempo zoetjes opvoeren”, laat hij 
weten. De voorbereidingen om 
net als zijn collega-dj’s B-Front, 
Sam O’Neall, David Ghetto, Naffz 
en Kid de Luca te gaan knállen zijn 
in volle gang. Mike: “Ik heb al een 
aardige collectie met lekkere num-
mers en ga ervoor”. 

HEESWIJK-DINTHEr – Zaterdag 19 september kan iedereen weer helemaal los tijdens het dancefeest Puur 
Natuur in natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk. Naast B-Front, Sam O’Neall, David Ghetto, Naffz, Kid de 
Luca staat er ook een plaatselijk talent achter de draaitafel. Mike Strik oftewel Mikestro, trapt om 19.00 uur 
af met Future House en gaat het publiek opwarmen voor meer, meer, meer!

Leuk om lekkere dance-nummers te verzamelen

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

Interview met docent Harry Sprangers
De cursussen en workshops bij 
De Eijnderic worden verzorgd door 
enthousiaste docenten, vaak met 
een passie voor hun vak. Hun ken-
nis en vakmanschap brengen zij op 
een enthousiaste manier over op de 
cursisten. Eén van deze docenten is 
Harry Sprangers, hij verzorgt culi-
naire cursussen. 

Harry, hoe ben jij als culinair docent 
bij De Eijnderic terechtgekomen?
Het is inmiddels al weer een aantal 
jaartjes geleden dat ik werd benaderd 
door de coördinator van De Eijnderic 
met de vraag of ik kookcursussen wilde verzorgen. Na wat gesprekken over en 
weer ben ik toen begonnen met één kookclub. Inmiddels zijn er dat vijf. 

Bij De Eijnderic verzorg jij alle jaren op professionele wijze de bijeenkom-
sten van vijf kookclubs. Wat zijn de leuke aspecten van een kookclub? 
Ja, er zijn meerdere leuke aspecten denk ik en dan nog zal dit zeker per 
persoon verschillen. Ik zal er, in willekeurige volgorde, een aantal noemen. Je 
doet dit samen met anderen die passie hebben voor koken, lekker eten, je kunt 
vrienden en/of familie verbaasd laten staan en het is leuk om mensen over de 
vloer te hebben. Gezellig met elkaar 3 of 4 gangen koken op redelijk hoog culi-
nair niveau, lekkere wijn er bij drinken, die passend wordt gekozen bij hetgeen 
er gekookt wordt en, last but not least, de gezelligheidsfactor staat bij alle vijf 
de kookclubs hoog in het vaandel. 

Kun je ons een leuke anekdote vertellen?
Tijdens een van de vele kookavonden had één van de deelnemers met veel 
energie en moeite, maar vooral ook met veel tijd, een mooie bruine basissaus 
bereid. Terwijl deze saus stond af te koelen voor verdere verwerking, dacht 
een andere deelnemer dat het pannetje wat aangebrand was en in de week 
stond om schoon te worden gemaakt en gooide vervolgens de inhoud door de 
gootsteen weg. En weg was dus ook alle moeite. Het pannetje was wel schoon. 
Maar zo zie je maar weer hoe het kan vergaan. 

Wat doe je als je niet bij De Eijnderic bent?
Ja, het klinkt wellicht wat vreemd, maar naast de vijf kookclubs bij De Eijnde-
ric heb ik nog eens tien kookclubs die ik verzorg bij mensen aan huis. Omdat 
koken ook mijn passie is, vul ik een groot deel van mijn (vrije) tijd dus in met 
koken door en met ‘fanatieke’ hobbykoks. Daarnaast mag ik graag wandelen 
en/of fietsen en bij mooi weer op een terrasje zitten.

Heb je nog tips voor onze cursisten?
Er zijn altijd wel bruikbare tips en/of adviezen voor de nieuwe lichting ‘mas-
terchefs van morgen’. Een van de belangrijkste tips vind ik: blijf te allen tijden 
rustig als je aan het koken bent. Met paniek bereik je niks en gaat er vaker iets 
verkeerd. Ook ‘haast’ is een vijand van een goed (eind)resultaat. Een aardappel 
wordt niet vlugger gaar door het vuur hoger te zetten. Koken is een serieuze 
zaak, werk met ingrediënten waarvan je weet wat je er mee kunt doen.  

Met passie koken

Van Schayk maakt u wegwijs
in de wereld van administratie en belastingen

Meer weten over onze dienstverlening? 
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat

Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

Pater van den Elsenlaan 21  |  5462 GG Veghel  |  Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl  |  www.vanschaykvof.nl
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Health, Beauty, Care

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

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Tramstraat 15 - Nistelrode
06-53333364

Nieuw geopend in Nistelrode

Openingstijden op afspraak
Maandag 8.30-13.00 uur
Woensdag 13.00-22.00 uur
Donderdag 8.30-22.00 uur
Vrijdag 8.30-17.30 uur

Zonder afspraak
Vanaf 19 september is de 
kapsalon elke zaterdag open 
tussen 8.00-14.00 uur.

T 073 547 00 19

info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Voor het onderzoeken en behandelen van 
voetklachten en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt 
u terecht bij de podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied 
van de voet. 

WEET WAT U DOET, 
BIJ PIJN AAN UW VOET!

LOCATIES

Breugel
Van Gentlaan 12a
5694 SC Breugel

0413-470058

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Er is nog plaats voor de basistraining!

VPTZ is een vrijwilligers organisatie die door middel van actieve 
ondersteuning met getrainde VPTZ vrijwilligers cliënt en 

mantelzorgers ondersteunt in de terminale situatie.
Heeft u ook interesse om VPTZ vrijwilliger te worden?

De basistraining start op: 29 september 2015. Deze training bestaat 
uit 12 dagdelen. De training is bedoeld om u goed toe te rusten om

 de cliënt en mantelzorger te kunnen ondersteunen. 
Bij het vrijwilligerswerk ontvangt u intensieve begeleiding 

van de 3 coördinatoren.

Meer informatie over dit dankbare vrijwilligerswerk
www.vptz-uden-veghel.nl - info@svptz.nl

0413-82 03 05  of  06 12 11 46 06

Vrijwilliger in de Terminale zorg worden?

Nationale 
ziekendag

LOOSBrOEK - De ziekenbezoek-
groep van de parochie St. Serva-
tiuskerk in Loosbroek wil op zon-
dag 13 september extra aandacht 
schenken aan de zieken uit Loos-
broek. 

De ziekenbezoekgroep nodigt alle 
zieken en hun familie uit voor de 
viering in de kerk om 9.30 uur. 
Deze viering staat geheel in het 
teken van de Nationale Ziekendag 
en heeft als thema ‘Er kan zoveel 
meer dan je denkt’. Na de viering 
is iedereen welkom in gemeen-
schapshuis ‘De Wis’ voor een ge-
zellig samenzijn onder het genot 
van een kopje koffie of thee.

intense skin and body improvement 06 104 33 489
Laarhof 22   www.salonintense.nl
5388 GX  Nistelrode  info@salonintense.nl

Schimmelnagels?
Mooie voeten beginnen bij mooie nagels.

Mooie nagels beginnen bij intense.

voor 2 maanden 5 maanden 9 maanden

De laserbehandeling
Wat wij doen met een laser behandeling is het geleidelijk verwarmen van 
de nagelplaat, nagelriem en nagelwortel tot ongeveer 45 graden Celsius. 
De schimmel in de nagelplaat wordt zo pijnloos vernietigd. Na de behandel-
ing ziet u niet direct resultaat, maar bij het groeien van de nieuwe nagel 
ziet u dat deze gezond uitgroeit. De behandeling zelf is zo gebeurd en 
heeft geen bijwerkingen. Daarna is het aan het lichaam om in 9 tot 12 
maanden een nieuwe, mooie nagel te laten groeien, waarvan u het eerste 
resultaat al na 8 weken ziet.

Voor meer informatie kijkt u op www.salonintense.nl

Bel 06 104 33 489 voor een vrijblijvende afspraak.

effectief en natuurlijk middel tegen eczeem

Arjen van de Merwe haalde Gra-
hams naar Europa en introdu-
ceerde het in Nederland. Van de 
Merwe vertelt: “Vrienden van mij 
hebben kinderen met eczeem en 
jeuk; zij krabben regelmatig aan 
de plekken waardoor de klachten 
aanblijven. Op zoek naar een op-
lossing las ik veel goede ervaringen 
over het Australische Grahams. Ik 
besloot een aantal producten te 
kopen en bij wijze van test uit te 
delen aan mensen met huidklach-
ten als eczeem, dermatitis en jeuk. 
Toen ik de reacties teruggekoppeld 
kreeg, was duidelijk dat het pro-
duct goede verlichting bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd 
rustiger.”
Inmiddels gebruiken zeer veel 
mensen Grahams naar tevreden-
heid. Sinds enkele jaren is Grahams 

verkrijgbaar bij drogisterijen en ge-
zondheidswinkels. Doordat winke-
liers enthousiaste reacties van klan-
ten krijgen en hen steeds tevreden 
zien terugkeren, wordt Grahams 
steeds vaker geadviseerd als ef-
fectief middel tegen huidklachten 
als eczeem. En de gebruikers zelf 
vertellen de ervaring natuurlijk ook 
door; vaak is het iets waarmee zij 
erfelijk belast zijn, dus de fami-
lie is als eerste op de hoogte als 
een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele 
reacties, zoals “Ik was sceptisch, 
maar mijn verbazing was groot, 
het helpt echt bij mijn eczeem!” en
“Na enkele dagen zie ik al verbete-
ring, ik ben zo blij met dit product, 
ik raad het iedereen aan”, vertelt 
van de Merwe tot slot. “Je kunt 
je niet voorstellen wat het met ie-

mand doet als diegene altijd huid-
klachten heeft en nu aan den lijve 
ondervindt dat er effectieve mid-
delen als Grahams Eczeem Crème 
voor bestaan”

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:

Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 
0412-201202.

Grahams skincare Kijk voor alle ver-
kooppunten op www.grahams.nl
Grahams Eczeem Crème is een 
Medisch Hulpmiddel.

nistelrode – Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van 
eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, hormonen en parfum en geschikt voor jong en oud. Nu, 14 
jaar later, is zijn natuurlijke medische hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als eczeem, jeuk 
en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.
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tips van de bakkers

bij aankoop van 2 broden

Harde broodjes
naar keuze

4 stuks 1,00
geldig t/m 16-9-2015

ter kennismakingHarmburgersdoosje
8 stuks

6,25
normaal 7,95

Harm heeft weer wat leuks; Ha(r)mburgers, 
een minibolletje met sesamzaad met ’n hamburgertje
erin gebakken. Verrassend lekker zijn deze. Een leuke snack 
om te trakteren en wat denkt u van een gezellig feestje 
met deze Harmburgers met een dipsausje?
Even in de oven… u weet niet wat u proeft.

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

Waardsestraat 15 - 5388 PP Nistelrode - Tel.: 0412 611383 - info@heerkensAGF.nl - www.heerkensAGF.nl

a.s. zaterdag
10% korting

op autowassen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

‘Afrikanen beleven hun geloof met een 
bijzondere blijdschap’

“Na mijn priesterinwijding in Schot-
land heb ik bewust gekozen voor 
deze sociëteit. Het missiewerk is on-
gelooflijk veranderd in 63 jaar: van 
‘zieltjes winnen’, mensen dopen, 
medicijnen uitdelen en scholing in 
een Afrika dat versnipperd was door 
verschillende godsdiensten en waar 
de onderlinge rivaliteit groot was. 
In een nu onafhankelijk Afrika waar 
basis- en middelbaar onderwijs veel 
belangrijker zijn geworden, waar 
goede ziekenhuizen een plaats kre-
gen, waar partijen (zoals bijvoor-
beeld regering en bisdom) meer zijn 
gaan samenwerken. De veranderde 
visie in de jaren zestig op ontwikke-
lingshulp ligt hieraan natuurlijk ook 
ten grondslag. Er is nog steeds veel 
werk te verrichten en dat doe ik, nu 
als vrijwilliger – want ik ben inmid-
dels met pensioen – nog steeds elke 
dag met veel liefde en plezier.”

Voetsporen
“Mijn voetsporen liggen in dertien 
verschillende missiegebieden. Som-
migen bestaan wel uit 300 dorpjes. 
De kerkelijke missen vinden onge-
veer één keer in de zes weken plaats 
op een centrale plek. De missionaris 

woongemeenschappen liggen hier 
vaak buiten. Dus, destijds vroeg 
van huis om te voet of op de fiets te 
gaan werken. Een vroege vogel ben 
ik gebleven. Om 3.45 uur begin ik 
met mediteren, yogaoefeningen en 
fietsen op de hometrainer.” Na het 
ontbijt om 7.00 uur gaat hij naar 
kantoor. “Hier houd ik het, door 
mij opgezette archief, op orde. Alle 
papieren, die op één grote hoop la-
gen en te maken hadden met doop, 
begrafenis en trouwen heb ik goed 
gearchiveerd. Ook ga ik nog missen 
lezen bij zusters of op meisjesscho-
len.” 

Intense geloofsbeleving
“De mis duurt twee uur en wordt 
intens en bevlogen meebeleefd. 
Afrikanen zijn erg communicatief en 
spontaan en steken hun mening niet 
onder stoelen of kerkbanken. De 
mis bruist en zit vol zang en dans. 
Ons geloof is meer een rituaal. In 
Afrika is het een beleving. Het kerk-
plein is écht een ontmoetingsplein, 
na de mis wordt er veel nagepraat. 
Ondanks dat ik bijna mijn hele leven 
in Zambia heb doorgebracht, zal ik 
nooit een échte Afrikaan worden, 

want ik ben ervan overtuigd dat het 
land waar je geboren bent in je ge-
nen zit. Dat betekent echter niet dat 
ik mij er niet thuis voel: ik ben trots 
op Brabant, maar mijn leven ligt in 
Zambia bij ‘mijn mensen’. Ondanks 
hun armoede hebben ze een posi-
tieve en blije levenshouding. Dat 
bewonder ik enorm en daar geniet 
ik van!”, besluit hij. Pater Hendrik van Kessel Tekst en foto: Hieke Stek

Huldiging Pater Hendrik 
van Kessel

Plechtige Hoogmis op zondag 
13 september in de St. 
Lambertuskerk te Vorstenbosch. 
Het Gilde Sint Antonius Abt 
en het Dameskoor luisteren de 
H.Mis op. Aanvang 10.30 uur.
Aansluitend receptie in 
gemeenschapshuis De Stuik. 
Aanvang ca 11.45 uur. 
Hier zullen het gilde met 
een vendelgroet en de 
muziekvereniging de 
Notenkrakers hem met een 
serenade huldigen.
Wij nodigen u van harte uit om 
met ons stil te staan bij deze 
heugelijke gebeurtenis. 

Vorstenbosch/AfrikA - Vorstenbossche Pater Hendrik van Kessel (88) heeft 
onlangs de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
ontvangen voor zijn 63 jaren bevlogen missiewerk bij de Sociëteit van Missio-
narissen van Afrika.

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
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Na een dapper gedragen ziekte is na voorzien te 
zijn van het H. Sacrament der zieken overleden mijn 

zorgzame man en onze pap

Johannes Everardus van der Linden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 18 juni 1945                    † 6 september 2015

echtgenoot van

Elisabeth Friesen

Nistelrode: Liesbeth van der Linden-Friesen
Nistelrode: Bart van der Linden

Uden: Petra van der Linden

Julianastraat 1
5388 ER  Nistelrode

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden 
op donderdag 10 september om 10.30 uur in de  
H. Lambertuskerk, Laar 47 te Nistelrode. Aansluitend 
zullen wij zijn lichaam te rusten leggen op begraafplaats 
Loo te Nistelrode.

De avondwake is op woensdag om 20.00 uur in 
bovengenoemde kerk, waarna er gelegenheid is om 
afscheid te nemen in het mortuarium Nistelrode bij 
genoemde kerk.

De wens van Jan is in plaats van bloemen een donatie 
voor de Nierstichting waarvoor collectebussen achter 
in de kerk staan.

Iedereen die zich betrokken voelt is welkom.

BernhezefamilieBerichten

IN MEMOrIAM

Jan van der Linden; 1945 – 2015

In 1968 kwam hij werken op de 
afdeling financiën van de toen-
malige gemeente Nistelrode, waar 
hij in 1972 hoofd van die afdeling 
werd. In 1975, op een unanieme 
voordracht van het gezamen-
lijke personeel, werd hij door de 
gemeenteraad benoemd als ge-
meentesecretaris. Hij werkte daar 
achtereenvolgens samen met de 
burgemeesters van Oosterhout, 
Fasol en Gresel.

In 1992 nam hij afscheid als secre-
taris en werd hij hoofd sector mid-
delen in Heeswijk-Dinther, vooruit-
lopend op de toen nog voorziene 
samenvoeging van Nistelrode en 
Heeswijk-Dinther. Bij die gelegen-

heid werd hem de gemeentelijke 
onderscheiding de Nisseroise We-
ver toegekend. Toen per 1994 de 
grotere samenvoeging van Nistel-
rode, Heeswijk-Dinther én Heesch 
een feit werd, werd hij in die nieu-
we gemeente hoofd van de staf-
afdeling bestuursondersteuning. In 
2001 vierde hij zijn 40-jarig ambts-
jubileum waarna hij per 1 oktober 
2002 gebruik maakte van de mo-
gelijkheid van vervroegd pensioen.

Maar zijn maatschappelijke bijdra-
ge aan Nistelrode was veel meer 
dan dat. Hij vervulde jarenlang al-
lerlei bestuurs- en adviseursfunc-
ties zoals voor het bejaardenhuis 
De Stekkerhoek, de Commissie 
Openbare Bibliotheek, Stichting 
Opbouwwerk Maasland, Gilde St. 
Antonius Vorstenbosch, Heem-
kundekring, Fanfare St. Lambertus, 
Stichting HAFA opleiding, Stich-
ting Muziekdependance en de pa-
rochie St. Lambertus. Ook was hij 
namens de gemeente jarenlang de 
contactpersoon voor de Molukse 
gemeenschap in Nistelrode.

Daarnaast heeft hij, vanuit zijn 
kenmerkende bescheidenheid en 
gedegenheid, talrijke mensen in 
familie, vrienden en kennissenkring 

individueel geholpen met vertrou-
welijke zaken als belasting-zaken, 
verzekeringen, pensioenregelin-
gen, erfkwesties, e.d.  Niemand 
heeft ooit vergeefs een beroep op 
hem gedaan.

Kortom, Jan heeft ontstellend veel 
betekend voor de medemensen in 
zijn directe omgeving en met name 
in Nistelrode. Maar altijd op de 
achtergrond, want hij hoefde niet 
op de voorgrond. Zo zei hij bij zijn 
afscheid als gemeentesecretaris in 
1992: ‘Ik hoef niet zonodig alles 
op te geven voor mijn carrière’. Hij 
was en is altijd verknocht gebleven 
aan Nistelrode.

Hij was enorm stipt, zuiver en con-
sequent in zijn werkzaamheden. 
Zoals hij zo vaak voor andere men-
sen zaken heeft geregeld, zo heeft 
hij ook voor Liesbeth en zijn kinde-
ren zijn naderende afscheid tot in 
de puntjes geregeld. 

Maar bovenal was hij een gevoels-
mens; hij was niet alleen betrok-
ken bij het leed van zijn medemens 
maar leek dat leed ook daadwer-
kelijk, meer dan goed voor hem 
was, mee te voelen.

Jan is gestorven in het vaste ver-
trouwen in een hiernamaals. En als 
er een hemel is, moeten voor hem 
de deuren wagenwijd open heb-
ben gestaan.

nistelrode – Jan van der Linden is niet meer. Na een ziekte van enke-
le maanden, waarvan hij wist dat die hem geen perspectief meer bood, 
is hij binnen de beslotenheid van zijn gezin ingeslapen. Nistelrode ver-
liest in hem een zeer betrokken dorpsgenoot.
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 10 t/m 16 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

Van Mook

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

4 Anijskrollen 
    voor

Bonte 
Speltpizza 

2 voor

Pizzabodem van spelt gevuld 
met verse groenten en kaas

1,00 2,95

Speltbrood 
2e voor

Nieuwe oogst spelt 
is binnen!

1, 00

Gyrosreepjes

100 gr. €0,85
Ardenner
boterhamworst
100 gr. € 0,99

Runder-
schnitzels
100 gr. €1,50

Vorstenbossche
ham
100 gr. €2,25

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

Groot assortiment biologische zuivel

Kiwi green/gold 5+1 gratis

Strogano� saus 250 gram € 1,50
Bij aankoop van 250 gram gemengde sla
gratis sladressing

Wij hebben ook gezonde cadeaubonnen

Kersen-
fl appen 

nu 2 voor

2,50

Goed gezien: extra aandacht 
voor kinderogen
Kinderbrillendag bij Hoogstede Oog- en Oorzorg met een scherpe actie op 12 september

Daarnaast is er ook gedegen on-
derzoek nodig en hiervoor is or-
thoptist Mireille de Laat aanwezig. 
Mireille werkt sinds vier jaar in het 
ziekenhuis op de afdeling Oog-
heelkunde en krijgt veel kinderen 
onder ogen. Op zaterdag zal ze in 
haar eigen woonplaats Nistelrode 
bij Hoogstede Oog- en Oorzorg 
onderzoeken doen. 

Alles op één adres
Het scheelt voor u een rit naar het 
ziekenhuis als u gebruikt maakt 
van de mogelijkheid om de ogen 
van uw kind te laten onderzoeken 
door Mireille. Tijdens haar oplei-
ding werkte Mireille bij Hoogstede 
Oog- en Oorzorg en heeft er na 
haar afstuderen nog een tijd ge-
werkt. Vanaf 12 september zal 

zij voortaan, naast haar werk in 
het ziekenhuis, elke zaterdag bij 
Hoogstede Oog- en Oorzorg aan-
wezig zijn om de onderzoeken te 
doen die alleen door een orthop-
tist gedaan mogen worden. Dit 
onderzoek kost € 24,-, en mocht 
na onderzoek blijken dat uw kind 
een bril nodig heeft, zit u in ieder 
geval bij Hoogstede Oog- en Oor-
zorg goed; gemakkelijk alles op 
één adres. 

Kinderbrillen
De kinderbrillencollectie is uitge-
breid met de nieuwste modellen 
en trends. En zit nou net dat ene 
modelletje in die andere kleur niet 
in de collectie, dan is een zoge-
noemde zichtzending zo besteld. 
Ook voor de allerkleinsten zijn er 

stoeisterke brillen die goed tegen 
een stootje kunnen. Tot ziens op 
zaterdag 12 september van 9.00 
tot 16.00 uur bij Hoogstede Oog- 
en Oorzorg, waar bovendien het 
parkeren altijd gratis is!

Tramstraat 23
5388 GE Nistelrode
0412-614 052
www.hoogstede.info

NISTELrODE - Hoogstede Oog- en Oorzorg in Nistelrode houdt op zaterdag 12 september een kinderbril-
lendag. Een kinderbrillendag met allerhande - meer dan 350 - hippe en stoere modellen, want Hoogstede 
Oog- en Oorzorg vindt dat er op zo’n dag volop keus moet zijn mét aandacht voor kinderen. 

Modern, kwaliteit en betaalbaar daar gaat Michel Hoogstede voor 

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Dagelijkse eucharistieviering 
om 12.15 uur.

Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.

Dagelijkse eucharistieviering 

Abdij van Berne
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in de streek
Ontdek de maashorst met de ‘struinkaart Allemaal maashorst’

Provinciaal Landschap De Maas-
horst is het grootste aaneenge-
sloten natuurgebied van Noord-
Brabant. Voor haar bewoners, 
ondernemers en toeristen ont-
wikkelt De Maashorst een om-
geving waarin het goed wonen, 
werken en recreëren is. 

Maar De Maashorst is méér 
dan alleen natuur. rondom het 
natuurgebied liggen gezellige 
plaatsen zoals Uden, Zeeland, 
Schaijk, Herpen, Oss, Heesch en 
Nistelrode. Deze kernen worden 
meer verbonden met het na-
tuurgebied. De Struinkaart is be-
doeld om te laten zien wat voor 
initiatieven er nu al zijn.

De Groene Loper
Daarnaast is het de start van het 
project De Groene Loper van IVN 
(Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid) en De Maas-
horst. In dit project worden be-
wonersinitiatieven ondersteund 
die de beleefbaarheid van De 
Maashorst vanuit de omliggende 
kernen vergroten. Dit doet IVN 
de komende twee jaar in de vorm 
van werkateliers, professionele of 
vrijwillige ondersteuning, stimu-
leringsbijdragen en kleinschalige 
evenementen. De Groene Loper 
wordt financieel mogelijk ge-
maakt door de provincie Noord-
Brabant en de gemeenten Oss, 
Uden, Landerd en Bernheze.

Verkooppunten
De Struinkaart Allemaal Maas-
horst is vanaf heden tot 1 no-
vember te koop bij o.a. de VVV-
agentschappen, gastheren van 
het landschap en de deelnemers 
aan de Struinkaart. Op
www.demaashorst.nl/struinkaart
zijn alle verkoopadressen te vin-
den, evenals meer informatie 
over De Groene Loper. 

De Struinkaart kost € 5,- voor 
volwassenen en € 2,50 voor 
kinderen t/m 14 jaar. Daarvoor 
ontvangen deelnemers voordeel 
op de activiteiten bij alle deelne-
mers aan de Struinkaart.

MAASHOrST - Tussen 15 september en 1 november maken bewoners en bezoekers van De Maas-
horst voordelig kennis met 29 bijzondere en verrassende activiteiten in de regio met de ‘Struinkaart 
Allemaal Maashorst’. Van buurttuin tot wandeling met schaapsherder, van kruidenworkshop tot wijst-
fietstocht. Niet alleen de bekende plekken kunnen worden bezocht, maar juist ook de onbekende 
pareltjes van bewoners en lokale ondernemers.

eeuwenoude traditie herleeft met Berne Abdijbier 

Abdij van Berne is de oudste nog 
bestaande abdij van Nederland. 
Al in 1639 werd op de abdij in 
Heeswijk blond en bruin bier ge-
brouwen. Stichting Berne Abdij-
bier brengt vanaf 13 september 
de twee bieren Norbertijn Blond 

van 6% en Prior Dubbel van 8% 
op de markt. Deze zondag wordt 
Berne Abdijbier officieel geïntro-
duceerd bij het grote publiek. 
Op het terrein van de abdij in 
Heeswijk was al in 1639 een ei-
gen brouwhuis, dat overigens 

later ook weer is verdwenen. 
De bedoeling is dat er mettertijd 
weer een eigen brouwhuis komt 
bij de abdij. Het brouwen van 
Berne Abdijbier gebeurt nu door 
de eigen brouwmeester van de 
stichting in een bevriende abdij 

in België. Nu wordt Norbertijn 
Blond en Prior Dubbel gebrou-
wen, hierna volgen de Abt Tripel, 
de Abt-generaal Quadruppel en 
de Witheer Witbier. Daarmee 
ontwikkelt de stichting de be-
langrijkste biersmaken van de 
markt.

Bierrondleiding
Het Proeflokaal is dagelijks 
voor bezoekers geopend. Vanaf 
maandag 14 september start 
vanuit het Proeflokaal de bier-
rondleiding. Dit is een rondlei-
ding van één uur door een gids, 
met uitleg over de abdij en haar 
bierhistorie, een wandeling naar 
de hoptuin, kruidentuin, bier-
magazijn, begraafplaats, door 
de abdij, de abdijkerk, voorgevel 

uitleg, boekwinkel en boekhan-
del en - als laatste - een proeverij 
van de Berne abdijbieren.

Stichting
Stichting Berne Abdijbier werkt 
met vrijwilligers. Inmiddels zijn 
er 60 vrijwilligers actief om de 
organisatie gestalte te geven. 
De winst komt ten goede aan 
de Abdij van Berne, zodat deze 
in haar onderhoud kan blijven 
voorzien. Voor de Norbertijnen 
en de lokale gemeenschap is de 

abdij van bijzondere waarde. 
Middels het bier hoopt de stich-
ting een belangrijke bijdrage te 
kunnen leveren.

Verkoop
De verkoop van Berne Abdijbier 
zal plaatsvinden op het abdij-
terrein bij het Proeflokaal en de 
boekwinkel. Verder zal worden 
samengewerkt met groothandels 
die slijterijen, cafés en restau-
rants beleveren. 

Iedereen is welkom om de in-
troductie van Berne Abdijbier bij 
te wonen bij de Abdij van Berne 
aan de Abdijstraat 49 in Hees-
wijk, op zondag 13 september 
als de klok 12.00 uur heit. Om 
dit bijzondere moment spiritueel 
te ondersteunen zal abt Denis 
Hendrickx de introductie doen 
en Berne Abdijbier zegenen, in 
de hoop dat het een goede toe-
komst tegemoet gaat.

heesWiJk-Dinther - Op de Abdij van Berne in Heeswijk vindt zondag 13 
september de presentatie van Berne Abdijbier plaats. Na een voorberei-
ding van anderhalf jaar herleeft deze eeuwenoude biertraditie. Het bier is 
het enige Nederlandse Norbertijnenbier. 

Zo mooi en zo lekker Foto’s: Jan Gabriëls

Het Proeflokaal is dagelijks 
geopend voor bezoekers
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De Pas presenteert:

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015
www.de-pas.nl

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

MUST HAVES | MODE | NIEUW
EEN GEZELLIG AVONDJE UIT

WORKSHOPS | SMILE | STOER

LADIES E(N)VENT
- LIFESTYLE BEURS -

In de sfeervolle theaterzaal maakt de tribu-
ne plaats voor de stands. Sponsoren van De 
Pas zijn vertegenwoordigd, maar ook vele 
andere deelnemers vullen deze beurs. Er is 
veel te zien op het gebied van schoonheid, 
verzorging, gezondheid, dieetadvies, edu-
catie, fotografie, sieraden, bloemen, woon-
accessoires, sport, zien en horen, kleding, 
tassen, sieraden, shawls. Kortom, veel te 
zien en te beleven in de diverse ruimtes van 
De Pas. De website vermeldt welke deelne-
mers er allemaal aanwezig zijn.

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN!
Op deze avond zijn drie fantastische prijzen 
te winnen. De hoofdprijs is een VIP-thea-
teravond met taxiservice, een theaterdiner 
en aansluitend een theatervoorstelling. De 
gelukkige winnaar van de tweede prijs gaat 
met een nieuwe najaarslook van Van Her-
pen Haarmode/Bijoux naar huis en de derde 

prijs is een vriendinnen fotoshoot gemaakt 
door Marcel Bonte Fotografie.

GOODIEBAG
Er worden vijftig goodiebags verloot on-
der de verkochte kaartjes. Alle deelnemers 
zorgen dat er leuke, verrassende en lekkere 
dingen in de goodiebag zitten.

In het café kan onder het genot van een 
drankje even bijgekletst en het moois wat 
de ander heeft gekocht bewonderd worden. 
Bij mooi weer is het terras geopend en kan 
genoten worden van de laatste avondzon.

De beurs is te bezoeken van 18.30 tot 22.30 
uur, De Misse 4 in Heesch.
Entree is € 3,- inclusief consumptie. Kaartjes 
zijn te reserveren via: www.de-pas.nl.

Voor meer informatie: info@de-pas.nl.

Ladies e(n)Vent: de lifestylebeurs 
waar mannen meer dan welkom zijn
heesch - In De Pas in Heesch vindt op donderdag 24 septem-
ber de derde editie plaats van Ladies E(n)Vent, de lifestyle-beurs 
waar vrouwen én mannen welkom zijn. Het succes van vorige 
jaren en de vele positieve geluiden waren voor de organisatie 
reden deze lifestylebeurs ook dit jaar weer te houden.

Eerst hebben ze in de Kromstraat 
gewoond en na een half jaar zijn ze 
verhuisd naar Menzel. Daar hebben 
ze eerst enkele jaren aan de over-
kant gewoond van het huis waar ze 
nu wonen. Samen met André, de 
broer van Piet, hebben ze een dub-
bele woning gebouwd, waar ze nu 
nog steeds samen wonen.
Piet is altijd werkzaam geweest in 
het transportbedrijf dat hij samen 
runde met vier van zijn broers, 
Transportbedrijf Kerkhof. In die tijd 
vervoerden ze van alles: van var-
kens en runderen tot plastic ballen. 
Mien heeft bij verschillende gezin-
nen huishoudelijk werk gedaan. 
Samen hebben ze twee kinderen 

gekregen, Marcel en Marja, en zijn 
ze de gelukkige opa en oma van vijf 
kleinkinderen.
Piet is nog altijd druk met werk-
zaamheden rondom het huis. Hij 
werkt graag in zijn moestuin, met 
zijn kippen of aan timmerwerk-
jes. In de wintermaanden puzzelt 
hij graag. Mien gaat elke dag nog 
een stuk wandelen en samen gaan 
ze regelmatig een eind fietsen. Een 
andere hobby van Mien is lezen en 
kaarten maken, wat ze vooral in de 
wintermaanden doet. Ook is Mien 
iedere donderdag actief bij de ou-
derengym. Afgelopen vrijdag heb-
ben ze met familie en vrienden hun 
feest gevierd.

Gouden bruidspaar Piet 
en mien Kerkhof-smits 

NISTELrODE - Piet en Mien Kerkhof - Smits waren op vrijdag 4 september 
vijftig jaar getrouwd. Piet is geboren en getogen in Nistelrode op Menzel. 
Mien heeft haar jeugd doorgebracht in Uden. Twee jaar nadat ze elkaar 
hadden leren kennen zijn ze getrouwd en in Nistelrode gaan wonen.

Ook uit Vorstenbosch is een aan-
tal leden zeer actief. Nelly Gevers 
uit Vorstenbosch werkt al jaren 
voor de kostuumgroep van De 
Kersouwe. Elke woensdagavond 
en zaterdagmorgen in het seizoen 
zit ze er achter de naaimachine. 
“We maken van alles, van een ko-
ningskleed tot een soldatenjas en 
van hoeden tot prinsessenjurken. 
Ik heb ooit gereageerd op een ad-

vertentie. Ze zochten hulp. Ik ben 
gegaan en gebleven. Hoewel ik 
zelf ooit in Vorstenbosch en bij de 
KPN toneel heb gespeeld, is dat er 
bij De Kersouwe nog nooit van ge-
komen. Stiekem hoop ik nog ooit 
mee te spelen, maar ze laten me 
niet meer gaan bij de kostuum-
groep. Ze kunnen me niet meer 
missen, zeggen ze. Dat streelt me 
natuurlijk wel een beetje.”

Nelly vervolgt: “Ik heb een naaiop-
leiding gevolgd, maar het maken 
van kostuums vraagt vooral om 
heel veel fantasie. En zelf je patro-
nen kunnen maken. 

De gezelligheid onderling is heel 
bijzonder. De Kersouwe is één 
grote familie. Alles draait om en 
door vrijwilligers. Dat kan alleen in 
een goede sfeer en die is er. Altijd. 
Mijn dorpsgenootje Vera Timmers 
speelt wel mee. Die heeft echt ta-
lent, dat zit daar in de familie. Het 
is echt heel bijzonder in de Hees-
wijkse bossen. Ik kan het iedereen 

aanraden om een eens kijkje te ko-
men nemen.” 

Wie benieuwd is naar de kostuums 
van Nelly en het spel van Vera, kan 
nog vrijdagavond of zondagmid-
dag De klokkenluider van de Notre 
Dame bezoeken. 
Kaarten zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk, Uitpunt Veghel en gewoon 
aan de kassa.

Vorstenbosch actief in de Kersouwe

VOrSTENBOSCH - Openluchttheater De Kersouwe in Heeswijk trekt 
mensen uit Nederland en daarbuiten. Maar ook de vrijwilligers komen 
van buiten Heeswijk. Uit alle kernen van Bernheze zijn mensen actief 
om het natuurtheater een handje te helpen. 

‘We maken van 
a� es, van � n 
koningskl� d tot 
� n soldatenjas 
en van hoeden tot 
prinse� enjurken’ 
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KINDERPAGINA

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
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Kinderbrillendag 

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 

Kinderbrillendag
De hele winkel hangt 

vol met alleen 

KINDERBRILLEN 

van allerlei merken zoals; 

RAY-BAN, LOOK@ME,

SIR-JOHN LOOKKINO, 

DUTZKIDS, CATIMINIE

DUTZKIDS, 
DUTZKIDS, 

GRATIS GLAZEN voor de snelle beslisser; bĳ  aankoop van een complete bril inclusief 1 paar glazen*Vraag naar de voorwaarden

KK
van allerlei merken zoals; 

voor de snelle beslisser; 

12 september 
9.00-16.00 uur

Vrijwilligerspunt Bernheze

Jeugdhonk 12.15 in Vorstenbosch is op zoek naar een 

enthousiaste vrijwilliger 
die het leuk vindt om 1 keer per maand op de eerste 

vrijdagavond van de maand activiteiten mee te organiseren 
en te begeleiden voor jeugd tussen 12 tot en met 16 jaar.  
Als je iemand bent die zich betrokken voelt bij jeugd- en 

jongerenwerk en het leuk vindt om originele party’s mee te 
bedenken en te begeleiden, dan horen we graag van je.

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

De la Sallestraat 3 Heesch, 0412-474851, 
vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl. 
VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Hé, wie zit er op de wc?
Van Harmen van Straaten

De bibliotheek tipt deze week het leuke prentenboek ‘Hé, wie zit 
er op de wc?’ van Harmen van Straaten. Het bevat een grappig 
verhaal over een heleboel dieren die zich verdringen voor de wc-
deur. Beer moet naar de wc, maar de deur is op slot. Er wordt niet 
gereageerd op kloppen of roepen. Olifant komt erbij, hij wiebelt 
heen en weer. Aap wil voordringen, hij moet heel nodig! Tijger, 
Pinguïn en Giraf sluiten zich aan in de rij. Ze moeten allemaal 
heel nodig en willen absoluut niet op het potje maar ze kunnen 
het haast niet meer ophouden. Dan, net op tijd, gaat de wc-deur 
open… Het boek met tekst op rijm leest lekker voor, ook door de 
herhaalde uitroepen. De dieren zijn met humor getekend, hun 
benauwdheid is van hun koppen af te lezen. 
Fijn prentenboek ter ondersteuning van de zindelijkheidstraining 
voor kinderen vanaf 3 jaar.

De lessen worden op een speelse 
en veilige manier gebracht, waar-
door de kinderen zich leren ont-
spannen en leren met stress en 
onverwachte omstandigheden om 
te gaan.
Het is wetenschappelijk bewezen 
dat meditatie (ook voor volwas-
senen) positief op de gezondheid 
werkt. Juist ook voor kinderen met 
ADHD of verlegen kinderen werkt 
meditatie extra helend.

De kinderen leren o.a.:
- bewust hun lijf en emoties voelen
- beter te slapen
- zichzelf beter te uiten
- beter met stress om te gaan
- de wereld om hen heen beter te 

begrijpen
- hun angsten en onzekerheden 

te verminderen
Maddy werkt in blokken van acht 
sessies van één uur. Kosten € 59,-. 

De laatste les mag er een ouder of 
desgewenst iemand anders mee-
doen. Op woensdag 16 september 
geeft Maddy een gratis kennisma-
kingsles. Aanvang 13.30 uur en 
14.45 uur. Deelname op volgorde 
van binnenkomst. Aanmelden via 
kindermeditatie.deontdekking@
gmail.com of 06-21918393. 
Voor meer informatie: 
www.kindermeditatie-
deontdekking.nl.

Kindermeditatie bij 
de eijnderic 
HEESCH - Hoe fijn is het als je kind tot rust komt en zelfvertrouwen 
opbouwt in deze hectische wereld? Maddy Zomer begint deze maand 
in De Eijnderic in Heesch met de eerste kindermeditatielessen voor kin-
deren van 5 t/m 12 jaar.

Burgemeester leest ‘Piekobello’ voor 

Drie weken lang staan (voor)lezen 
en taal centraal. Er zijn allerlei acti-

viteiten, zoals (voor)lezen, zingen, 
vertellen van versjes, speelgoed 

met letters zoeken en zang-/dans-
spelletjes! Door spelenderwijs te 
praten met de kinderen, dingen 
te benoemen, (voor)lezen en zin-
gen, wordt de taalontwikkeling 
gestimuleerd. Hiermee worden de 
woordenschat en het taalbegrip bij 
de kinderen vergroot. 
Voor meer informatie: 
www.kinderopvanghumanitas.nl.

HEESCH - Kinderopvang Humanitas onderschrijft het belang van (voor)lezen en taal in de breedste zin van 
het woord. In deze ‘Week van de Alfabetisering’ is op de baby- en dreumesgroepen het thema ‘Taal’. Ook de 
gemeente vindt dit belangrijk, vandaar dat burgemeester Marieke Moorman op 7 september kwam voorle-
zen aan alle peuters en dreumesen van Kinderdagverblijf Piekobello in Heesch uit het boek Nijntje in ‘t kader 
van het 60-jarig bestaan van Nijntje.

Opening schooljaar Op Weg 
VOrSTENBOSCH - BS Op Weg in Vorstenbosch heeft inmiddels twee gezamenlijke momenten met 
ouders gehad om het schooljaar te openen in het kader van Samen Op Weg. 

Dit gebeurde vorige week maandag en woensdag. Iedereen is bijzonder en anders, vandaar de activiteit 
op woensdag, waarbij ouders uitgenodigd werden om mooie eigenschappen van hun zoon of dochter 
op bloemblaadjes te schrijven. Het uiteindelijke boeket is prachtig geworden: divers en voorzien van veel 
lovende woorden. Deze week loopt het project ook nog door.

Zeer aandacht en betrokken gehoor tijdens het voorlezen Foto’s: Ad Ploegmakers
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Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers  
breidt uit met Morgana, dé slaapspeciaalzaak van 

Nederland! Daarom maken we ruimte vrij om, 
naast stijlvol wonen, u ook alles te kunnen bieden 

op het gebied van gezond en stijlvol slapen.

meubelen   raamdecoratie   vloeren   behang   SlaPen

Profiteer nú van onze
Profiteer nú van onze
Profiteer nú van onze

met showroomaanbiedingen, meeneemprijzen en kortingen tot wel 60%
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met showroomaanbiedingen, meeneemprijzen en kortingen tot wel 60%

LATE SUMMER SALE
LATE SUMMER SALE

Laar 1  5388 HB  Nistelrode  T. 0412 61 11 85  www.jacobsenjacobs.nL GRATIS

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

L ATE
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Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers 
breidt uit met Morgana, dé slaapspeciaalzaak van 60%60%

TIJDELIJKE 

ACTIE!!!

Heesche scouts schieten 
boerin erika te hulp

HEESCH - Bij scoutinggebouw De 
Elleboog vond zondag een fees-
telijke opening van het nieuwe 
scoutingjaar plaats. Het is een tra-
ditie die al jaren wordt voortgezet 
bij Scouting Heesch. 

Een belangrijk onderdeel van deze 
dag is het ‘overvliegen’. Hier-
bij gaan de oudste kinderen van 
elke speltak op spectaculaire wijze 
over naar de volgende speltak. 
Maar net na de officiële opening 
komt boerin Erika met een wild 
zwart beest het veld op rennen. 
Het beest blijkt Sjaak te zijn, een 
zeldzame Afrikaanse ijsbeer. Boerin 
Erika is niet sterk genoeg en Sjaak 

ontsnapt. Wat achterblijft zijn gou-
den eieren met aanwijzingen waar 
Sjaak is. De scouts gaan op pad 
en komen langs allerlei weilanden 
en boerderijen, waar ze spelletjes 
doen om een nieuwe aanwijzing 
te vinden voor de verblijfplek van 
Sjaak. Uiteindelijk komen ze terug 
bij clubhuis De Elleboog, waar ze 
Erika nog steeds in tranen aantref-
fen. 
Maar wie komt daar aan? Sjaak! 
Vergezeld door een witte ijsbeer 
loopt hij op Erika af. Hij was weg-
gelopen om op zoek te gaan naar 
zijn liefje. Erika besluit de witte ijs-
beer te adopteren en bedankt de 
scouts voor hun hulp. 

Overvliegen
Dan is het tijd voor het ‘overvlie-
gen’. Via een constructie van palen 
en touw ‘fietsen’ de oudste kinde-
ren door de lucht naar hun nieuwe 
speltak. Onder luid applaus arri-
veren alle kinderen veilig bij hun 
nieuwe groep. Het scoutingjaar 
kan weer beginnen! 
Denk je dat Scouting Heesch wat 
voor jou is? Kom dan een keer kij-
ken! Voor meer informatie: 
www.scoutingheesch.nl.

HEESWIJK-DINTHEr - Na het 
grote succes van vorig jaar, orga-
niseert Stichting RANJA uit Hees-
wijk-Dinther ook dit jaar weer ‘De 
Hike’, met als thema Halloween. 

Durf jij het aan? Heb jij zin in een 
avontuur? Zit jij in de 1e, 2e of 3e 
klas van de middelbare school? 
Geef je dan nu op voor De Hike. 
Doe mee, als je durft!

Er staat deelnemers een onverge-
telijke ervaring te wachten, vol ac-
tiviteiten in het bos, op het land, 
op het water en in de lucht. Tijdens 
De Hike is iedereen gelijk en wordt 
er samen voor gezorgd dat het één 
grote gezellige boel wordt.
Van spooktochten tot disco, van 
zweten tot feesten, van lachen 
tot keten, noem het maar op. Alle 
elementen van een onvergetelijk 
weekend zijn aanwezig.
Het weekend vindt plaats van 30 
oktober t/m 1 november en is be-
doeld voor alle jongeren uit Hees-
wijk-Dinther en Loosbroek die in 

het schooljaar 2015-2016 in klas 
1 t/m 3 van de middelbare school 
zitten.
De kosten voor dit weekend zijn 
€ 35,-. De locatie blijft nog een 
verrassing, maar zal in de buurt 
van HDL zijn. 
Zie www.stichting-ranja.nl voor 
meer informatie.

de Hike is terug

Prietpraat
Het meisje vraagt aan haar 

moeder:’Is het waar dat alle doden 
tot stof vergaan?’ ‘Ja waarom?’, 

vraagt de moeder. ‘Dan is er iemand 
onder mijn bedje gestorven.’
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Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21 
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 t/m zondag 13 september 2015. Week 37

Heeswijk-Dinther

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 t/m zondag 13 september 2015. Week 37

1.994.17

3
PAKKEN

2.37

Varkenshaas  
250 gram
actieprijs per kilo 7.96

Roma, 
cocktail- of 
cherrytomaten  
pak 250-500 gram

Dubbel 
Frisss 
of Taksi  
3 pakken à 1500 ml naar keuze  

3.751.99

1.492.99

50%
korting

Unox
soep 
in zak  
zak 570 ml

0.99
2.69
1.79

& ZEKER ZO GOEDCOOP

KBO Bernheze
KBO NisteLrOde

Informatief

Feestmiddag 
voor 85+ leden 
KBO Nistelrode
Medewerkers MSD steken 
handen uit de mouwen

NISTELrODE - Twintig medewer-
kers van MSD (voorheen Orga-
non) uit Oss steken op dinsdag 15 
september de handen uit de mou-
wen om de leden van KBO Nistel-
rode, die op 1 oktober 85 jaar of 
ouder zijn, een feestelijke middag 
bezorgen. 

Omdat de KBO-afdeling zestig 
jaar bestaat, worden er tal van ac-
tiviteiten georganiseerd, maar het 
deelnemen hieraan is voor veel 
85-plussers te belastend. Daarom 
heeft het KBO-bestuur - samen 
met de projectgroep van ‘Handen 
uit de mouwen’ - het idee opgevat 
om voor deze leden een speciale 
feestmiddag te organiseren. Alle 
85-plus leden hebben een uitnodi-
ging ontvangen en er is persoonlijk 
contact met hen opgenomen om 
te bepalen of begeleiding vanuit 
de projectgroep nodig is. ruim ze-
ventig leden zullen de middag bij-
wonen.

De voorstelling vindt plaats in 
CC Nesterlé en duurt van 14.00 
tot 16.00 uur. Men kan genieten 
van een optreden van Smartlap-
penkoor Saberdiosieja met liedjes 
van toen. Harrie van Grinsven zal 
de door hem in 1977 gemaakte  
diaserie vertonen met unieke beel-
den van Nistelrode, vroeger en 
nu. Tijdens de middag trakteren 
de MSD-medewerkers hun gasten 
op koffie, thee, drankjes en diverse 
lekkernijen.

Geslaagde 
informatiebeurs 
KBO Nistelrode

NISTELrODE - Ruim 300 belang-
stellenden bezochten zaterdag de 
informatiebeurs voor 50-plussers 
in Nesterlé. Met deze beurs vierde 
KBO Nistelrode haar 60-jarig ju-
bileum.

In de grote zaal waren twintig 
kraampjes ingericht, waar de uit-
genodigde organisaties een goede 
variëteit boden aan informatie 
op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn, creativiteit en ontspan-
ning. Het was een gezellige sfeer 
met bezoekers die gedurende de 
dag goed gespreid kwamen bin-
nenlopen. Veel bezoekers namen 

uitgebreid de tijd zich te laten in-
formeren en gingen na afloop met 
een tas vol documentatie op huis 
aan. Ook in de andere ruimtes was 
van alles te doen en de bibliotheek 
was gedurende de beurs geopend. 
De biljarters van KBO en Winning 
Mood speelden gebroederlijk een 
potje biljart en ook in de Compu-

terhoek was er veel aanloop. De 
dames van de handwerkgroep 
verkochten hun werkstukken. In 
de foyer bleven velen nog even 
hangen bij de Wereldwinkel en de 
proeverij van de Maaltijdservice 
van de rigom. Het KBO-bestuur 
kijkt met voldoening terug op een 
geslaagd evenement.

inloop-
middagen 
weer van 
start 

HEESWIJK-DINTHEr - In de va-
kantieperiode zijn er geen inloop-
middagen geweest in het Willi-
brordcentrum in Heeswijk. 

Nu de vakantie voor de meesten 
voorbij is, starten de inloopmid-
dagen weer. Vanaf dinsdag 8 sep-
tember is iedereen die zin heeft 
in een kopje koffie, een gezellig 
praatje of om een kaartje te leg-
gen, iedere dinsdag en donderdag 
van harte welkom.

Van 13.30 uur tot 16.30 uur is 
het Willibrordcentrum geopend. 
Natuurlijk kan tijdens deze mid-
dagen ook gratis gebruik gemaakt 
worden van het biljart. Het Willi-
brordcentrum is gevestigd naast de 
Heeswijkse kerk. 
Info: www.willibrordcentrum.nl

Vanaf heden weer 
iedere dinsdag 
en donderdag
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zorg

Heeft u vragen 
over zorg?

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

Het monumentale pand in de 
Monsterstraat krijgt een flinke 
facelift. En dat moet ook, want 
het gaat uiteenlopende activi-
teiten voor diverse doelgroepen 
herbergen. Centrumbezoekers 
kunnen er straks terecht voor een 
goede lunch of een lekkere maal-
tijd, die (mede) door mensen met 
een beperking wordt geserveerd.
Ondernemers, zzp’ers en flex-
werkers kunnen er gebruikma-
ken van de flexwerkplekken en 
vergaderruimtes. En mensen met 
een zogeheten ‘indicatie’ vinden 
er een thuis voor dagbestedings-
activiteiten. Op de bovenste ver-
diepingen worden bovendien en-
kele appartementen gerealiseerd. 
Deze zijn speciaal bedoeld voor 
mensen met een zorgvraag. Ook 
Interzorg zelf en zusterbedrijf 
Mien Thuis gaan zich in het pand 
vestigen.

Brabantse gezelligheid
“Het wordt een ontmoetings-
plek waar Brabantse gezelligheid 
voorop staat: iedereen moet zich 
er thuis voelen.” Aan het woord 
is Yvonne Althuizen, eigenaar 
van Interzorg en initiatiefneem-
ster van het project. “Hiermee 
spelen we in op de belangrijke 
maatschappelijke ontwikkeling 
dat mensen elkaar steeds meer 
opzoeken. Niet alleen om te klet-
sen of iets te eten, maar óók om 
samen te werken en iets voor el-
kaar te betekenen. Daar bieden 
we in het nieuwe pand alle mo-
gelijkheden voor.”

De verbouwing is gestart op 1 
september. Interzorg hoopt het 
pand op 1 februari opnieuw in 
gebruik te nemen. De naam van 
het nieuwe concept wordt bin-
nenkort bekendgemaakt.

dansstudio wordt eetcafé 
met tal van sociale functies
Nieuwe ontmoetingsplek in het centrum van Oss

OSS - Het pand van Dansstudio Cor van Rongen in Oss wordt om-
gebouwd tot een maatschappelijke ontmoetingsplek met uiteenlo-
pende sociale functies. Thuiszorgorganisatie Interzorg gaat er een 
eetcafé, flexwerkplekken en vergaderruimtes onderbrengen. Daar-
naast is er ruimte voor dagbesteding in het kader van de Wmo en 
worden er enkele zorgappartementen gerealiseerd.

Graag Gedaan! zoekt vrijwilligers 
voor hand en spandiensten

Voor 55-plussers of mensen met 
een beperking, die om uiteenlo-
pende redenen bedreigd worden 
in hun zelfstandigheid en welzijn, 
kunnen vrijwilligers van Graag 
Gedaan! diensten aanbieden 
zoals: boodschappen doen, een 
bezoek aan huis brengen, be-

geleiden naar arts of ziekenhuis, 
hand- en spandiensten verrich-
ten in en om het huis, vervoer 
bieden op maat.
Willeke van der Doelen, sinds 
januari dit jaar de nieuwe coör-
dinator van Graag Gedaan! voor 
Nistelrode, heeft al een aantal 

mensen met een hulpvraag in 
contact kunnen brengen met een 
vrijwilliger. 

Omdat steeds meer mensen de 
weg vinden naar Graag Gedaan!, 
is de organisatie op zoek naar 
nieuwe mensen om het vrijwil-
ligersbestand aan te vullen. Zo 
kan er gezorgd worden dat alle 
mensen met een hulpvraag snel 
en goed geholpen worden.
Mensen met een hulpvraag kun-
nen elke werkdag tussen 10.00 
en 12.00 uur service van Graag 
Gedaan! aanvragen op telefoon-
nummer: 0412-653248 of via 
mail: graaggedaan@rigom.nl.

Ook belangstellenden die er over 
denken om vrijwilliger te worden 
voor Graag Gedaan! kunnen bel-
len of mailen naar bovenstaand 
telefoonnummer of mailadres.

NISTELrODE - Graag Gedaan!; het samenwerkingsverband tussen Rigom en diverse vrijwilligersorgani-
saties, ouderenbonden en parochies in Nistelrode, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Alle hulp is welkom

Vrij Willigers-
Bestand aanVUllen

Wie goed doet, goed ontmoet
NISTELrODE - Burenhulp Nisseroi richt  zich  in eerste instantie  op de zelfredzaamheid en het eigen 
netwerk. U behoudt uw eigen regie en kan langer in uw eigen omgeving blijven wonen. Buren helpen 
buren, maar Burenhulp Nisseroi doet net ietsje meer, waarbij iedereen welkom is. Onze spreuk is: 
wie goed doet goed ontmoet.

Heeft Burenhulp uw belangstelling kom dan op zaterdag 26 september naar het kraampje nabij de ingang 
van de Jumbo. Hier maakt u  tussen 9.30 en 17.00 uur kennis met de mensen van Burenhulp Nisseroi. 
Wij geven informatie over wat Burenhulp Nisseroi voor u kan betekenen en hoe u ze kunt bereiken.

Burgemeester mevr. Moorman onthult  op 26 september om 14.30 uur de speciale brievenbus van 
Burenhulp Nisseroi bij het Nesterlé gebouw. Deze brievenbus is er voor iedereen. U kunt er uw bericht 
en/of vragen in deponeren en iemand van Burenhulp Nisseroi zal daarna met u contact opnemen. 

De ondersteuning  van meerdere professionals zoals: de gemeente, Zorgbelang Brabant, de redactie van 
DeMooiBernhezeKrant en de KNHM en een aantal particuliere specialisten heeft Burenhulp Nisseroi  
geholpen dit mogelijk te maken. Mede namens alle betrokken inwoners bedanken wij deze voor hun 
bijdrage.

Meer informatie vind je op onze site www.Burenhulpnisseroi.nl en verder zijn wij bereikbaar via 
info@burenhulpnisseroi.nl of 0412-744111.
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in bedrijf

www.humstijl.nlKromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

KENT U 
DÉ (JONGE) 

ONDERNEMER 
VAN 2015?
GEEF NU OP!

www.bERNhEzERbUsiNEssEVENT.Nl

bERNhEzER 
bUsiNEss

event 2   15
LOCATIE: LAngEnhuIzEn 

AgrArIsCh LOOn En 
grOndvErzETbEdrIjf

  facebook.com/BernhezerBusinessEvent
  twitter.com/BernhezerBE2015

www.bernhezerbusinessevent.nl

Rabobank Oss Bernheze 

Eventpartner van het BBE 2015

sluitingsdatum: 
25 september 2015 - 17.00 uur

een vouw in je 
interieur bij de 
Wereldwinkel

In het noordelijke plaatsje Lam-
pang, in Thailand, staat het 
familiebedrijf dat de vazen 
van keramiek produceert. Bij 
het maken van de vazen komt 
enorm veel handwerk kijken: 
van het vormen tot het decore-
ren, het glazuren en het bakken. 
De vazen van glas worden in 
Bolivia gemaakt. Honderdtwin-
tig ervaren vakmannen blazen 
recycled glas in een mal, wat 
uiteindelijk de mooie vaas op-
levert. Waar het glas vandaan 
komt? Afvalglas wordt bij elkaar 
gezocht door een grote groep 
glasverzamelaars uit de omge-
ving. Duurzaam, verantwoord 
én goed voor de werkgelegen-
heid. Bernheze heeft drie We-
reldwinkels in Heesch, Nistel-
rode en Heeswijk-Dinther. Het 

betreft hier drie zelfstandige 
winkels met een eigen bestuur. 
Het assortiment en de acties va-
riëren per winkel.

BErNHEZE - ‘Do it yourself’ is een trend die blijft leven en wat 
is er nu leuker dan decoratie voor in huis maken van fairtrade of 
recycled papier. Bij Wereldwinkel Heeswijk-Dinther scoor je in 
de maand september bij aankoop van een van de nieuwe origami 
vazen een complete fairtrade papierset ter waarde van € 18,95. 

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Label rouge kipproducten

• Biologisch lamsvlees

• Wild en gevogelte

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573
www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

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

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

wilbert van de ven
elzenseloop 51 • 5384 wl Heesch • telefoon 06 - 53 11 03 55

info@maatwerkinsierhekwerk.nl •  www.maatwerkinsierhekwerk.nl RVL
R e i n i g i n g

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd
in gevelrenovatie, gevelreiniging
en dakpanreiniging/-coating
Voor gevelreiniging maken wij gebruik
van sandwassing/stoomreiniging
en telescoopreiniging d.m.v. osmosewater

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u
langs om een offerte te maken en
een eventueel proefstuk!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

R.V.L. Reiniging is gespecialiseerd 

in gevelrenovatie, gevelreiniging 

en dakpanreiniging/coating

Voor gevelreiniging maken wij gebruik 

van sandwassing/stoomreiniging 

en telescoopreiniging dmv osmosewater

 

Wij komen gratis en vrijblijvend bij u 

langs om een offerte te maken en 

een eventueel proefstuk!!!

RvL Reiniging
Rodenburgseweg 18 - Heeswijk-Dinther

06 52471281 - info@rvlreiniging.nl
www.rvlreiniging.nl

my
HAIR  BEAUTY  NAILS

Nieuwe beauty-, nagel- en kapsalon mY sistr 
Opening en sleuteloverdracht met het hele gezin

Marloes slaagde voor haar 
schoonheidsspecialiste opleiding 
en tegelijkertijd was haar zus 
Yvonne klaar op het voortgezet 
onderwijs. De zussen kozen sa-
men voor de kappersopleiding. 
Hierna ging Yvonne de cursus 
nagelstyliste doen en nog enkele 
jaren ervaring opdoen in een an-
dere kapsalon. 

De salons
Als kapsters, schoonheidsspe-

cialiste en nagelstyliste hebben 
ze alles in huis voor de haren, 
huid en nagels. Voor bruidjes 
en bezoekers aan een feestelijke 
gelegenheid hebben zij een all-
in aanbod. Deze klanten kun-
nen ervan uitgaan dat ze tot in 
de puntjes verzorgd de deur uit 
gaan.
Yvonne zet mooie nagelsets. 
Acryl en gelnagels van het merk 
Young Nails zorgen voor een 
verharde en mooi verzorgde na-

gel. Ook een gellak op de teen-
nagels kan. In de kapsalon wordt 
gewerkt met de producten van 
XP100 en bieden ze de gebrui-
kelijke diensten; zoals knippen, 
kleuren, wassen, maar ook op-
steken en krullen. 
Marloes: “De beautysalon is 
mijn domein en ik werk met het 
merk WeBecos. Om de klanten 
echt te laten genieten van hun 
welverdiende ontspanning heb-
ben we een geluiddichte salon, 

zodat ze geen overlast hebben 
van andere geluiden tijdens hun 
gezichtsbehandeling” Marloes 
is tevreden over het resultaat: 
“We hebben heel goed moeten 
kijken hoe we het in moesten 
delen omdat we natuurlijk met 
veel aspecten rekening moesten 
houden. Ik ben zo blij dat het zo-
ver is, dat ik mijn klanten op de 
benedenverdieping kan ontvan-
gen. Dit zorgt voor veel gemak.”

Opening
Interieurbouw Griffioen in Vorm 
heeft in de oorspronkelijke win-
kel van hun ouders prachtig 
werk geleverd. De foto’s zijn het 
bewijs dat de mooie steense mu-
ren en de aardekleuren heel na-
tuurlijk aandoen. 

Na de officiële opening, waarbij 
hun ouders Jos en Annick het 
lint vasthielden en broer Johan 
het openingswoord op zich nam, 
konden Marloes en Yvonne de 
sleutel in ontvangst nemen en 
hun salon laten zien. Al snel was 
het een komen en gaan van be-
langstellenden die de twee da-
mes feliciteerden met dit resul-
taat.

Bezoekers kunnen op afspraak 
terecht: maandag 8.30 – 13.00, 
woensdag 13.00 – 22.00 uur, 
donderdag 8.30 – 22.00 uur en 
op vrijdag 8.30 – 17.30 uur. Van-
af 19 september is de kapsalon 
elke zaterdag open tussen 8.00 – 
14.00 uur en is iedereen ook van 
harte welkom zonder afspraak.

MY SISTR
Tramstraat 15 Nistelrode
06-53333364

NISTELrODE - MY Sistr is een nieuwe beauty-, nagel- en kapsalon aan de Tramstraat in Nistelrode. 
Samen gaan Marloes en Yvonne van Kessel de drie salons runnen. Waar Marloes al acht jaar op de 
eerste verdieping van ditzelfde pand als zelfstandige haar werk doet, zal ook haar zus Yvonne nu snel 
aanschuiven. Op de begane grond is de prachtige salon nu geopend; waarmee de opvolging voor Jos 
en Annick van Kessel toch een feit is. Het ondernemerschap zit bij de familie in de genen. 

Jos en Annick houden het lint vast terwijl Marloes en Yvonne het lint doorknippen Foto’s: ©DMBK



Woensdag 9 september 201516 
  

Jan van Gelder Adriaan van de Akker

LEF! Festival in Oss 
blijft zich ontwikkelen
OSS - Op Vorstengrafdonk in Oss vindt op vrijdag 18 en zaterdag 19 
september het LEF! Festival 2015 plaats, met als thema een knotsgek 
circus boordevol gezelligheid. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het tweedaagse festival dit jaar 
aan de andere kant van de weg plaatsvinden, de organisatie legt uit waar-
om: “We hebben ervoor gekozen het festival een stukje op te schuiven 
naar de andere kant van de weg, het nieuwe terrein is wat groter, minder 
plat en er is meer begroeiing. Dit komt de festivalbeleving ten goede en 
op deze locatie kunnen we de groei van het festival de komende jaren 
verder doorontwikkelen.”
Naast een nieuwe locatie, krijgt LEF! Festival een buitenpodium en ver-
schillende nieuwe activiteiten. Dit zorgt voor meer variatie in het pro-
gramma en zo is er - naast muziek - ook van alles te beleven voor de bezoekers.
Bovendien begint de LEF! Festival-zaterdag dit jaar twee uur eerder, om 17.00 uur. “We krijgen vaak van 
bezoekers te horen dat ze het jammer vinden dat het festival alleen ’s avonds is, daarom gaan we dit jaar 
op zaterdag twee uur eerder open. Als dit aanslaat, kunnen we volgend jaar misschien nog vroeger open”, 
aldus de organisatie. 

Kaarten voor LEF! Festival zijn te koop op www.lef-festival.nl.

Nieuwe serie Liederentafels in de Pas 
HEESCH - De Liederentafel in De 
Pas in Heesch gaat woensdag 16 
september weer van start. Elke 
maand wordt er in zaal De Misse 
op de derde woensdag een Liede-
rentafel gehouden. 

Tijdens de Liederentafel worden er 
gezamenlijk vrolijke liedjes gezon-
gen uit de aanwezige liederenbun-
dels. De begeleiding is in handen 
van een enthousiast trio muzikan-
ten met drum, gitaar, zang en ac-
cordeon. Ze kennen de bundel van 
voor naar achter en terug en ne-
men de deelnemers dan ook graag 
mee in een bonte mengeling van 
bekende liedjes van toen tot nu. 

Het zijn stuk voor stuk liedjes die 
lekker in het gehoor liggen en leuk 
zijn om mee te zingen. Iedereen 
kan meedoen, je kunt zo aanschui-
ven. Ook mensen uit de regio zijn 
van harte welkom. Naast regel-
matige bezoekers zijn geïnteres-
seerden - van jong tot oud -, die 
eens kennis willen maken met het 

fenomeen Liederentafel, welkom. 
Zangkwaliteiten zijn niet belang-
rijk. Iedereen kan zingen. Alleen 
luisteren mag ook. 
De organisatie is in handen van de 
Liederentafelcommissie van CC De 
Pas.
De aanvang is zoals altijd om 20.00 
uur. De entree is € 1,-.

NISTELrODE - Jaarlijks wordt 
door de Lambertusparochie in 
Nistelrode rond 17 september de 
Lambertusviering georganiseerd. 
Dit jaar vindt deze plaats op zater-
dag 12 september.

De Heilige Lambertus is de naam-
gever van de parochie. rond het 
jaar 700 heeft Lambertus van 
Maastricht in deze regio het ge-
loof verkondigd. Op 17 september 
705 is hij overleden. Naast de kerk 
in Nistelrode zijn ook veel andere 
kerken en muziekgezelschappen in 

de omgeving naar hem vernoemd, 
waaronder de fanfare in Nistelrode. 
Fanfare St. Lambertus ondersteunt 
dit jaar muzikaal de Lambertusvie-
ring. Dit jaar staat onder andere 
het nummer ‘Sorry’ op het pro-
gramma met een fraaie bugelsolo. 
Kyra Haerkens brengt, samen met 
de fanfare, ‘I still cry’ ten geho-
re. Huub Sperber (toetsenist) en 
Martine Spanjer (panfluit) leveren 
eveneens een muzikale bijdrage. 
De Lambertusviering vindt plaats 
op zaterdagavond 12 september in 
de Lambertuskerk om 19.00 uur.

muzikale Lambertus-
viering op 12 september

Jubilarissen Adriaan en Jan 
bij Gregoriaans koor

Adriaan van den Akker (Adriaan 
van Nard de kleermaker) was pas 
19 jaar toen hij begon bij het Pe-
truskoor. Dat was een gemengd 
koor. Adriaan heeft altijd met veel 
plezier gezongen. In 1996 werd 
het Gregoriaans koor opgericht en 

hij was al snel bereid om ook daar 
te gaan zingen. Dat doet hij nu 
nog steeds. Hij is een van de vier 
voorzangers en een belangrijke 
basstem.
Daarnaast zingt hij ook nog bij het 
mannenkoor in Volkel. En tot voor 

kort ook nog bij het koor in Her-
pen. Dit laatste heeft hij onlangs 
op moeten geven vanwege zijn 
wat minder goede gezondheid.

Jan van Gelder is in 1965 begon-
nen bij het Petruskoor. Hij was toen 
29 jaar en woonde pas sinds kort 
met zijn vrouw Leny in Heesch. 
Toen in 1996 het Gregoriaans 
koor werd opgericht, was hij een 
van de eerste veertien leden. Tot 
de dag van vandaag zingt hij met 
veel plezier in dit koor. Hij is een 
uitstekende tenor. Ook hij heeft 
nog een ander koor: het Caecili-
akoor in Heesch. Daarnaast zingt 
hij nog in het avondwakekoor. Jan 
is een uitstekend klusser. Zo heeft 
hij het plateau voor het Johannes-
orgel gemaakt. Het orgel staat er 
nog steeds op! Jan kijkt met veel 
plezier terug op de vijftig jaar. “Ik 
heb altijd heel graag gezongen en 
hoop nog lange tijd door te kun-
nen gaan”, zegt hij. 

HEESCH - Adriaan van den Akker en Jan van Gelder zijn beiden 50 jaar lid van het Gregoriaans koor uit 
Heesch. Het duo is onlangs door de voorzitter van het koor, Jan Ploegmakers, onderscheiden met de oor-
konde en versierselen in goud van de Nederlandse Gregoriusvereniging. 

Openingstijden: 
Ma. t/m do. 9.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag 9.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

S N U F F E L H U T
DE

Laar 29 - Nistelrode - 06-10239840

Kringloopwinkel

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Aan het einde van het vorige sei-
zoen hadden de leerlingen van 
de Heeswijkse Balletschool een 
voorstelling in theater Perron 3 in 
rosmalen, waardoor dansleerling 
Fenne Klerkx zich afvroeg of ze 
dat ook in Heeswijk konden doen 
en dan graag in het restaurant van 
papa Arian Klerkx. 
Dat vond balletjuf Willeke eigenlijk 
een heel goed idee en zij is direct 
gaan kijken in de zaal achter het 
restaurant. Iedereen was enthousi-
ast en de datum werd geprikt. De 
kindergroep zal op 14 september 
twee dansen laten zien. Dit optre-

den wordt aangevuld door iets ou-
dere en gevorderde leerlingen die 
een moderne dans zullen laten zien 
die ze voor het grootste gedeelte 
zelf gemaakt hebben.
Het optreden begint om 18.30 uur 
en de zaal gaat vanaf 18.15 uur 
open. De toegang is gratis. Belang-
stellenden wordt verzocht vooraf 
aan te geven met hoeveel perso-
nen men wil komen, vanwege de 
inrichting van de zaal. Dat kan bij 
restaurant Ne9en of via Willeke 
van Slooten: 
van.oorschot@ziggo.nl of 
tel. 0413-291335.

dansoptreden in 
restaurant Ne9en

HEESWIJK-DINTHEr - De Heeswijkse Balletschool verzorgt op maan-
dag 14 september - op initiatief van de dochter van de eigenaar - een 
dansoptreden in Restaurant Ne9en in Heeswijk. 
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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Bij elke € 25,- aan boodschappen ontvangt u van 19 augustus 2015 tot en met 22 september 2015 één gratis © Disney·Pixar DVD-voucher. 
Eén voucher met een bijbetaling van € 3,99 geeft recht op één © Disney·Pixar DVD naar keuze.
Kijk voor alle deelnemende winkels en de complete actievoorwaarden op Jumbo.com/disney
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Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede 
weekend van september, waarbij duizenden monumenten in 
Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Het is uitgegroeid 
tot één van de grootste culturele evenementen van Nederland 
met meer dan 1 miljoen bezoekers. 

Ook in Bernheze zijn op 13 september veel monumenten gratis 
toegankelijk. Naast de molens en de prachtige monumenten in 
Heeswijk-Dinther die al jaren deelnemen aan OMD zijn er enkele 
nieuwkomers, zoals het Oude Raadhuis en De Eijnderic in Heesch. 
Ook Landgoed De Berkt opent dit jaar weer zijn deuren met een 
mooi programma. Als wethouder van kunst en cultuur en in die 
hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het monumentenbeleid, 
ben ik trots op de Bernhezer monumenten en de vele eigenaren en 
vrijwilligers die ervoor zorgen dat deze in stand worden gehouden. 
De werkgroep Open Monumentendag, een enthousiaste groep 
vrijwilligers, is er ook dit jaar weer in geslaagd een mooi programma 
samen te stellen voor jong en oud. Kunst en ambacht staan centraal.
Ik nodig u dan ook van harte uit om op 13 september zelf te ervaren 
hoe mooi onze monumenten zijn. Druk bezochte locaties zijn immers 
de mooiste vorm van waardering door het publiek.

Peter van Boekel 
wethouder kunst en cultuur

• Informatie over het leven en werk van Daniel Marot - met objecten, foto’s 
 en een videopresentatie. Daniel Marot is een beroemde Franse ontwerper 
 uit de tijd van Lodewijk XIV. Een schitterend door hem ontworpen 
 hemelbed stond jarenlang in Kasteel Heeswijk. Het bed wordt mogelijk   
 binnenkort gerestaureerd.
• Beeldpresentatie over de teloorgang van de unieke verzameling van   
 kunstvoorwerpen, antiquiteiten en curiosa, die in de 19e eeuw in Kasteel 
 Heeswijk te bewonderen was. Van heinde en verre kwamen bezoekers   
 naar het kasteel, dat als ‘Musee de Bogaerde’ bekend stond. Dit om 
 de verzameling te bewonderen, die helaas door een bizar testament   
 na een aantal veilingen rond 1900 over heel de wereld verspreid is   
 geraakt. Met bijzondere foto’s, voorwerpen, originele veilingboeken   
 en een informatieblad.
• Demonstraties van enkele restaurateurs, die betrokken zijn geweest bij de  
 instandhouding van de inrichting en voorwerpen in het kasteel:   
 schilderijenrestaurateur Jos van Extel en beeldenrestaurateur 
 Joachim van den Heuvel.
• In het kader van jaarlijkse herdenking van Market Garden aandacht voor  
 de landing bij Kasteel Heeswijk van de eerste - Amerikaanse -   
 bevrijders van Brabant op 17 september 1944. Met foto’s, objecten   
 en een informatieve wandelroute rondom het kasteel.
• De wandelroute gaat langs 8 levensgrote fotodoeken die zijn gemaakt   
 met behulp van de Dutch Reenactment Group Klondike. De route   
 eindigt met een tentoonstelling in de IJzertoren.

  www.kasteelheeswijk.nl

Uit de opslag van de abdij!

Op Open Monumentendag kunt u de Abdij van Berne van buiten 
bezichtigen. De voorgevel die de geschiedenis van de abdij vertelt, het 
Slotje dat met enige trots het jaartal 1546 vermeldt, het bescheiden 
abdijtje in het midden uit 1857 en de hoofdingang die oud en nieuw 
verbindt en ruimte bood en biedt aan nieuwe Norbertijnen. De abdijkerk 
is te bezichtigen en heeft een neogotisch gedeelte en een nieuw deel, 
gebouwd door architect de Valk in 1926. Het was een cadeau van de 
N.C.B. als dank voor het werk van pater Van den Elsen. Van binnen is de 
abdij die dag niet te bezichtigen. 

Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u een bezoek brengen aan de Muziekfabriek, 
gelegen in de tuin van de abdij. Daar worden oude meubels uit de abdij te 
koop aangeboden: stoelen, kasten, tafels enzovoort. Ze zijn te koop voor 
een schappelijke prijs, wel dient u contant te betalen.

  www.abdijvanberne.nl

Op deze locatie wordt al zeker 250 jaar een smidsbedrijf uitgeoefend. 
Woonhuis en smederij werden in 1890 gebouwd. De smederij stond 
toen los van het woonhuis. In 1935 werd deze gesloopt en er verrees 
een nieuwe, tegen het woonhuis aangebouwd. In 1916 namen Marinus 
Thomassen, smidszoon uit Aarle-Rixtel en zijn vrouw Cisca uit Dinther de 
smederij van smid Van Lamoen over. Voor 130 gulden per jaar huurden zij 
het pand van de familie Van Oorschot. Frans (1916-1999) en zijn vrouw 
Marietje namen in 1965 de smederij over. Sinds december 2000 is de 
smederij eigendom van Mary en Henriëtte Thomassen. In 2001 werd het 
pand rijksmonument.

ProgrammA 13 september 2015
Open Monumentendag 2015

Bekijk het met de ogen van Vincent van Gogh in 
de Meierijsche Museumboerderij!

Wat zag Van Gogh toen hij door het 19-de eeuwse Brabant struinde? 
Hij zag de ruige natuur, de wevers, de schaapscheerders, de aardappeleters, 
de zaaiers en de maaiers, de typische klederdracht uit die tijd, de armoede. 
In de bioscoop kijkt u naar fi lmpjes over het vroegere boerenleven zoals 
Van Gogh dat zag; er worden schapen geschoren, er wordt geweven 
en gekantklost. De aardappeleters eten in de ‘goei kamer’. Er is een 
uitgebreide historische kledingtentoonstelling en er zijn modeshows 
met kleding uit 1900 tot 1950. Buiten en binnen worden allerlei oude 
ambachten gedemonstreerd. Met medewerking van Heemkundekring 
‘De Wojstap’ is er een uitgebreide fototentoonstelling over oude 
ambachten in onze streek. Kinderen kunnen spelletjes doen en er worden 
katapults en oude ‘fl uitjes van een cent’ gemaakt. Rondom het terras 
is er gezellige live muziek, eigengebakken brood en pannenkoeken. 
In ‘Den hof’ zie je veel groenten die je bijna nergens meer vindt.

  www.museumboerderij.nl 
  www.dewojstap.nl

De Kilsdonkse Molen is niet alleen een unieke combinatie van een 
windmolen en een watermolen, maar gaat op Open Monumentendag de 
unieke samenwerking aan met het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk. 
Koningen van dit gilde waren vroeger zowel molenaar als gildelid. De 
zilversmid demonstreert hoe het zilver werd bewerkt tot prachtige schilden 
en koningszilver. De molenaars tonen onder andere het ambacht van olie 
slaan, het malen van graan, het ‘billen’ van de stenen, het schiemanswerk 
en de zeilmakerij. Er is een fototentoonstelling en u kunt het eeuwenoude 
zilver van 1476 bewonderen. Het Gilde geeft gedurende de dag 
demonstraties, zoals bazuin blazen en vendelieren. De molens zijn gratis te 
bezichtigen.

Programma:
11.00 - 11.30 uur; 13.30 - 14.00 uur; 15.30 - 16.00 uur
Demonstratie bazuinblazen met tamboers 
Demonstratie groepstrommen en de stokkenmars
12.30 - 13.00 uur; 14.30 - 15.00 uur
Vendeldemonstaties/bazuingeschal vooraf.

  www.kilsdonksemolen.nl

13 SEPTEMBER | 12.00 – 17.00 UUR

ABDIJ VAN BERNE 
ABDIJSTRAAT 49, HEESWIJK-DINTHER

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

SMEDERIJ THOMASSEN 
ABDIJSTRAAT 45, HEESWIJK-DINTHER

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

DE KILSDONKSE MOLEN 
M.M.V. ST. WILLEBRORDUSGILDE
KILSDONKSEWEG 4-6, HEESWIJK-DINTHER

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

KASTEEL HEESWIJK
KASTEEL 4, HEESWIJK-DINTHER

Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Heesch is tussen 1939 
en 1941 als ommetseling van een voorganger uit 1838 opgetrokken in 
traditionele vormen, naar ontwerp van de architecten A.J. Kropholler en 
P.G. Elemans. Hierbij werd het oude raadhuis in plattegrond en uiterlijke 
verschijningsvorm gerespecteerd; wel werd het gebouw iets verhoogd en 
de kapvorm gewijzigd en steiler gemaakt. Het voormalige gemeentehuis is 
gerestaureerd en inmiddels in gebruik als restaurant en kantoor. Ook kan 
er nog steeds worden getrouwd in de oude raadzaal. Het pand is vrij te 
bezichtigen en om 13.00 uur houdt Max van de Moosdijk een lezing over 
de architect A.J. Kropholler.

  www.weerdenburg.nl

De geschiedenis van het pand aan ’t Dorp 92, waar nu educatief en creatief 
centrum de Eijnderic is gevestigd, gaat terug naar de middeleeuwen 
(omstreeks 1400). Het complex bestaat uit een boerderij, een bakhuisje, 
een schuur en een prachtige binnenplaats en ligt midden in het centrum 
van Heesch. Aan het begin van de vorige eeuw hebben de nodige 
aanpassingen plaatsgevonden die nu nog steeds zichtbaar zijn. Zo zijn er 
de prachtige voorgevel, het geschilderde plafond in de ‘goei kamer‘ en de 
binnendeuren die allemaal de moeite van een bezoek waard zijn. Tijdens 
Open Monumentendag bent u van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen aan ’t Dorp 92 in Heesch (aan de achterzijde van het pand zijn 
voldoende parkeerplaatsen). Hannie de Keizer van ‘het mooie werk’ uit 
Amsterdam is deze dag ook aanwezig. Zij is werkzaam als restauratieschilder 
en decoratieschilder en heeft in 2014 de binnendeuren van de Eijnderic 
fraai gerestaureerd. Zij zal deze dag (vanaf 12.00 uur) demonstraties 
geven en vertellen hoe een restauratieproces verloopt. Hiervan is ook 
beeldmateriaal aanwezig.

  www.eijnderic.nl

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

DE EIJNDERIC 
HET DORP 92, HEESCH

Open Monumentendag 2015 heeft als thema Kunst & Ambacht en het programma in Bernheze is dan ook toegespitst op ambachten en kunsten 
rondom monumenten. Daarbij worden de verhalen over monumenten vanuit een ander perspectief verteld.  Het monument is dé plaats waar kunst 
en ambacht samenkomen. Aandacht is er daarom voor de architectuur zelf en daarnaast voor de toegepaste kunsten die erin te zien zijn: stucwerk, 
wandschilderingen, stoffering, tegeltableaus, metselwerk, meubilair, servies en glaswerk, betimmeringen en beglazing.

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

MEIERIJSCHE MUSEUMBOERDERIJ
M.M.V. HEEMKUNDEKRING ‘DE WOJSTAP’
MEERSTRAAT 28, HEESWIJK-DINTHER 

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

HET OUDE RAADHUIS
HET DORP 61, HEESCH

HEESCH
HEESWIJK-DINTHER
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De molen van Nistelrode – een korenmolen – is een gesloten 
standerdmolen. Vermoedelijk werd hij omstreeks 1550 gebouwd. Tot 
1898 heeft hij op het Maxend aan de buitenzijde van het dorp richting 
Vorstenbosch gestaan. De molen werd in 1898 naar de Kromstraat 
verplaatst. Sinds 1974 staat hij op zijn huidige plaats. De molen is zowel 
zaterdag als zondag te bezichtigen en de molenaars geven rondleidingen.

12 EN 13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

MOLEN WINDLUST 
MOLENERF 1, NISTELRODE

Landgoed De Berkt en Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ bieden de 
bezoekers een gevarieerd programma rond het thema ‘Kunst en Ambacht’. 
In het programma wordt een verbinding gemaakt tussen het thema en 
de monumenten in Heesch, zoals kasteel De Berkt en De Bossche School 
en het Oude Raadhuis en architect Kropholler. Tijdens de openstelling 
zijn de tuinen van het landgoed en het souterrain van het jachtslot vrij 
toegankelijk. In het kader van het thema ‘Kunst en Ambacht’ worden 
diverse activiteiten georganiseerd in en rond het kasteel. Zo’n vijfentwintig 
cursisten van Pottenbakkerij Hoefeinde stellen hun werk tentoon. 
De werkstukken variëren van schaal tot beeld.
Enkele schilders zijn aan het werk, er is een  imker met diverse soorten 
honing en Koor Koraal zingt om 11.30 en 12.15 uur. In het souterrain 
van het huis wordt een expositie gehouden over de geschiedenis van het 
landgoed en het werk van architect Alexander Kropholler, die tekende voor 
de verbouw van het Heesche raadhuis in de jaren 1939-1940. In de grote 
schuur naast het huis worden lezingen verzorgd rond het thema ‘Kunst en 
Ambacht’. Om 13.00 uur start een lezing over gebrandschilderd glas door 
Lieke Tax en vanaf 15.00 uur verzorgt Bas van de Moosdijk een lezing over 
het werk van architect Alexander Kropholler. Een dorpsomroeper verzorgt 
het aankondigen van alle programmaonderdelen.

  www.de-elf-rotten.nl

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

LANDGOED DE BERKT 
M.M.V. HEEMKUNDEKRING ‘DE ELF ROTTEN’
KASTEELLAAN 1, HEESCH

NISTELRODE

Belangstellenden worden in het Heemhuis ontvangen en vandaar 
meegenomen naar de Sint Lambertuskerk. Aan de hand van aanwezige 
tekeningen wordt de constructie en bouw van de kerk nader toegelicht. 
Er is een fotogalerij en er worden rondleidingen gegeven over de 
geschiedenis van de kerk, het altaar en orgel. Volwassenen kunnen 
bovendien de gewelven boven het middenschip en de zijbeuken betreden. 
Dit is een unieke kans! Na bezichtiging van de kerk kunt u in het 
Heemhuis vijf ambachten bekijken: glas-in-loodbewerking, houtsnijwerken, 
ambachtelijk schilderwerk, kazuifels maken en sierstucwerk. Enkele van 
deze ambachten worden gedemonstreerd.

  www.nistelvorst.nl

13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

HEEMKUNDEKRING 
NISTELVORST 
MAXEND 3, NISTELRODE

OPEN MONUMENTEN 
KLASSENDAG  
11 SEPTEMBER
Op vrijdag 11 september brengen leerlingen van basisschool 
Het Mozaïek een bezoek aan Smederij Thomassen. Leerlingen 
van basisschool Op Weg en de Toermalijn bezoeken onder 
begeleiding van Heemkundekring Nistelvorst de Sint Lambertuskerk 
in Nistelrode. www.cubebernheze.nl

Molen Windlust werd gebouwd in 1860 als grondzeiler met zelfzwichting 
(de wieken waren voorzien van jaloezieën). In 1900 werd de molen 
2,5 meter verhoogd en werd het een beltmolen om toch bij de wieken 
te kunnen. Tot 1950 was de molen operationeel als korenmolen. 
Na restauratie in 1970 draaide de molen regelmatig op vrijwillige basis 
maar raakte door onvoldoende onderhoud beschadigd. In juni 2008 
is een restauratie voltooid en draait de molen weer onder beheer van 
twee vrijwillige molenaars. Sinds 2009 ligt er een nieuw (geschonken) 
maalkoppel in de molen en wordt er regelmatig gemalen.De molen staat 
midden in het dorp en is verfraaid met een plastiek van de molenaar. 
De molen is zowel zaterdag als zondag te bezichtigen en de molenaars 
geven rondleidingen.

  Meer informatie over alle geopende monumenten 
  in Nederland vindt u op www.openmonumentendag.nl

   

12 EN 13 SEPTEMBER | 11.00 – 17.00 UUR

MOLEN WINDLUST 
KERKSTRAAT 22, VORSTENBOSCH

VORSTENBOSCH

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

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

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

Groendepots
Fa. Van schaijk, Berghemseweg 13 
nistelrode
Fa. dijkhoff, lariestraat 25 
Heeswijk-dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

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

PrAKtisCHe iNFOrmAtie

‘At Zero The Air is Yours’
Kunstenaar Philip Lüschen is de 
maker van het station. Tijdens de 
onthulling wordt de aftelklok geac-
tiveerd en wordt duidelijk hoe men 
de gelukkige winnaar kan worden 

van een ballonvaart. ‘Alleen de 
meest vernuftige eenmansacties 
leiden tot de winst,’ aldus Lüschen.

Kunstopdracht
‘At Zero The Air is Yours’ is tot 

stand gekomen in opdracht van de 
gemeente Bernheze en in samen-
werking met het bkkc, brabants 
kenniscentrum kunst en cultuur, 
Tilburg. Philip Lüschen won met 
‘At Zero The Air is Yours’ de talent-
ontwikkelingsworkshop 2012 van 
het bkkc met het thema: verbinden 
en ontmoeten.

Philip Lüschen
Philip Lüschen (1983) laat ver-
vreemdende situaties ontstaan in 
het dagelijkse leven. Participatie 
speelt een grote rol in zijn werk. 
Hij studeerde in 2011 cum laude 
af aan de Design Academy Eind-
hoven met zijn project ‘Waiting 
room Survival’ waar hij een Keep 
an Eye Award voor ontving. 

Onthulling Ballonvaartstation in Loosbroek

sjors sportief weer van start in Bernheze 
Uitbreiding met Sjors Creatief

De gemeente Bernheze bundelt 
samen met de verenigingen en 
culturele aanbieders haar krach-
ten en dit resultaat is te zien in het 
Sjorsboekje. Ieder kind uit groep 1 
tot en met 8 van alle basisscholen 
uit de gemeente krijgt binnenkort 
een exemplaar. Kinderen kunnen 

kiezen uit ruim 60 activiteiten.

Ook creatieve activiteiten
Voor het eerst kunnen kinderen 
met Sjors ook creatief bezig zijn, 
bijvoorbeeld cupcakes versieren, 
koken, muziekinstrumenten be-
spelen, drummen, mozaïeken, 

sterrenkunde, spelen in de natuur, 
toneelspelen, tekenen en schilde-
ren. Inschrijven en meedoen kan 
het hele jaar door. 

Digitaal inschrijven
Vanaf woensdag 9 september 
2015 vanaf 15.00 uur kunnen kin-

deren zich inschrijven via 
www.sjorssportief.nl. 
Kijk op www.sjorssportief voor 
meer informatie of stuur een 
e-mail naar info@sjorssportief.nl. 

Het populaire Sjors Sportief/Sjors Creatief boekje is weer klaar. Nog geen lid worden, maar toch de activiteit 
leren kennen, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen: dat is het motto van Sjors Sportief & Sjors Creatief. 

Op vrijdag 18 september 2015 onthult wethouder Peter van Boekel 
om 19.00 uur het kunstwerk ‘At Zero The Air is Yours’. Het kunstwerk 
is geplaatst op de hoek Hanenbergsestraat-Schaapsdijk in Loosbroek.
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18 SEPTEMBER 2015
Onthulling kunstwerk
Hanenbergsestraat-Schaapsdijk, 
Loosbroek, 19.00 uur.

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

AGeNdA

Loopt uw indicatie van het per-
soonsgebonden budget (pgb) voor 
jeugdhulp in 2015 af en verwacht 
u dat u na afloop van de indicatie 
nog een pgb nodig heeft? Dan is 
het voor u belangrijk om hierover 
zo snel mogelijk contact op te ne-

men met het Basisteam Jeugd en 
Gezin Bernheze. U kunt het basis-
team bereiken via telefoonnummer 
0412 - 47 36 26 of per e-mail: 
info@centrumjeugdengezin-
maasland.nl. 
Een medewerker van het basis-

team zal met u een afspraak ma-
ken om de herindicatie uit te voe-
ren. Zo weet u tijdig of u nog recht 
heeft op jeugdhulp en of deze hulp 
wordt verstrekt in de vorm van een 
persoonsgebonden budget en/of 
een voorziening in natura.

Mensen die met elkaar een dorps-
winkel, buurthuis, speelruimte of 
informele zorginitiatieven behe-
ren, daarover gaan de Appeltjes 
van Oranje 2016. Succesvolle, 
bijzondere ontmoetingsruimtes in 
zelfbeheer, waarbij bestuur, be-
heer en programmering in handen 

zijn van vrijwilligers. Het thema 
luidt: Samen zelf doen! Heeft of 
kent u zo’n ontmoetingsruimte 
in zelfbeheer? Meld deze dan ui-
terlijk 25 september 2015 aan 
voor de selectie van de Appeltjes 
van Oranje 2016! Het winnende 
initiatief ontvangt een bronzen 
beeldje gemaakt door Prinses 
Beatrix en een geldbedrag van 
€ 15.000,-. Het Oranjefonds ziet 
uw voordracht graag tegemoet! 
Meer informatie vindt u op 
www.oranjefonds.nl/appeltjes.

Herindicatie persoonsgebonden budget jeugdhulp

Op 14 september 2015 start Ne-
derlands grootste fietsonderzoek 
ooit. Voor het eerst worden alle 
fietsbewegingen in kaart gebracht 
die fietsers maken. U kunt daaraan 
meedoen. Het onderzoek duurt 
een week. Inmiddels hebben zich 
landelijk meer dan 20.000 deel-
nemers aangemeld. De resultaten 
van het onderzoek worden ge-
bruikt om het Nederlandse fiets-
netwerk te verbeteren.

U kunt meedoen
Wilt u meedoen, download dan de 

gratis App de Fiets! app. Deze app 
meet welke routes fietsers fietsen, 
hoe lang zij erover doen en waar 
grote vertragingen zijn. Onder de 
deelnemers worden 20 Batavus 
fietsen verloot.

Het fietsonderzoek is tot stand 
gekomen in samenwerking tus-
sen Nederlandse provincies en 
stadsregio’s, de Nederlandse Fiet-
sersbond, het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu en de Bredase 
universiteit NHTV. 

Groot fietsonderzoek van start

De volgende raadscommissiever-
gaderingen vinden binnenkort 
plaats. De raadscommissieverga-
deringen zijn openbaar en wor-
den gehouden in het gemeen-
tehuis, De Misse 6 in Heesch, 
aanvang 19.30 uur. Bezoekers 
hebben de mogelijkheid om mee 
te praten over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

Raadscommissie Bestuur en 
Strategie op maandag 14 septem-
ber 2015
 - Stand van zaken regionale 

samenwerking
 - Quick-scan dorpsraden Bernheze
 - Toekomst Bernheze
 - Vaststellen van het Gemeentelijk 

rioleringsplan Bernheze 
2016-2020

 - Eerste wijziging Legesverorde-
ning Bernheze 2015

Raadscommissie Maatschappelijke 
Zaken op dinsdag 15 september 
2015
 - Stand van zaken transities 

Jeugdzorg, Wmo/AWBZ en 
Participatiewet

Raadscommissie Ruimtelijke 
Zaken op woensdag 16 september 
2015
 - Vaststellen beleidsregels Teelt-

ondersteunende voorzieningen
 - Wijziging grenzen bebouwde 

kom

 - Vaststelling Welstandsnota 
Bernheze

 - Ontwikkelingen en organisatie 
De Maashorst

 - Notitie ter raadpleging Inrich-
ting- en beheerplan De Maas-
horst 2015-2019 

 - Vaststellen Gemeentelijk riole-
ringsplan Bernheze 2016-2020

 - Gewijzigd vaststellen bestem-
mingsplan Achterstraat 54, 
Nistelrode

 - Vaststellen bestemmingsplan 
Nieuwstraat 19, Heesch

 - Vaststelling bestemmingsplan 
Cuneraschool fase 2, Heeswijk-
Dinther

 - Vaststelling bestemmingsplan Le-
liestraat ong. (naast 10), Heesch

 - Jaarrekening 2014 en begroting 
2016 en meerjarenraming 2017-
2019 van ODBN

De agenda en stukken vindt u op 
www.bernheze.org. Met vragen 
over de gemeenteraad en de raads-
commissies kunt u terecht bij de grif-
fie, telefoon 14 0412, 
e-mail griffie@bernheze.org.

GemeeNterAAd                                                     rAAdsVerGAderiNGeN

inwoners Heeswijk-dinther in gesprek met gemeenteraad
Datum: 
donderdag 24 september 2015
Locatie: 
Cultureel Centrum Servaes
Aanvang: 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur 
Presentator:
Gert-Jan Arts 

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

deze avond vertegenwoordigd.
Gespreksonderwerpen zijn onder 
andere: centrum, zorg en welzijn, 
bouwen en wonen, verkeer en ge-
meentelijke herindeling.
De organisatie is in handen van de 
Stichting Actief Burgerschap. 
U hoeft zich niet aan te melden.

De Stichting Actief Burgerschap 
organiseert op donderdag 24 sep-
tember 2015 een contactavond 
voor de inwoners van Heeswijk-
Dinther met de gemeenteraad van 
Bernheze. Dit alles in een ont-
spannen sfeer met een drankje en 
hapje.

nietinhetriool.nl

Vezeldoekjes, billendoekjes  
en vochtige doekjes:  
in de afvalbak! 

Medicijnen: 
naar de apotheek! 

Vet, frituurvet en olie:  
in de vet-recyclecontainer! 

Chemicaliën en verf(resten):  
in de chemobox! 

Houd ons water schoon

Appeltjes van Oranje 2016 

meedenken over het economische beleid van Bernheze? 
Vul de enquête in op www.bernheze.org 

Als ondernemer, belanghebbende en/of belangstellende geeft u vorm en inhoud aan de economie van de 
gemeente. Uw mening over het economische klimaat in Bernheze is dan ook van groot belang. 
De gemeente Bernheze werkt de komende maanden aan een economische beleidsnota 2025 en een concreet 
economisch actieplan voor de periode 2015-2018. De gemeente wil het economische klimaat versterken.

Digitale enquête 
We nodigen u graag uit om mee te 
denken en mee te werken aan de 
economische beleidsnota en het 
actieplan. 
 - Heeft u ideeën over belangrijke 

economische thema’s in de 
gemeente? 

 - Hoe kunnen we het 
buitengebied vitaler maken? 

 - Wat moet er gebeuren om 
de centra in de gemeente 
aantrekkelijker te maken voor 
bezoekers? 

 - Zijn er concrete acties die in de 
gemeente opgepakt moeten 
worden? 

 - Wilt u meewerken aan één of 
meerdere acties? 

 

Op www.bernheze.org vindt u een 
digitaal enquêteformulier. 
Wij nodigen u van harte uit om 
hier gebruik van te maken. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
Jossien Bouter van de gemeente, 
telefoon 14 0412, 
e-mail gemeente@bernheze.org.
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Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en 

wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
 - Cultureel Centrum de Pas voor 

het organiseren van De Nacht 
van Heesch van 27 op 28 no-

vember 2015 van 20.30 tot 
4.00 uur in Cultureel centrum 
De Pas, De Misse 4, 5384 BZ 
Heesch. De beschikking is ver-
zonden op 1 september 2015.

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

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerp-wijzigingsplan 
Heilarensestraat 15 
Heeswijk-Dinther
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt de ter-inzage-
legging bekend van het ontwerp 
wijzigingsplan Heilarensestraat 15 
in Heeswijk-Dinther (artikel 3.9a 
Wet ruimtelijke ordening).
Inhoud: Het plan betreft het slopen 
en herbouwen van de bestaande 

woning en het toevoegen van 
twee woningen aan de Heilaren-
sestraat 15 in Heeswijk-Dinther.
Inzage: Het ontwerp-wijzigings-
plan ligt met ingang van 10 sep-
tember 2015 gedurende zes we-
ken op afspraak ter inzage in het 
gemeentehuis in Heesch. Het plan 
is digitaal raadpleegbaar en te 
downloaden via 
www.bernheze.org en 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMrO.1721.WPHeilaren-

sestr15-ow01).
Reageren: Gedurende de termijn 
van inzage kan iedereen op het 
ontwerp-wijzigingsplan reageren 
door het indienen van een ziens-
wijze. Deze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Bernheze, Postbus 
19, 5384 ZG Heesch.

Kennisgeving overeenkomst over 
grondexploitatie
Het college van burgemeester en 

wethouders van Bernheze maakt 
op grond van artikel 6.24 lid 3 van 
de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat het op 4 september 2015 
een overeenkomst heeft gesloten 
waarin een onderdeel over grond-
exploitatie is opgenomen. Dit in het 
kader van de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan Bosschebaan 17 
in Heesch. De overeenkomst heeft 
betrekking op de bouw van twee 
vrijstaande woningen op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente 

Heesch, sectie A, nummer 5194, 
plaatselijk bekend als Bosschebaan 
17 in Heesch.
Inzage: de zakelijke beschrijving 
van deze overeenkomst ligt op 
grond van het bepaalde in artikel 
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening vanaf de dag na publi-
catie gedurende zes weken op af-
spraak ter inzage in het gemeente-
huis in Heesch
Informatie: domein Beleid, team 
grondzaken. 

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:
 - Peters Aanhangers V.O.F. heeft 

een melding Activiteitenbesluit 
ingediend voor het veranderen 

van de inrichting op de adres-
sen Bosschebaan 80, 5386 VZ, 
Vismeerstraat 9, 5384 VL en 
Middelste Groes 12, 5384 VV 
Heesch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

De volgende melding als bedoeld 
in artikel 10.52 van de Wet milieu-

beheer is ingekomen:
 - rodenburg Sloopwerken & 

Puinrecycling B.V. uit Beneden-
Leeuwen heeft een melding op 
grond van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval 
ingediend. De melding richt 
zich op het breken van in to-
taal circa 2000 ton steenachtige 
materialen op het adres Hooge 

Wijststraat 8, 5384 rC Heesch, 
vanaf 14 september 2015 – 12 
december 2015, gedurende ten 
hoogste 5 werkdagen. De bron-
sterkte van de mobiele puin-
breekinstallatie onder vollast 
bedraagt 111 dB(A).

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing

OFFiCiËLe BeKeNdmAKiNGeN

Wilt u op de hoogte blij-
ven van de bekendmakin-
gen uit uw buurt? Meld u op 
www.overheid.nl aan voor de 
e-mailservice. U ontvangt dan 
per e-mail de bekendmakingen 
uit uw buurt van de gemeente, 
provincie en waterschappen. U 
maakt hiervoor een profiel aan, 
bestaande uit uw emailadres en 
postcode en het gebied rondom 
uw woning waarover u de be-
kendmakingen wilt ontvangen.

PrOCedUres
Openingstijden zie colofon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met 

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

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

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
 - Koffiestraat 1a, 5473 rP

Slopen garage
Datum ontvangst: 26-08-2015

 - Aa-brugstraat 17, 5473 GG
Plaatsen hekwerk
Datum ontvangst: 03-09-2015

Heesch
 - Berktstraat 7, 5384 TG

Veranderen stal voor recrea-
tieve nevenactiviteit
Datum ontvangst: 05-09-2015

Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-

ningen zijn verleend. Deze beslui-
ten treden daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - Kanaaldijk-Noord ong. bij Bie-

zenloop
realiseren keerwand over dui-
ker/sifon
Verzenddatum: 01-09-2015

 - Boterweg ong. 
Plaatsen permanente aardbei-
enstellingen en tijdelijke kappen
Verzenddatum: 03-09-2015

 - Meerstraat 32, 5473 VW
Bouwen garage
Verzenddatum: 03-09-2015

 - Kanaaldijk-Noord ong. t.p.v. 
Harry Kinnardbrug
realiseren twee keerwanden-
Verzenddatum: 01-09-2015

Heesch
 - Amelseind 2, 5384 NM

Bouwen garage

Verzenddatum: 02-09-2015
 - John F. Kennedystraat 11, 

5384 GA
Plaatsen hekwerk
Verzenddatum: 03-09-2015

Nistelrode
 - Donzel ong.

Plaatsen kunstwerk
Verzenddatum: 03-09-2015

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 uitgebreide 
procedure, niet worden gepubli-
ceerd. De bekendmaking van deze 
aanvragen vindt plaats via publica-
tie van een ontwerpbesluit.

Ontwerpbesluiten 
Het college van burgemeester en 
wethouders wil toestemming ver-
lenen voor:
Heeswijk-Dinther
 - Justitieweg ong.

Plaatsen permanente teelton
dersteunende palen en tijdelijke 
overkapping
Verzenddatum: 07-09-2015

Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluiten 
Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 8 dagen. Dit besluit 
treedt daags na verzending van 
het besluit in werking.
Heeswijk-Dinther
 - De Morgenstond ong.

Oprichten bedrijfshal met 
kantoor

Verzenddatum: 04-09-2015

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

rectificatie: onderstaande vergun-
ning is eerder abusievelijk als regu-
liere procedure gepubliceerd.

Heesch
 - Venhofstraat 3, 5384 SZ 

Veranderen varkenshouderij 
(milieu)
Verzenddatum: 06-08-2015

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

Kunst & Ambacht op Open Monumentendag
BErNHEZE - Open Monumentendag 2015, in het weekend van 12 en 13 september, staat in het teken van Kunst & Ambacht. Bezoekers kunnen tijdens 
deze 29ste editie van het evenement kennismaken met allerlei vormen van kunsten en ambachten. Met het thema Kunst & Ambacht is er veel aandacht 
voor de architectuur zelf, de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn en de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere kunstvormen. Ruim 300 
gemeenten - waaronder ook Bernheze - zullen dit jaar weer meedoen aan de Open Monumentendag.

Het landgoed is opengesteld van 
11.00 tot 17.00 uur. In het souter-
rain van het huis wordt een expo-
sitie gehouden over de geschiede-
nis van het landgoed en het werk 
van architect Alexander Kropholler, 
die tekende voor de verbouw van 
het Heesche raadhuis in de jaren 
1939-1940. In de grote schuur 
naast het huis worden lezingen 
verzorgd rond het thema ‘Kunst 
en Ambacht’. Om 15.00 uur ver-
zorgt Bas van de Moosdijk een 
lezing over het werk van architect 
Alexander Kropholler.

Lezing over architect Kropholler 
HEESCH - Tijdens de landelijke Open Monumentendag op zondag 13 
september biedt landgoed De Berkt in Heesch - in samenwerking met 
heemkundekring De Elf Rotten - een gevarieerd programma aan het 
publiek. 

Het raadhuis in Heesch, in 1939-
1940 onder leiding van de architecten 
Kropholler en Elemans verbouwd

Lambertuskerk open op Open Monumentendag

Hier zullen aan de hand van foto’s 
en tekeningen de bouw en de ge-
schiedenis van de kerk te zien zijn. 
Ook zal er uitleg gegeven worden 
over de diverse bijzonderheden en 
details van deze kerk. Met mede-
werking van de pastoor, is er ook 
de unieke mogelijkheid om de ge-
welven boven het middenschip, en 
de zijbeuken en de klokkentoren te 
bezichtigen.

Het heemhuis zal worden inge-
richt met foto’s van ambachten 
en de geschiedenis van de kerk, 
ook zullen er diverse kazuifels en 
ambachtelijke gereedschappen 
tentoongesteld worden. Er zal een 
demonstratie en uitleg gegeven 
worden over glas-in-lood door Cor 
van de Wielen. Door Leo van Zijl 
zullen diverse religieuze voorwer-
pen, corpussen en antiek meubel-

gereedschap - met natuurlijk zijn 
uitleg hierover - te zien zijn. Mid-
dels de beamer zal er continu een 
PowerPoint presentatie vertoond 
worden over de geschiedenis van 
de Sint Lambertuskerk. En natuur-
lijk is er in het heemhuis koffie/
thee of frisdrank te verkrijgen.

NISTELrODE - Tijdens de landelijke Open Monumentendag op zondag 13 september met het thema ‘Kunst 
en Ambacht’ heeft HKK Nistelvorst gekozen om de Lambertuskerk in Nistelrode van 11.00 tot 17.00 uur 
open te stellen voor het publiek.

De keldergewelven

De kerkklok

Lieke Tax houdt lezing over gebrandschilderd glas 

In het kader van het thema ‘Kunst 
en Ambacht’ worden diverse acti-
viteiten georganiseerd in en rond 
het kasteel. Er zijn kunstenaars, 
muziek en optredens van een koor. 
In de grote schuur naast het huis 
worden lezingen verzorgd rond het 
thema ‘Kunst en Ambacht’. Om 
13.00 uur start een lezing over ge-
brandschilderd glas door Lieke Tax. 
Een dorpsomroeper verzorgt het 
aankondigen van alle programma-
onderdelen.

Lezing
Om 13.00 uur start een lezing 
over gebrandschilderd glas door 

de eeuwen heen door kunsthisto-
rica Lieke Tax. Gebrandschilderd 
glas is een kunstvorm die weer 
volop in de belangstelling staat. 
Het fonkelende lichtspel is sinds 
de vroege middeleeuwen een be-
langrijk architectonisch element in 
kerkelijke bouwkunst en later ook 
in andere openbare gebouwen. Ze 
zal in deze lezing in het kort het 
maken van gebrandschilderd glas 
beschrijven en daarna ingaan op 
‘highlights’ uit de geschiedenis van 
deze kunstvorm, met voorbeelden 
uit beroemde Franse en Duitse ker-
ken, maar ook de St. Janskerk in 
Gouda. Ook de recentere geschie-
denis zal aan bod komen met glas 
van diverse kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland. Met name zal 
ze werk bespreken van de beroem-
de familie Nicolas en de Brabantse 
glazeniers Pieter Wiegersma en 

Marius de Leeuw. Van beide laats-
ten is werk te zien in de Sint Jan in 
Den Bosch. 

Lieke Taks-Oude Vrielink studeer-
de rechten en Kunstgeschiede-
nis aan de radbouduniversiteit in 
Nijmegen. Haar doctoraalscriptie 
behandelde het werk van de Bra-
bantse glazenier Pieter Wiegersma.

HEESCH - Tijdens de landelijke Open Monumentendag op zondag 13 september biedt landgoed De Berkt 
aan de Kasteellaan 1 in Heesch - in samenwerking met heemkundekring De Elf Rotten - een gevarieerd pro-
gramma, waaronder een lezing over gebrandschilderd glas. Het landgoed is opengesteld van 11.00 tot 17.00 
uur. De tuinen van het landgoed en het souterrain van het jachtslot zijn dan vrij toegankelijk. 

Tevens is er een speciale tentoon-
stelling over kleding en manne-
quins, gekleed zoals dat in 1900 
gewoon was, vertellen er boeiend 
over. Er wordt geweven, garen ge-
sponnen, gekantklost, gedorst met 
de vlegel en de Brabantse muts 
mag worden nagemaakt. Er wor-
den schapen geschoren en er zijn 
konijntjes. ‘Fluitjes van een cent’ 
en katapults worden ter plekke 
gemaakt en een imker vertelt over 
zijn bijen. Kinderen mogen met klei 
werken. Met medewerking van 

heemkundevereniging De Wojstap 
is er een fototentoonstelling met 
als thema: ‘Kunst en Ambacht’. Op 
het terras is er live muziek en zijn 
boerenpannenkoeken of het ei-
gengebakken boerderij-vloerbrood 
te koop. 
Het museum is gevestigd aan 
Meerstraat 28 in Heeswijk-Dinther 
en vanwege Open Monumenten-
dag is, dankzij steun van de ge-
meente Bernheze, alles gratis toe-
gankelijk. Voor meer informatie: 
www.museumboerderij.nl.

Museumboerderij brengt wereld 
van Vincent van Gogh tot leven

HEESWIJK-DINTHEr - In de eeuwenoude Meierijsche Museumboerde-
rij in Heeswijk is zondag 13 september tussen 11.00 en 17.00 uur van 
alles te doen. Er is een doorlopende filmvoorstelling over de Brabantse 
periode van Van Gogh. ‘De aardappeleters’ worden nagespeeld door 
acteurs; boeren en boerinnen lopen in klederdracht en oude ambach-
ten worden gedemonstreerd. Kinderen mogen tekenen als Van Gogh en 
‘Den hof’, met uitleg over oude soorten groenten, is open. 

Expositie pottenbakkerij Hoefeinde
HEESCH - In het kader van de Open Monumentendag, op zondag 13 september, houdt pottenbakkerij Hoefeinde uit 
Heesch een expositie in de tuinen van Kasteel De Berkt aan de Kasteellaan 1 in Heesch, dat die dag open huis houdt. 
Zo’n vijfentwintig cursisten van pottenbakkerij Hoefeinde zullen die dag tussen 11.00 en 17.00 uur hun werk laten zien.

Dit varieert van schaal tot beeld en - naast de geëxposeerde werkstukken - zal ook heemkundekring De Elf rotten present 
zijn, evenals een imker. Koor Koraal zal die ochtend ook van zich laten horen. De tuinen van dit Heesch Kasteeltje vormen 
een fraai decor waarin de creaties van keramiek tot uiting zullen komen. 
Pottenbakkerij Hoefeinde, aan de Kampstraat in Heesch, geeft al jaren gelegenheid tot het onder begeleiding maken van 
diverse keramische producten, die vervolgens - al dan niet - afgewerkt worden met engobes en/of glazuren, waarna ze 
op zo’n 1050 graden gebakken worden.
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AANGeBOdeN

PediCUre HeesWiJK-diNtHer
Jacqueline Verhagen, oranjestraat 
11, Heeswijk-dinther. ook bij 
diabetische en reumatische voet 
met vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

drUmLes iN NisteLrOde
drumles voor jong en oud
vanaf € 11,- per week.
Gratis proefles.
Anton Wubbels drums
Menzel 59 nistelrode
0412-488991.

WWW.HUisHOUdeNsPeeLGOed.NL

KAPteiJNs PArtYVerHUUr 
voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of 
bel 0413-764747. 
ook voor al uw dranken! 

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

WiLt U iemANd VerrAsseN 
met eeN eCHt OriGiNeeL 
KAdO!
Geef dan een kadobon van 
Colorenta voor een kleur-
analyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en 
kledingadvies voor een bij u 
passende garderobe.
Meer informatie: 
Hannie Heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12, 
Heeswijk-dinther.

GeVrAAGd

LANdBOUWmACHiNes: 
hooimachine, hark, maaier, ploeg, 
weisleep, mesttank, bloter, frees, 
kipper, tractor, vee-/paardentrailer, 
etc. Tel. 06-19076959.

BOUWsCHUUr VOOr 
CArNAVALsVereNiGiNG
OAN de KANt
eind september 2015 t/m 
februari 2016.
Heesch of evt. nistelrode
dirk van Kronenburg
dirk_van_kronenburg@hotmail.com
06-13721014.

GeBrUiKte/OUde 
WeNsKAArteN
Yvonne Sturm Nistelrode

06-20615906. Ingrid Smits 
Vorstenbosch 0413-355008.

HUisHOUdeLiJKe HULP
Voor 3 uur in de week in Heesch.
interesse of informatie? 
Bel 06-23669373.

te KOOP

NieUWe dessO-
tAPiJtteGeLs in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf  
€ 0,25 p. tegel. duinweg 17, 
schijndel 06-23034594. 
dinsdag en zondag gesloten. 

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

125 m2 KANtOOrrUimte 
eN 300 m2 BedriJFs-
C.q. OPsLAGrUimte 
(deze laatste evt. ook te huur) 
op 1160 m2 grond
Heesch. Tel: 0412- 452582.

HeesAKKers LiCHtVisie 
HeeFt VOOr iedereeN 
de JUiste LAmP iN HUis
We hebben een uitgebreide 
collectie in led, industrieel, 
klassiek en modern.
lampen op zicht en hangen is 
geen probleem bij ons! Parkeren 
voor de deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers lichtvisie, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.

WWW.HUisHOUdeNsPeeLGOed.NL

iN ONze KAdOsHOP ViNdt U 
ALtiJd eeN PAsseNd KAdO 
VOOr eLKe GeLeGeNHeid
We hebben een uitgebreide 
collectie woonaccessoires, 
sieraden, handtassen, shawls, 
oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag 
gesloten.
Heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther.

iN ONze eLeKtrOsHOP 
ViNdt U ALLe mOGeLiJKe 
LiCHtBrONNeN
Zowel led als sPAAr-, maar 
ook de oude gloeilampen en 
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen, 
scheerkoppen, stofzuigerzakken 
en onderdelen. Parkeren voor de 
deur, dinsdag gesloten.
Heesakkers elektroshop, 
Abdijstraat 12, Heeswijk-dinther.

tWee BOOmertJes 
3 jaar oud samen € 225,-
Paspoort aanwezig, 
kindvriendelijk. info: 06-22387287

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

WWW.NiCetOYs.NL

te HUUr

HAL iN HeesCH
Wijststraat 27 
opslag 150m2

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

FietsPLUs riNi
laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact rini de reuver
06-28786922.

GrAtis

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

CUrsUs

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

CUrsUs diGitALe 
FOtOGrAFie eN 
FOtO BeWerKeN
maandag van 9.30 tot 11.30 
of dinsdag 20.00 tot 22.00 uur 
Bel 06-22064638
of kijk op 
www.jolandonkersfotografie.nl

mooiBernhezertjes

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

Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther 
Tel: 0413 29 29 79 
www.trendzienenhoren.nl

Oplossing
vorige week:

tonny van de Ven
Heeswijk-dinther

Winnaar:
Jetty Manders

kan de staatsloten 
ophalen bij Paperpoint

15% korting
op alle fietsen van 2015 

in voorraad.

Totale opruiming

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

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten

www.tipmooibernheze.nl
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Proost

Het is nog slechts een kwestie van aftellen. 
En dan ziet, over enkele dagen, het 
Nederlandse Norbertijnenbier opnieuw 
het licht. En dat in ons eigen Heeswijk! 
De Abdij van Berne herstelt namelijk een 
eeuwenoude traditie in ere: het brouwen 
van bier. Al in de zestiende eeuw legden de 
Norbertijnen zich toe op de productie van 
gerstenat. Of om preciezer te zijn: hop-
nat. Binnen de grachten van het klooster 

was destijds een behoorlijke tuin met hop, waarmee het bier gebrouwen 
werd. Ooit kwam een einde aan dit ambachtelijk werk. Nu, vijf eeuwen 
later, pakken de Norbertijnen de draad weer op, daarbij gesteund door 
bevlogen vrijwilligers.

Hoewel zelf geen groot bierliefhebber, ben ik erg enthousiast over dit 
initiatief. Met het Berne abdijbier wordt aangesloten bij de huidige trend 
van (thuis)brouwerijen die speciale, streekgebonden kwaliteitsbieren 
ontwikkelen. Het is leuk om straks in de opsomming van ‘dingen-uit-
Bernheze-om-trots-op-te-zijn’ ook het abdijbier te kunnen noemen.
Bovendien is het bijzonder dat nu ook in Bernheze de stilte geproefd kan 
worden. Abt Dennis Hendrickx (ook met Tilburgse roots) begrijpt met zijn 
slogan overigens, als geen ander, dat in Brabant het leven wordt gevierd 
met op zijn tijd een goed glas bier. 

Dat het Berne abdijbier op Monumentendag in de verkoop gaat, is perfect 
getimed. Met de introductie ervan voegt de abdij op ambachtelijke wijze 
cultuurhistorisch erfgoed toe. Hopelijk kunnen we daar lang van gaan 
genieten. 

Marieke Moorman
Burgemeester Bernheze

Column

Marieke MoorMan

Foto: Ad Ploegmakers

Zelfstandig? 
Gaat Bernheze zelfstandig verder 
na 1 oktober 2015? Om die vraag 
goed te kunnen beantwoorden is 
onderzoek nodig. Waarom kun 
je wel of niet zelfstandig blijven? 
Zijn er aanwijzingen te vinden om 
een besluit te onderbouwen. Is 
een gemeente van 30.000 inwo-
ners voorbereid op de toekomst? 
Gaan zaken naar wens in onze ge-
meente? Hebben we de financiën 
op orde? Zorgen we goed voor 

onze minima? Hoe zijn de voor-
zieningen geregeld in alle kernen. 
Gemeenschapshuizen, scholen, 
winkels, om maar wat voorbeelden 
te noemen. Maar vooral de vraag; 
wat zal er verbeteren als we groter 
worden? 

Volgens het COELO niets! Deze 
instelling deed namelijk in 2014 
onderzoek naar schaalvergroting. 
Citaat rapport COELO: “Gemeen-
telijke herindeling levert op geen 

enkele manier besparingen op. De 
door het kabinet ingeboekte struc-
turele efficiencywinst door opscha-
ling van het lokale bestuur van één 
miljard euro per jaar is op drijfzand 
gebaseerd. Minister Plasterk rekent 
zich rijk”. Tot een andere conclusie 
kon Maarten Allers, hoogleraar 
economie van decentrale overhe-
den (rijksuniversiteit Groningen) 
en directeur van het COELO niet 
komen. Laten we dus heel goed 
nadenken.

SP: de toekomst van Bernheze

BErNHEZE - Op 1 oktober van dit jaar besluit de gemeenteraad over de toe-
komst van Bernheze. Dat was een opdracht van de provincie Noord-Brabant. De 
afgelopen maanden is er uitgebreid naar de toekomst gekeken. Kan Bernheze 
zelfstandig verder? Dat was de vraag die voorlag. Op twee inspraakavonden 
werd er met inwoners gepraat. Verder stonden SP-ers bij de supermarkten om 
naar de mensen te luisteren. Het gaat tenslotte om de mensen. 

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Na de schrijnende foto van het ver-
dronken jongetje in de branding bij 
Bodrum, springen medelanders in 
de bres voor vluchtelingen in ons 
land. Spullen, een plek om te sla-
pen, kleding, geld; vluchtelingen 
kunnen van alles gebruiken. Ook 
D66 is een groot voorstander om 
nú te helpen. Wegkijken is voor 
niemand een optie meer. Ook in 
Bernheze moeten we op zoek naar 
lokale initiatieven om ons steentje 
bij te dragen. Als het om oorlogs-
vluchtelingen gaat, moeten wij die 
mensen helpen. Zowel de hoeveel-

heid vluchtelingen als het mense-
lijke drama erachter is niet te on-
derschatten. 

Er komen steeds meer vluchtelin-
gen en het is lastig om die op te 
vangen. Maar niet onmogelijk. Het 
zou om één vluchteling per dui-
zend inwoners gaan. Dat is één in 
Loosbroek, dertig in heel Bernheze. 
Daar moeten we toch samen voor 
kunnen zorgen? Het kabinet deed 
een beroep op gemeenten om ex-
tra opvang voor vluchtelingen te 
verzorgen. Deze extra opvang is 

nodig omdat de asielstroom door 
de onrust in Irak en Syrië groeit. 
Dat vraagt om lokale bestuurders 
met lef en durf. 
En de acceptatie van burgers dat 
er een opvangplaats in de buurt 
komt. Dat kan onconventionele 
huisvesting zijn: het pand van De 
Winter op Weijen in Nistelrode, 
het voormalig Chinees restaurant 
in Heesch, de Abdij van Berne, of 
de leegstaande studio van de lo-
kale omroep kunnen geschikt zijn 
of worden gemaakt. Wij willen 
helpen, u ook?

BErNHEZE - Bernheze is heel erg belangrijk, net als de toekomst voor het dorp 
en haar inwoners. Binnenkort kiest de raad voor herindelen of zelfstandig blij-
ven. We zijn een mooie gemeente en we hebben het goed voor elkaar, zoveel is 
zeker. Helaas geldt dat niet voor iedereen. 

Mathieu Bosch, Raadslid D66

D66: Vluchtelingen en Bernheze

Belangrijk is uiteraard onze toe-
komst als Bernheze, waarover in 
oktober door de gemeenteraad het 
besluit gaat vallen. Maar ook voor 
ons mooie buitengebied moeten 
we een nieuw plan opstellen. We 
moeten ook goed de kansen in de 
bebouwde kommen benutten. 

We moeten de kernen leefbaar 
houden, dus is het belangrijk dat 
de ouderen langer kunnen blijven 

wonen. De mensen worden ge-
middeld ouder en willen zo lang 
mogelijk op zichzelf blijven wonen. 
Om het evenwicht te bewaren 
moeten ook de jongeren voldoen-
de mogelijkheden blijven houden. 
Samen zorgen ze ervoor dat on-
dernemers in onze gemeente be-
staansrecht hebben, maar ook de 
verenigingen en scholen. Dat hier 
ook vraag naar is, blijkt wel uit het 
aantal inschrijvingen voor het plan 

Plein 1969 Heeswijk-Dinther, door 
zowel jong als oud. 
We moeten goed de mogelijkhe-
den hiervoor benutten! 
Wij blijven actief zoeken, maar 
schroom niet te reageren als u er-
gens mogelijkheden ziet. Uiteraard 
zijn we ook benieuwd naar uw 
ideeën en wensen aangaande alle 
onderwerpen die spelen in onze 
gemeente. reageren kan naar 
info@cdabernheze.nl.

BErNHEZE - Het politieke jaar gaat weer beginnen, zo ook in Bernheze. We 
staan de komende periode voor een aantal belangrijke onderwerpen met betrek-
king tot de toekomst van onze mooie gemeente.

Erwin van Kessel, CDA Bernheze, actief en betrokken

CDA: Jong zijn of ouder worden 
in Bernheze

Dat is niet wat wij als Progres-
sief Bernheze in ons verkiezings-
programma hebben staan. Dat 
is niet wat wij aan u als inwoners 
van Bernheze, beloofd hebben. Ik 
concludeer dat het raads- en com-
missiewerk vooral bepaald wordt 
door de waan van de dag. Met als 
gevolg dat wij (raad en commissie) 
niet op de agenda hebben staan 
wat in onze verkiezingsprogram-
ma’s staat. En als er dan straks 
weer verkiezingen zijn, zegt u: ze 
doen toch niet wat ze beloven…. 
En dan heeft u nog gelijk ook. 

Er is een grote afstand tussen wat 

er in de raadszaal gebeurt en wat 
de mensen buiten op straat bezig-
houdt. Dat betreft zowel de onder-
werpen die op de agenda staan, als 
de manier waarop er over gepraat 
wordt. Zeg nou eens eerlijk, wie 
vindt het leuk om naar een raads-
vergadering te luisteren…

Zou het mij lukken om hier het ko-
mend jaar iets in te veranderen? Ik 
ga toch mijn best doen. En al lukt 
het niet altijd: ik doe toch graag 
wat ik beloof. ….

Hebt u nog ideeën of suggesties: 
reactie@progressiefbernheze.nl

Progressief Bernheze: reflectie

BErNHEZE - Hebt u dat ook? Zo aan het be-
gin van een nieuw werkjaar kijk je eens terug 
naar wat je hebt gedaan. En je kijkt vooruit 
naar wat je het komend jaar wilt gaan doen 
en wilt bereiken. Als ik dan terugkijk op zo’n 
anderhalf jaar commissiewerk, dan bekruipt 
mij toch een wat ongemakkelijk gevoel. Ik 
ben vooral bezig geweest met verordeningen, 
jaarverslagen, gemeenschappelijke regelin-
gen, bestemmingsplannen…

Ellen Neelen, commissielid Progressief Bernheze

leuk om in ‘dingen-uit-bernheze-om-
trots-op-te-zijn’ mee te nemen
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13 september 
centrum gevuld met 
kraampjes
www.centrumheesch.nl

Centrum Heesch verwelkomt nieuwe 
ondernemers

Meer goed nieuws
Binnen afzienbare tijd opent een 
nieuwe ondernemer de deuren van 
het pand van de ‘Bruna’ winkel. Het 
opschrift ‘gesloten’, zal verwijderd 
worden en de doorsteek vanuit de 
Misse naar ’t Dorp gezelliger. Ook 
de fontein, nu weer zichtbaar maar 
nog niet afgewerkt, zal binnenkort 
als vanouds de aandacht trekken, 
met een gerenoveerd uiterlijk. Als 
dan de gemeente Bernheze met 

de centrumondernemers heeft be-
paald waar de fietsenrekken, de 
banken en de prullenbakken ko-
men, zal de verdere inrichting van 
het centrum bijna rond zijn. Want, 
natuurlijk hoort ook groen in een 
dorp dat leeft. Voor de groenaan-
plant moeten we nog tot het na-
jaar wachten. 

Maar op 13 september zal nie-
mand het groen missen. Het cen-

trum is dan gevuld met kraampjes 
en muziek. Met mensen die genie-
ten van het slenteren en het nieu-
we dat aangeboden wordt tijdens 
Heesch Presenteert.

Welkom in Heesch!

HEESCH – De opening van de damesmodezaak Le Village aan ’t Dorp en de komst van Telefoonmaken.nl 
binnenkort, zorgen voor extra activiteit in het centrum. Nu al blijkt Le Village een aanwinst. Omdat de keuze 
in damesmode ruimer is, lopen de dames gezellig van de ene zaak naar de andere, voordat de keuze gemaakt 
wordt. Onderweg strijken ze neer op een van de terrasjes die uitnodigen voor koffie of een ijsje of bekijken 
de etalages waar ze langslopen. Binnenkort voegt Telefoonmaken.nl service toe aan het centrum. Reparatie 
van je smartphone of tablet kan dan dicht bij huis, soms terwijl u shopt. 

‘in ’t nAJAAr 
groenAAnplAnt’

Naast deze discussie van de frac-
tieleiders zijn er gesprekken met 
oud-burgemeester Van Gorp, 
Anne-Marie Spierings, die voor 
de provincie belast is met de her-
indeling, en met de huidige bur-
gemeester Marieke Moorman. 
Bijzonder zijn ook de luchtige in-
termezzo’s van Theo van Duren en 
van Henk Habraken. 

De muziek wordt verzorgd door 
Wesley van Bergen en het slot-
woord is gewoontegetrouw voor 

Ad van Schijndel. De presentatie is 
in handen van Annemieke van der 
Aa en Hans Lakwijk.
Behalve deze extra aflevering zal 
BrUG nog een politiek café orga-
niseren op 1 november in De Pas in 
Heesch, op 17 januari 2016 in De 
Zwaan in Heeswijk en op 6 maart 
2016 in De Pas in Heesch.

extra politiek café BrUG 
in CC Nestelré
NISTELrODE - Het politiek café BRUG verzorgt een extra aflevering, 
die geheel gewijd zal zijn aan de toekomst van Bernheze. Voordat de 
gemeenteraad op 1 oktober een beslissing zal nemen over wat er met 
Bernheze gaat gebeuren, discussiëren de fractieleiders bij BRUG over 
fuseren, opsplitsen of zelfstandig blijven. Deze extra BRUG vindt plaats 
op zondag 20 september om 16.00 uur in de foyer van CC Nesterlé in 
Nistelrode.

De bank stelt € 250.000,- beschik-
baar voor de rabobank Clubkas 
Campagne. Dit bedrag mogen de 
leden van de bank verdelen over 
de verenigingen en stichtingen die 
meedoen. 

Tijdens deze campagne mogen 
leden van rabobank Oss Bern-
heze hun stem uitbrengen op de 
vereniging(en) of stichting(en) die 
zij een warm hart toedragen. 

De stemmen van onze leden zijn 
geld waard. Hoe meer stemmen er 
op een vereniging of stichting uit-
gebracht worden, des te meer geld 
deze vereniging of stichting krijgt.

Informatieavond 
140 lokale verenigingen en stich-
tingen hebben op maandagavond 
31 augustus in De Pas uitleg ge-
kregen over de rabobank Clubkas 
Campagne. Tot 1 oktober kunnen 

verenigingen of stichtingen die 
voldoen aan de gestelde voor-
waarden, zich inschrijven om deel 
te nemen aan de rabobank Club-
kas Campagne 2015 via 
www.rabobank.nl/ossbernheze. 

De stemperiode vindt plaats van 
12 oktober tot en met 25 oktober 
2015. De uitslag wordt bekendge-
maakt op maandag 9 november. 

inschrijving rabobank Club-
kas Campagne van start
BErNHEZE - Rabobank Oss Bernheze draagt de samenleving een warm 
hart toe en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in onze omge-
ving. Onlangs heeft de bank het beleid voor het toekennen van maat-
schappelijke bijdragen herzien. De manieren waarop verenigingen en 
stichtingen gewend waren om een verzoek voor ondersteuning in te 
dienen komen te vervallen. Rabobank Oss Bernheze introduceert de 
Rabobank Clubkas Campagne. Met de Rabobank Clubkas Campagne 
laat de bank een aanzienlijk deel van de winst terugvloeien in de maat-
schappij. 

V.l.n.r.: Jo van Breemaat, Cent van den Berg en Petra van den Bogaart 
 Foto: Marcel van der Steen

Vrijwilligers Nesterlé ontvangen 
‘das mooi-prijs’
NISTELrODE - Fractievoorzitter 
Cent van den Berg van Progres-
sief Bernheze heeft donderdag de 
‘Das Mooi-prijs’ uitgereikt aan de 
vrijwilligers van CC Nesterlé in 
Nistelrode. 

Progressief Bernheze reikt sinds 
2006 jaarlijks de ‘Das Mooi-prijs’ 
uit voor speciale leefbaarheidsiniti-
atieven in de gemeente Bernheze. 
‘Das’ staat symbool voor het dier 
dat zeer sociaal is en houdt van 
een prettige omgeving. 

Sinds de oplevering in 2013 heb-
ben de vrijwilligers van Nesterlé er 
samen voor gezorgd dat het cul-
tureel centrum een thuisbasis kan 
zijn voor vele clubs, verenigingen 
en een prachtplek voor een avond-
je uit. Een dorpshart dat Nistelrode 
verdient, tegen relatief lage kosten 
en met veel dorpse gezelligheid. 
Cent van den Berg over de win-
naar: “In de vorige coalitieperiode 
hebben wij mede kunnen zorgen 

voor het prachtige nieuwe ge-
bouw. Het was aan de vrijwilligers 
om van het gebouw het hart van 
Nistelrode te maken, dat doen ze 
ontzettend goed en verdient al 
onze respect.”

Cent overhandigde de Das en de 
cheque aan twee vrijwilligers; Jo 
van Breemaat en Petra van den 
Bogaart. Hierna was er voor ieder-
een een stukje taart, aangeboden 
door Progressief Bernheze.

Belangrijke tools of tactieken zijn 
voor mij compromissen sluiten, 
out-of-the-box denken, wel of niet 
charme in de strijd gooien en altijd 
eerst het wenselijke bepalen. Zie 
de opdrachtgever (of ‘vergunning-
gever’ of verplichte partner) niet 
als een tegenstander, maar zoek 
naar het punt waar deze of gene je 
medestander zal worden. Ben niet 
teleurgesteld als dit allemaal niet in 
een keer lukt! Sommige projecten 
hebben geduld nodig en niet alles 

eindigt precies zoals jij wilt. 

Als je enthousiast bent en met pas-
sie praat, bereik je natuurlijk meer 
en vooral ook als je zorgt dat de 
omgeving warm loopt voor jouw 
aanpak, product of plan. Dit is ook 
iets dat me aanspreekt bij de nieu-
we vormen die de gemeente gaat 
hanteren. Zo is er voor plannen in 
het buitengebied bijvoorbeeld al 
geopperd dat initiatiefnemers zelf 
in een vroegtijdig stadium betrok-

kenen informeren ten opzichte van 
een nieuwe activiteit of uitbrei-
ding. 

Wil je wel eens brainstormen over 
hoe je nu iets moet aanvliegen bij 
de gemeente? Wij denken graag 
mee! Neem contact met ons op via 
onze email info@lokaal.nu, web-
site www.lokaal.nu of Facebook 
https://facebook.com/lokaal.nu. 
miekedemol@hotmail.com
info@lokaal.nu

Lokaal: samen bouwen

BErNHEZE - Mochten jullie het allemaal nog niet weten, bouwen doe je samen! 
Toevallig ben ik daar ook altijd mee bezig in mijn dagelijkse werk en vaak ook 
daaromheen. Het werken in projecten met verschillende partijen, die met hun 
eigen contracten, doelen, budgetten en basisregels aan tafel komen, heeft me 
veel geleerd over samenwerken in de brede zin. 

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid LOKAAL 
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Van der Pas Banden en Accu’s staat voor kwaliteit

Bij Van der Pas weten ze alles over 
banden. En die kennis reikt ver. 
Want er zijn héél veel banden, 
in allerlei soorten en formaten. 
En dat luistert nauw. Ieder voer-
tuig, elk automerk en alles wat op 
banden loopt vereist zo zijn eigen 
banden. Van der Pas levert ban-
den voor personenauto’s, bestel-
auto’s, vrachtwagens, landbouw-
voertuigen, 4x4 auto’s, motoren, 
scooters, caravans, aanhangers, 
campers en zelfs kruiwagens, 
skelters en grasmaaiers. 

Balanceren en uitlijnen
Maar het gaat niet om banden al-
leen. Misschien nog wel belang-
rijker dan een goede band is het 
exact afstellen ervan. Dat gebeurt 

met balanceren en uitlijnen. Van 
der Pas gebruikt hiervoor com-
putergestuurde meetapparatuur, 
waarmee de banden nauwkeurig 
worden afgesteld en je auto per-
fect wordt uitgelijnd. Dus niks tril-
lend stuur of zwabberend over de 
weg, maar stabiel en veilig van A 
naar B. 

Accu’s
Behalve goede banden speelt ook 
de accu een grote rol in veiligheid 
en betrouwbaarheid. Van der Pas 
levert uitsluitend auto- en start-
accu’s van de beste, bewezen 
kwaliteit. 

De accu levert de energie om je 
auto te starten en de energie voor 
de apparatuur en systemen als de 
dynamo niet genoeg stroom kan 
leveren. Daarnaast reguleert de 
accu de stroom die door de dyna-
mo wordt aangemaakt tijdens de 
verschillende snelheden waarmee 
je rijdt. We weten allemaal: als de 

accu leeg is, start je auto niet. En 
ineens stilstaan is ook niet wat we 
willen. “Laat je accu daarom re-
gelmatig controleren. 

Gewoon als je toch even bin-
nenloopt voor nieuwe banden of 
controleren daarvan. Ook zonder 
afspraak word je snel geholpen. 
Neem jij een kop koffie, doen wij 
de rest. Zodat je snel weer veilig 
de weg op kunt. Op goede ban-
den en met een deugdelijke accu. 
Want dat is waar wij voor staan.”

VAN der PAs 
BANdeN eN ACCU’s 
Abdijstraat 38a 
5473 AG Heeswijk-Dinther
Tel.: 0413 – 29 17 77
www.pasbanden.nl

Joost van der Pas  Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHEr - ‘Een ongeluk zit een klein hoekje. Zorg dus dat je het vóór bent.’ Daar kan Joost 
van der Pas over meepraten. Hem overkwam onlangs nog zo’n ongelukje. Het gebeurde tijdens het chec-
ken van een band: lag die goed op de velg? Nou, niet dus. Dat werd hem letterlijk in één klap duidelijk. 
De band sprong en Joost raakte gewond aan gezicht en hand. Gelukkig niet heel ernstig, maar toch. Joost 
is er glashelder over: hou de veiligheid van je auto in de gaten. Denk aan banden en accu’s, vervang ze 
tijdig en laat ze regelmatig controleren. 

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

ook
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Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl
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BANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

BMW 318i zwart zeer mooi 2001 € 4250,-
Chevrolet Matiz 0.8 Airco 44dKm 2008 € 4250,-
Daihatsu Cuore 1.0 Kyoto 2005 € 2250.-
Fiat Punto 1.3 JTD 2011 € 4900.-
Ford Ka 1.3 Briels 2004 € 2450,-
Peugeot 206 1.4 XR 2004 € 2950.-
Peugeot 207 1.6 XS 2007 € 5750.-
Peugeot 307 Break 1.6-16V 2003 € 2950.-
Peugeot 307 SW 1.6 HDIF 80KW 2006 € 4450.-
Renault Koleos 2.0 DCI 110KW 2008 € 8250.-
Renault Modus 1.5 DCI 2004 € 2950.-
Toyota Aygo 1.0 zwart 2007 € 3499,-
Volkswagen Golf 1.9 SDI 1999 € 1750,-
Volvo C70 2.3T 300PK Automaat 1998 € 3750.-

Inruilers tot € 1500,-:
Opel Astra 1.6 5-deurs 2001 € 1499,-
Peugeot 106 1.0 Sketch 1996 € 799,-

Renault Clio 1.2 RN 1998 € 999,-
Renault Megane 1.6 RN Sedan 1998 € 750,-
Renault Megane Scenic 1.6-16V 1999 € 1499.-
Renault Laguna stat. 1.6-16V RXI  2000 € 750,-

Bedrijfswagens: EX-BTW
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Autom. 2007 € 6250.-
Renault Kangoo 1.5 DCI 2006 € 2750,-

Motoren:
Honda CBR 900 RR Fireblade zeer nette staat
 1996 € 1950,-

Oldtimers / bijtelling vriendelijk:
Citroën 2cv6 Charleston 
    rood/zwart 1981 € 9800,-
Citroën AZ2CH4 grijs langdak 1961 € 9500,-
Citroën 2cv6 special rood 1989 € 9500,-
Mercedes-Benz 230 TE groen 1982 € 3950,-

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Réparateur agréé

S O L U T I O N  É C O N O M I Q U E  -  Q U A L I T É  E T  S É C U R I T É

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12

Een greep uit voorraad 

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

•  APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
•  In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  Wielen en banden 

      

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart  2003  €  4.950,-
Audi A4 blauw Metalic div. opties  2001  €  4.750,- 
Citroën C5 br.1.8 grijs met.  2004  €  3.950,-
Citroen Xsara picasso blauw met.  2003  €  3.900,-
2 CV 6 blauw (belastingvrij)  1971  €  4.950,-
Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.  2004  €  4.950,-
Citroen Xara Coupé  1999  €  1.500,-
Daihatsu Yong yrv zwart  2002  €  2.750,-
Dodge Ram van 2.5 td, blauw met.  2001  €  1.999,-
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw  1997  €  1.999,-
Ford Focus stationcar, 16 16v  2002  €  3.499,-
Ford Focus stationcar, zwart  2002  €  2.750,-
Ford Ka         meeneemprijs    1998 €  650,-
Ford Transit connect, ex btw  2004  €  3.250,-
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars  2005  €  7.750,-

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje  1987  €  8.250,-
Mazda 2 automaat, 28dkm  2005  €  6.450,-
Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties  2002  €  3.800,-
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat  1991  €  2.950,-
Mercedes 250 TD autom.youngtimer  1996  €  5.950,-
Peugeot 307 hdi break  2007  €  7.600,-
Peugeot 206 CC cabrio  2006  €  6.950,-
Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk  1994  €  750,-
Renault Laguna break 1.6 16v  2000  €  1.450,-
Renault Megane Scenic lgp, g3  1999  € 1.499,-
Renault Twingo grijs metalic   2003  € 2.750,-
Rover 25 5-drs bl., metalic  2002 €  2.999,-
Volkswagen Kever  belastingvrij   €  2.750,-
VW Golf Cabrio lmv  1995  €  2.500,-

Een greep uit onze voorraad!
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie

Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C1  2011
Citroen C3 1,4 ligne business 
   89.000 km 2010
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Citroen C3 Picasso 10.000 km 2012
Ford Fiesta 1,6 sport 78.000 km 2009
Ford Focus 1,8 16v station titanium 
   97.000 km 2009
Kia Picanto superpack clima 
  11.000 km 2014
Mini Cooper 2007
Opel Astra 20d sport station 2000
Opel Astra coupé 1.8  2002
Opel Astra station 1,6 16v airco navi
   120.000 km 2009

Opel Corsa 1,3 cdti 5drs navi connect 
   edition 89.000 km 2011
Opel Corsa 1.2-16v 50.000 km 2012
Opel Insignia sports tourner 20 cdti 2011
Peugeot Expert 60.000 km 2008
Renault Captur 1.5 dci  32.000 km 2013
Renault Captur 0.9 TCe airco 
   22.000 km 2014
Renault Modus 33.000 km 2011
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco 
   schuifdak iets aparts 2013
Toyota Corolla verso 1.8 16v 2004
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013
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BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Muntenactie
Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of 
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten 
• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982

info@autobedrijf-wilbervangogh.nl www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Hyundai Atos  stuurbekrachtiging 62.000 km 2008

Renault Clio TCE  rood  expression  navi  airco 36.000 km 2013

Toyota Corolla  verso  1.6 ecc 161.000 km 2003

Volkswagen caddy  1.6 tdi  airco  grijs kenteken 71.000 km 2011

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22 www.vos-oss.nl

n VERKOOP

n WERKPLAATS

n VERHUUR

n FINANCIERING

n WINTERSTALLING

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Can-am-spyder
Het is geen motor, geen auto, geen quad en 
geen trike. Maar wat is het dan wel? Dat is 
de eerste vraag die je je stelt als je de Can-am 
Spyder ziet. Zit je eenmaal op dit bijzondere 
voertuig, dan merk je dat de zitpositie gelijk is 
aan die van een motor, maar met uitzicht op 
twee prominent aanwezige autovoorwielen. 

Het voelt eerst wat onwennig aan, maar als 
je de smaak eenmaal te pakken hebt, dan is 
het een heel ontspannen en plezierige ma-
nier van rijden. Een motorrijbewijs is niet no-
dig om de Can-am Spyder te besturen dus ie-
dereen met een autorijbewijs kan rijden met 
dit relatief nieuwe fenomeen. 

Ga naar je dichtstbijzijnde dealer en vraag naar de mogelijkheden; ook voor het huren van de Spyder ben 
je bij de meeste dealers op het juiste adres.

onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens APK personen- en bedrijfswagens
in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens tachograaf ijken

AART SCHOONES
Middelste Groes 13 5384 VV Heesch Tel.+31 (0)412 45 47 38

Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89     Fax +31 (0)412 45 23 65     info@autoserviceheesch.nl

 
 

 APK personen-bedrijfswagens
 tachograaf kijken

 onderhoud en reparatie personen- en bedrijfswagens
 in- en verkoop lichte- en zware bedrijfswagens

Middelste Groes 13    5384 VV Heesch    Tel. +31 (0)412 45 47 38
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89    Fax +31 (0)412 45 23 65    info@autoserviceheesch.nl

AART SCHOONES

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES
EN APK KEURINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford Ka 51 kw  ........................................2011
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Fiësta nieuw model 1.3 en 1.6  .......2011
Ford Fiësta 1.3  .......................................2006
Ford Fiësta automaat  .............................2003
Ford Fiësta 1.4  .......................................2005
Ford Fiësta 1.6  .......................................2009
Ford Focus 1.6i 74 kw automaat  ............2007
Ford Focus 1.4i  ......................................2007
Ford Focus 1.6 D  ................. 2006-2007-2013
Ford Focus 1.6 77 kw  .............................2012
Opel Corsa 1.2  .......................................2012
Peugeot 107  ..................................2011-2012
Peugeot 106  ........................................... 2002
Renault Clio 1.2  ......................................2009
VW Polo 1.2  ............................................2010
VW Polo TD BlueMotion 5 drs .................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D  .....................................2010
Ford Mondeo 1.8i  ...................................2002
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kw  ..................................2005

Kleine beurt: vanaf €105,-*

*Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

Garage van der Pas 

van der Pas 
Garage 

Broekkant 1 - 5476 KS  Vorstenbosch
T (0413) 350773 - I www.garagevanderpas.nl

APK All-in
€19,95*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

Ervaar het verschil!

HOe HOOG is de 
VerWiJderiNGsBiJdrAGe
BiJ AANKOOP VAN eeN 
NieUWe AUtO?
Als je een nieuwe auto koopt, 
moet je een verwijderingsbij-
drage betalen. Deze bijdrage is 
€ 45,-. Je betaalt de verwijde-
ringsbijdrage wanneer je de auto 
op je naam laat zetten.

Auto Recycling Nederland 
(ARN)
De verwijderingsbijdrage gaat 
naar Auto recycling Nederland 
(ArN). ArN keert premies uit 
aan sloopbedrijven voor de de-
montage van auto’s en de her-
gebruik van materialen.

Verwijderingsbijdrage voor 
auto en bestelwagen
De verwijderingsbijdrage geldt 
alleen voor personenauto’s en 
voor bestelwagens met vier of 
meer wielen. Het ledig gewicht 
en het laadvermogen van het 
voertuig mogen samen niet 
meer zijn dan 3.500 kilo zijn. 
Het ledig gewicht is het gewicht 
zonder bagage, belading of pas-
sagiers.
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ACTIVITEITENAGENDA
ANDERMANS VEREN LIVE!
EEN ODE AAN HET 
NEDERLANDSE THEATERLIED
AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50

De fantastische live-band poetst 
juweeltjes van het Nederlandse 
theaterlied op. Liedjes van o.a. 
Boudewijn de Groot, Herman van Veen, 
Ivo de Wijs, Ramses Sha� y, Liesbeth List 
en het Goede Doel staan garant voor 
een avond topamusement.

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

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

KNETTERGEK OPTREDEN 
MARI EN DE MARIES
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

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

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

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

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

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

ACTIVITEITENAGENDA

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

DO. 8
OKTOBER 2016

DO. 24 
SEPTEMBER 

ZA. 12 
SEPTEMBER

DI. 22 EN 
WO. 23 
SEPTEMBER 

VR 25 
SEPTEMBER

mark van de Veerdonk speelt 
tOF in de Kersouwe

Zijn nieuwe show gaat over de 
dagelijkse (on)mogelijkheden. De 
cabaretier heeft schoon genoeg 
van al dat gesomber. De een moet 

zijn huis verkopen om zijn hypo-
theek te kunnen betalen, de ander 
komt zijn vrouw tegen op een da-
tingsite, - allemaal heel erg - maar 
waarom moet iedereen zo doorza-
niken over al dat klein leed? Spreek 
je iemand, dan gaat het binnen de 
kortste keren over zijn vastgelo-
pen afritsrelatie, die onleesbare 
IKEA montage-instructie of andere 
mislukte mensdaden tegen de mis-
selijkheid. Om over de crisis nog 
maar te zwijgen. Volgens de Bra-
bantse cabaretier is er onderhand 
genoeg gezeurd. Hoogste tijd voor 
heel veel grappen. 

Veerdonkiaans
TOF is cabaretvoorstelling num-
mer 14 van de Brabander. Het 

wordt tweemaal 50 minuten ver-
baal vuurwerk vol onverwachte 
grappen, belachelijke anekdotes 
en onmogelijke verdraaiingen. Ui-
teraard heeft Mark zijn improvisa-
ties over de lokale actualiteit weer 
Veerdonkiaans goed voorbereid. 
Centraal staat ook nu een ingeni-
eus decorstuk, waar hij in, op en 
deze keer ook onder speelt. Nee, 
geen telefooncel, toilet of halve 
oldtimer, maar iets heel anders. 
Wat? Nou, het is in ieder geval uit 
de hand gelopen én TOF. 

Kaarten voor deze voorstelling op 
12 september zijn te bestellen op 
www.kersouwe.nl, bij VVV Hees-
wijk en bij Uitpunt Veghel. Aan-
vang 21.00 uur, entree € 17,50. 

HEESWIJK –DINTHEr - Mark van de Veerdonk speelt op zaterdag 12 september zijn voorstelling ‘TOF’ in 
Natuurtheater De Kersouwe. ‘Lekker thuis’. Zo noemt de in Heeswijk geboren cabaretier Mark van de Veer-
donk het openluchttheater in Heeswijk. Vanaf 1988 heeft de cabaretier al zijn programma’s in De Kersouwe 
gespeeld. 

Tekst?

VOOrBereidiNG trOONrede Zie oplossing pagina 36

seizoen FilMHuis De pas Van start 
HEESCH - De vrijwilligers van Filmhuis De Pas zijn er weer klaar voor. De filmkeuze tot en met december 2015 is 
vastgesteld.

Het nieuwe filmseizoen gaat van start op dinsdag 22 en woensdag 23 september.
Op het programma staan onze maandelijkse filmavonden op maandag- en dins-
dagavond, met uitzondering van 
23 september. De eerst film die we vertonen is LA FAmiLLe BeLier.
We hebben twee zondagmiddagfilms: op 4 oktober en 1 november.
Op 7 oktober draaien we, speciaal in het kader van de 
borstkankermaand de film BrOzer.
De filmtitel van kerstfilm op 22 december houden we 
nog even geheim.

En natuurlijk worden ook de kinderen niet vergeten. Voor 
hen draaien we op 26 en 27 oktober een kinderfilm. Na-
dere informatie over de films volgt nog, let op de advert-
enties in deze krant of volg ons op Facebook en Twitter.

Wist u dat u bij Filmhuis De Pas uw drankje mee de zaal in mag nemen?
Dat het mogelijk is om bij aanvang een borrelplateau te bestellen en dat deze dan na de film voor u klaar staat. Bijvoor-
beeld een bittergarnituur, bitterballen, portie olijven, portie kaasblokjes of garnituur mix. 

Wij hopen u te ontmoeten bij Filmhuis De Pas.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?
 Stuur dan een mail voor maandag 14 september 12.00 uur naar info@demooibernhezekrant.nl. 

En wie weet kun je gratis naar de film.
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IEDERE dag
vers bij

GEZONDE
KEUZE

VOLLEDIG
ASSORTIMENT

440 WT_AGF_Dedicated_Folder_203x288_10.indd   1

18-08-15   14:07

0.49
  WEEKEND

2.59
WEEKEND

0.99
WEEKEND

0.89
  WEEKEND

1.29
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

4 STUKS 4 STUKS

1 KGPER STUK

PER STUK500 G

CA. 200 G

Ca. 2.99
  WEEKEND

14.99/kg

VOOR HUISMERKEN
Bron: Consumentengids juli/aug 2015

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

11 T/M 13 SEPTEMBER11 T/M 13 SEPTEMBER11 T/M 13 SEPTEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

NIEUWSGIERIG? BEKIJK DEZE FOLDER 
OOK ONLINE OP WWW.ALDI.NL

2.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Een mals stuk vlees met een 
beetje vet voor de smaak.

Zuid-Amerikaanse ribeye*

Zonder been. 600 g

Schouderkarbonade 
Piri Piri*

Rode spitskool

Bleekselderij 

Minneola’s

Paraguayo’s

Wilde perziken

Met 15% roomboter. Gevuld met 
ham en Goudse kaas. 

Ham-kaas croissants

onze speciale folder
ligt NU IN DE WINKEL!

 „Aldi kiest voor

„LEKKER EN
gezond“

“

IEDERE dag
vers bij

Gratis parkeren!

MAZE runnEr 

MArAthon16 SEPTEMBER:

7 OKTOBER:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
industrybioscooP.nl of bEl 0413 - 82 09 90

industry service bioscoop Veghel, ncb-laan 52a

Girls niGht out

filM: jA, ik wil!

WWW.GAAFGRAFISCH.NL

bestel ook online!

200 memobloks

50 vel per blok

1 zijde full colour

A7 7x10 cm     €65,-*

A6 10x14 cm   €80,-*

A5 14x20 cm   €145,-*

GRATIS OPMAAK*

ACTIE
MEMO
BLOKS

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

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

FLORIDA 55 CM,

MET KERAMISCHE WASTAFEL,

INCLUSIEF VERLICHTING EN

STOPCONTACT.

OOK VERKRIJGBAAR IN

BREEDTE 65 - 75 - 86 - 106 CM.

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

169,00

 FONTEINSET

- KERAMISCH FONTEIN 

- FONTEINKRAAN 

- DESIGNSIFON 

- PLUG ROOSTER 

- OPHANGSET 
- OPHANGSET 

109,00

 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 19 september 2015

  PRESIDENT

 TOILETSET

- GEBERIT

 INBOUWRESERVOIR UP 100

- DRUKPLAAT DELTA WIT 

- WANDCLOSET
- WANDCLOSET

 INCLUSIEF TOILETZITTING 

- ISOLATIEMAT TBV WANDCLOSET 

229,00

NAJAARSACTIE 
Benzine bladblazer

BG 56  
van 319,- nu 249,-

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

Snel en makkelijk verwijderen
van bladeren en maaigoed

Open dagen de eijnderic Bernheze
BErNHEZE – In Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther vonden afgelopen weekeinde de open dagen plaats van De Eijnderic. Het aanbod was verrassend veelzijdig. Voor iedereen is er 
wel een cursus of workshop te vinden. Voor het volledige aanbod of het aanmelden kijk in de programmakrant - die u twee weken geleden hebt ontvangen samen met deze krant - of 
ga naar www.eijnderic.nl.

Foto’s: Ad Ploegmakers en Lianne Gabriëls

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

ONTWIKKELING:

Hof van Berne
Heeswijk Dinther

aangenaam wonen

www.hofvanberne.nl

Blikvanger hiervan is de kopwoning met de aanblik van 

een statige notariswoning, georiënteerd naar de Zijlstraat. 

Gelegen op een grote kavel van ca. 290 m2 met de ruimte 

voor een optionele garage in de achtertuin. Bijzonder van 

deze woning is de (kostenloze) keuzevrijheid van de koper 

om de woonkamer aan de straat- of tuinzijde te situeren.

De achterliggende 7 rijwoningen zijn qua prijsstelling 

zeker interessant voor zgn ‘starters’, maar zijn absoluut 

geen starterswoningen. Met een ruime woonkamer, 

3 volwaardige slaapkamers en doucheruimte op de 

verdieping en een vrij indeelbare zolderruimte zijn 

deze woningen gerust als gezinswoning te kwalifi ceren. 

Vermeldingswaardig zijn verder nog de diepe achtertuinen 

van maar liefst ruim 14 meter met de plaats van de 

tuinberging én een parkeerplaats op eigen terrein.

Volgende week weer een tip van de sluier van een andere 

woning; houd de krant in de gaten of schrijf je in voor de 

digitale nieuwsbrief op:

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

Tipje van de sluier 
nummer 1:

Blok met 8 geschakelde woningen

Afscheidswedstrijd martijn van 
Pinxteren en John Lunenburg

Het eerste elftal van WHV speelde 
daarom vrijdagavond tegen het 
gelegenheidsteam van 20 oud-
WHV-spelers. De eerste 10 minu-
ten hield het gelegenheidsteam 
nog goed stand en kreeg Arnoud 
van de Wijst nog een mogelijkheid. 
Daarna nam het eerste elftal het 
initiatief en kwam beter aan voet-
ballen toe. Na 20 minuten zocht 
Thijs Lunenburg de achterlijn op en 
legde terug op Martijn Driessen, 
die met een goede trap de stand 
op 1-0 bracht. Vlak daarna klopte 

Thijs Lunenburg, op aangeven van 
roel Lunenburg, met een bekeken 
stift doelman John van Tiel: 2-0.

De tweede helft speelde het ge-
legenheidsteam met een volledig 
nieuwe samenstelling, met uit-
zondering van Van Pinxteren en 
Lunenburg en kreeg een aantal 
mooie kansen waaronder één voor 
Nick van de Heijden. Even later 
zorgde Bart van Schijndel voor de 
aansluitingstreffer. Vlak daarna 
zorgde rick Dekkers met een inge-

draaide hoekschop op de lat nog 
bijna voor de gelijkmaker. Het slot-
akkoord was voor het eerste elftal 
dat via Marco Lunenburg, op aan-
geven van Martijn Driessen op 3-1 
kwam.
Scheidsrechter Gert van Mil vond 
het na een uur spelen welletjes ge-
weest en floot voor het einde van 
de wedstrijd.

LOOSBrOEK - De gezichten van Martijn van Pinxteren en John Lunenburg zijn eigenlijk al lang niet meer 
weg te denken uit het vaandelteam van WHV. Zij speelden respectievelijk 17 en 15 jaar voor het eerste elftal. 
Maar zoals bij alles, komt aan al het goede een einde. Afgelopen seizoen hebben beiden aangegeven hun 
actieve carrière in de selectie te beëindigen en op een lager niveau te gaan voetballen.

voetbal

John en Martijn Foto: Jan Gabriëls

Het is allemaal weer wennen, maar 
we gaan er met zijn allen tegen-
aan. De wedstrijd gaat gelijk op. 
We krijgen allebei kansen, maar 
doelpunten nog niet. Door veel 
te blijven lopen, bieden we veel 
weerstand, maar er komen toch 
tegendoelpunten. In de rust staan 
we met 0-2 achter. Deze stand 
blijft heel lang staan. In de laatste 
10 minuten worden we een beetje 
moe en dan verliezen we de wed-
strijd helaas met 0-5. Jullie hebben 
allemaal heel hard gewerkt en su-
per goed je best gedaan. Als we zo 
doorgaan, gaan we zeker wedstrij-
den winnen.
Stormvogels 1 – Altior 1: 12-7
DSV 2 – Altior 2: 6-12
DAKOS 2 – Altior 3: 11-6

De Korfrakkers 4 – Altior 4: 7-7
Altior 5 – Flamingo’s 3: 13-3
Emos 4 – Altior 6: 2-11
Korloo A1 – Altior A1: 4-8
Stormvogels B1 – Altior B1: 9-8
Emos B2 – Altior B2    
5-4
Spes C1 – Altior C1: 0-6
Altior C2 – Flash C1: 4-7
Altior C3 – rooi C2: 4-3
Altior D1 – Avanti D1: 3-2
Corridor D1 – Altior D2: 6-5
Altior D3 – Avanti D2: 1-9
Avanti E1 – Altior E1: 7-7
Altior E2 – Korloo E1: 1-8
Alico E2 – Altior E4: 0-4
Altior F1 – NDZW F1: 7-2
Alico F1 – Altior F2: 1-7
Be Quick W1 – Altior W1: 0-3  
Strafworpen: 1-2.

eerste 
competitiewedstrijden Altior 

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

HEESWIJK-DINTHEr - Voor de korfbalsters van Altior stonden afgelo-
pen weekeinde de eerste competitiewedstrijden weer op het program-
ma. Altior E3 verloor met 0-5 van Be Quick E5. 

Bernheze sportief

aan alle goede 
dingen komt een einde

Onder begeleiding van een vak-
kundige trainster worden vanaf 30 
september iedere woensdag van 
17.00-18.00 uur leuke, sportieve 
kabouterlessen gegeven. Op een 
speelse wijze leren de kinderen be-
wegen, samenspelen, samenwer-
ken en maken ze kennis met de 
beginselen van de handbalsport. 

Belangstellenden zijn welkom op 
30 september om 17.00 uur in 
sportzaal De Lindershof in Heesch 
voor de eerste training van dit sei-
zoen. Je hoeft alleen een (korte) 
sportbroek, t-shirt en gymschoenen 
mee te nemen. Aanmelden is niet 
nodig en er kan tot en met oktober 
wekelijks gratis worden getraind.

dOs’80 start met kaboutersport
HEESCH – Speciaal voor kinderen van 4 t/m 6 jaar start handbalvereni-
ging DOS’80 uit Heesch eind september met kaboutersport. Eén uur per 
week met veel plezier bewegen staat voorop bij deze kaboutergroep. 
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Euronics Schijndel  Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427 VOORHEEN HARENSE SMID

best of electronics!best of electronics!

Euronics, hét adres voor
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TABLET 
GALAXY TAB A 9.7 
WIFI ZWART/WIT

Nieuw formaat display, namelijk 9.7 inch. Met 16 GB opslag en 1.5 GB werkgeheugen. 
WiFi en Bluetooth. Met de 5 megapixel back camera met autofocus

De Computer Specialist

Vakkundig personeel Advies op maat Installatie en service

Het voordeel van de
Computer Specialist
Vobis is uw adres voor alle computerelektronica
Wie op zoek is naar een goede PC, notebook of
tablet wil zeker kunnen zijn van degelijk advies
en vakkundig personeel. Bij Vobis treft u naast
diverse computerproducten ook veel handige
accessoires voor uw netwerk, media voor backup 
of opslag en natuurlijk alles om te kunnen printen.  
Ook voor losse PC-onderdelen, software en  
service mag u altijd op Vobis rekenen. 
Vobis, uw Computer Specialist
Vobis is uw adres voor 
alle computerelektronica.

CURVED EN SLANK
ANDROID

16 GB OPSLAG

9,7 INCH PLS

TM

CURVED SCHERM

24 INCH

259,-
299,-

279,-
349,-

CURVED LED
MONITOR 
LS24E510CS

24 “ beeldschermdiagonaal. 1920 x 1080 pixels resolutie PLS-monitor. Full HD-reso-
lutie voor een zeer scherp beeld. VGA en HDMI voor het aansluiten van apparatuur.

ULTRA HD 
CURVED 
SMART TV
UE 65 JS 8500UE 65 JS 8500

4299‚-

ULTRA HD 
SMART TV 
UE 50 JU 6800 UE 50 JU 6800 

1399‚-

799‚-
FULL-HD CURVED SMART TV 
UE 40 J 6370 

SOUNDBAR 
HWJ 650HWJ 650

449‚-

gratis bezorging 
en installatie

2299‚-
ULTRA HD 
CURVED SMART TV
UE 55 JU 7500

gratis bezorging 
en installatie

•  Uitgebreide selectie aan Samsung TV’s in elke prijsklasse
•  Beleef in de winkel de ultieme kijkervaring
•  Ons vakkundige personeel voorziet u graag van advies
•  Uiteraard regelen we ook de bezorging en installatie voor u

3 lite

gratis bezorging 
en installatie
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Aftrap jubileumseizoen 75 jaar Avesteyn

HEESWIJK-DINTHEr – Op 1 mei 2016 bestaat de Dintherse voetbalclub RKSV Avesteyn 75 jaar. Het startschot voor dit jubileumjaar werd vrijdagavond gegeven.

Alle 260 jeugdleden waren uitgenodigd in hun wedstrijdtenue om deze opening tot een succes te brengen. Op het hoofdveld werd een grote 75 gemaakt van 208 jeugdleden en dit is 
met een drone gefilmd. Hierna werd door het oudste en het jongste lid (Adrie van den Heuvel, 84 jaar en ruben Leushuis, 5 jaar) een nieuw buitenbord geopend waarop alle activiteiten 
staan die er gaan plaatsvinden komend seizoen. Als afsluiting van de opening werden er door de jeugdleden 75 oranje ballonnen opgelaten.
Er zullen nog vele activiteiten dit jubileumjaar volgen, in DeMooiBernhezeKrant wordt de lezer hiervan op de hoogte gehouden.

Feestelijke opening kunstgrasveld mHCH
Burgemeester Moorman en wethouder Wijdeven verrichten openingshandeling

HEESCH - Het kunstgrasveld van 
hockeyclub MHCH in Heesch 
werd afgelopen weekeinde offici-
eel geopend. Tevens waren er tal 
van activiteiten omdat de vereni-
ging het 30-jarig jubileum viert.

Voorzitter Ton de Visser gaf aan 
dat hij trots is op MHCH, een club 
die dus al dertig jaar bestaat. “De 
kinderen van toen zijn de ouders 
van nu. Dit kan alleen als er vele 
actieve vrijwilligers, coaches en 
trainers zijn. MHCH staat voor drie 
P’s: Plezier, Passie en Prestatie”, 
sprak hij.
Burgemeester Marieke Moorman 
en wethouder rien Wijdeven wa-
ren uitgenodigd om deze middag 
de openingshandeling van het 

nieuwe kunstgrasveld te verrich-
ten.
“Ik wil het nogmaals benadruk-
ken“ gaf de burgemeester aan, 
“een club als deze kan alleen be-
staan als er veel ouders, vrijwilli-
gers en bestuursleden elk weekend 
hun steentje willen bijdragen.” Ze 
had ook een cadeau bij zich, de 
vlag van de gemeente Bernheze en 
zei hierbij, dat deze hier nog maar 
heel lang mag hangen. “Op naar 
de volgende dertig jaar.”
Als openingshandeling mochten 
burgemeester Moorman en wet-
houder Wijdeven - beiden gehuld 
in een MHCH t-shirt - samen met 
twee jeugdleden (Jim van de Vel-
den en Floor Kort) - even oefenen 
om een goal te maken. Hierna 

moest het goed gaan. De burge-
meester scoorde meteen de eerste 
keer, maar de wethouder had een 
poging meer nodig. Hierna was het 
kunstgrasveld officieel geopend.

Meer foto’s op www.mooiheesch.nl.

NISTELrODE - De Prinses Irene 
vrouwen zijn goed aan het seizoen 
begonnen. Tegen FC Gelre werd 
het op sportpark De Schellen een 
2-1 overwinning. 

Die stand stond na 27 minuten al 
op het scorebord. Door doelpun-

ten van Nikki van Wijk en Sanne 
v.d. Boom namens Prinses Irene 
en Marley renner namens de 
Gelderse vrouwen. In de 2e helft 
was er een sterk aandringend FC 
Gelre, waardoor het al met al een 
benauwde overwinning werd voor 
de Oranjes.

Benauwde winst 
voor Prinses irene vrouwen

voetbal

W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI

www. h e e s c h ko i . n l
W W W . H E E S C H K O I . N L

Voor schitterende 
JAPANSE KOI
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Laar 27 - 5388 HB  Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

NOG ENKELE WEKEN
JACK MARTENS
TWEEWIELERS

WIJ WORDEN PER 1 OKTOBER OVERGENOMEN DOOR FIETSPLUS RINI

Opruiming fietsen 
met kortingen tot 25%

VV Heeswijk e1 in het nieuw

De spelers van de E1 zijn blij met 
de mooie, nieuwe tenues én de 
trainingspakken die Ton Kluijtmans 
gesponsord heeft. Jeugdvoorzitter 
Joan van de Akker, de opvolger 
van Dieter van de Put, sprak zijn 
dank uit voor het schenken van de 
kleding: “De talenten van de E1 
zijn blij met de tenues, maar wij 
als club ook. Iedere sponsor is van 
grote waarde voor onze club. Be-
dankt!” 

De E1 speelde de wedstrijd die 
volgde vervolgens gelijk: 3-3. 

Foto: Hans Heesakkers

HEESWIJK-DINTHEr - De E1 van voetbalvereniging Heeswijk start in gloednieuwe tenues het nieuwe sei-
zoen. Voorafgaand aan hun eerste bekerwedstrijd thuis tegen Gemert E1 werden de tenues overhandigd. 
Jeugdvoorzitter Joan van de Akker bedankte de sponsor: Timmerbedrijf Ton Kluijtmans. 

Nieuwe sponsoren meisjes d2 HdL

Kerkhof Interieur Exterieur Bouw 
heeft de meisjes voorzien van 
nieuwe shirts waarin de dames 

kunnen vlammen. Quality Catch 
(wiskunde bijles) zorgt voor het 
water tijdens de wedstrijd in een 

teamkrat vol bidons. Op de foto 
staan de meisjes met coaches Mi-
randa Luiten (links) en rené Krik-
haar (rechts) en sponsor Bjorn van 
de Kerkhof (midden). Vanaf zater-
dag zijn de meisjes te zien op het 
hockeyveld in de competitie. 

HEESWIJK-DINTHEr - Het nieuwe hockeyseizoen is van start gegaan 
met een oefenwedstrijd voor HDL MD2. Voor het eerst met een nieuwe 
groep, voor velen een eerste kennismaking met een groot hockeyveld. 

Penalty’s nekken WHV 
OSS/LOOSBrOEK - WHV ging op 
bezoek bij FC Schadewijk in Oss 
met 5-1 onderuit. 

In de eerste helft kon WHV nog 
goed meekomen met FC Scha-
dewijk. Tijdens een van de spaar-
zame counters was het Yorick van 
de rakt, die op aangeven van Ha-
rold Lunenburg, WHV verrassend 
op 0-1 bracht. Net toen iedereen 
ging denken aan de rust, was het 
toch FC Schadewijk dat scoorde. In 
de 45e minuut was het Mitch Gie-
lis die het kopduel won van Twan 
van der Doelen en daarmee de 1-1 
scoorde.
Die gelijkmaker werkte nog door 
in de tweede helft, want toen was 
het alleen FC Schadewijk dat nog 
voetbalde. De bezoekers kwamen 
er niet meer uit en het was wach-
ten op een doelpunt van FC Scha-
dewijk. In de 59e minuut was het 
zover. Een dubieuze penalty werd 
door Tom van der Linde ingescho-
ten en dit moment leverde tevens 

een gele kaart op voor Niels van 
der Wielen. Hierna was het FC 
Schadewijk wat WHV verder on-
der druk zette en - wederom een 
penalty - werd in de 68e minuut 
weer benut door Tom van der Lin-
de, waarbij Martijn Driessen een 
gele kaart kreeg voor commentaar 
op de arbiter. FC Schadewijk profi-
teerde nog tweemaal en scoorde in 

de 74e minuut de 4-1 door Michel 
Gielis en in de 88e minuut de 5-1 
door Mo Aslam. 
WHV-trainer Leon van Wanrooij 
vond de nederlaag geflatteerd: 
“FC Schadewijk heeft verdiend 
gewonnen, maar de nederlaag is 
groot uitgevallen. De 3-1 zijn we 
niet meer te boven gekomen.”

voetbal

In Heeswijk-Dinther wordt ieder 
jaar een opvallend toernooi ge-
speeld: het familie hockeytoer-
nooi. Hierbij speelt jong en oud 
samen in teamverband tegen el-
kaar. Dit toernooi laat heel mooi 
zien dat het wedstrijdelement, de 
familiale gedachte en een hechte 
club bijdragen aan een geweldige 
dag. “Een betere seizoensopening 
kunnen we ons niet wensen. Dit 
laat zien dat iedereen weer toe is 
aan een nieuw seizoen en dat de 
hockeysport leeft in Heeswijk-
Dinther”, aldus voorzitter Camiel 
Aarts.

De eerste prijs ging naar de Joost 

Jansen Fanclub (familie Van de 
Geld/Haeve), de tweede prijs naar 
de Supportersclub (familie Kuij-
pers) en de derde prijs naar ‘t Fa-
milieclubke (familie Willems).

De originaliteitsprijs ging naar de 
Bananas Minions (familie Bos-
mans), die werkelijk hun hele fami-
lie hadden meegenomen, inclusief 
opa en oma. Ze genoten van een 
heerlijke slagroomtaart  Winnaar 
van de Quiz was ‘t Familieclubke, 
die konden gaan genieten van een 
enorme zak snoep. Kortom, de 10e 
editie van het familie hockeytoer-
nooi bij Hockeyclub HDL mag een 
groot succes genoemd worden!

Hockeyclub HdL 
trapt seizoen af met  familietoernooi

HEESWIJK-DINTHEr  -    Zondag 6 september trapte Hockeyclub HDL 
op gezellige wijze het seizoen af met een familietoernooi. Jong en oud, 
hockeyers en nieuwkomers streden om de eer. Met 76 deelnemers in 8 
teams streden de families met groot enthousiasme om de podiumplaat-
sen. Elk team vertegenwoordigde een HadeeClubke, zodat zowel zorg-
zame EHBO-ers, zwemvereniging Gorgo, de vrolijke Bananas Mignons 
als de enthousiaste Supportersclub meededen.

hockey
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PLOVDIV/HEESCH - Mike Bloks 
uit Heesch is in de laatste week 
van augustus in Plovdiv, Bulgarije 
derde geworden op het WK tae-
kwondo. 

Aan dit kampioenschap deden 
meer dan 800 deelnemers uit ruim 
80 verschillende landen mee. Van-
uit Nederland deden er twee deel-
nemers mee, beiden van taekwon-
dovereniging Taekyon Berghem.
 
Mike Bloks leverde een bijzonder 
goede prestatie: hij wist bij het 
sparren in de klasse -71 kg ach-
tereenvolgens de deelnemers uit 
India, Zuid-Afrika en Chili te ver-
slaan. In de halve finale strandde 
Mike op zijn Ukraïnse tegenstan-
der, die later wereldkampioen 
werd.

mike Bloks 
derde op WK taekwondo

budoVolleybalvereniging Hisola zoekt leden
HEESCH - Volleybalvereniging 
Hisola in Heesch is op zoek naar 
nieuwe leden. 

De enthousiaste volleyballers trai-
nen elke woensdagavond in sport-
hal ‘t Vijfeiken in Heesch. Hierbij 
worden oefeningen gedaan om de 
conditie en techniek te verbeteren. 
Ook wordt ‘n partijtje gespeeld 
waarin het geleerde in praktijk 
wordt gebracht. 

Hisola is een vereniging waarin 
sportief presteren gecombineerd 
wordt met gezelligheid. Na de trai-
ning is het tijd voor een drankje in 
de kantine. 
Het is mogelijk om deel te nemen 
aan de recreantencompetitie van 
de Nevobo. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om alleen op de trainings-
avonden te sporten.

Hisola is op zoek naar mensen die 
willen volleyballen. Momenteel zijn 
er twee damesteams en is er een 
mix-team. Er zijn geen jeugdleden. 

Belangstellenden zijn welkom op 
woensdag om 20.45 uur om een 
keer mee te spelen. Voor meer 
info: volleybal.heesch@gmail.com.

Van dijke bezorgt met hattrick 
Heeswijk één punt
BEEK EN DONK/HEESWIJK-DIN-
THEr - In seizoen 2015-2016 
komt VV Heeswijk uit in de 2e 
klasse H. De eerste krachtmeting 
was op sportpark Heereind in 
Beek en Donk met het roemruchte 
Sparta ‘25. Het werd 3-3.

De thuisploeg liet de bal in de ope-
ningsfase aan de bezoekers. De-
butanten Arjen Haast, Theo Lucius 
en Bryan van Deursen kwamen 
zodoende veelvuldig aan de bal. 
In de tegenstoot was Sparta uiterst 
effectief. Na ruim een kwartier on-
derschepte Michiel Koot een bal en 
hij stuurde direct spits robert En-
gels diep. 
De Heeswijk-defensie stond niet 
goed, waardoor Engels met een 
droge schuiver met links de 1-0 
scoorde. Een kleine tien minuten 
later werd het zelfs 2-0. Daarna 
stroopte Heeswijk de mouwen op. 
Bij de eerste diepe bal wist keeper 
Hicham de inzet van dichtbij van 
Wouter van Dijke te stoppen, niet 
veel later stopte hij de Heeswijk-
spits middels een overtreding af. 
Tot ieders verbazing bleef de rode 
kaart op zak en tot overmaat van 
ramp wist Arjen Haast de toege-

kende strafschop niet te verzilve-
ren.

Na rust probeerde Heeswijk alsnog 
de aansluitingstreffer te forceren. 
De ingevallen Çetin Alpdogu werd 
direct diep gestuurd door Haast en 
zijn afgemeten voorzet kon bij de 
tweede paal eenvoudig binnen-
getikt worden door Van Dijke. De 
blauw-witten bleven aandringen 
en binnen het uur was het ook 
al 2-2. Camiel van Doorn drib-

belde het middenveld in en met 
een bekeken steekbal zette hij op-
nieuw Van Dijke aan het werk. De 
goalgetter faalde niet en schoof 
de bal onder Hicham door. Toen 
rene Brouwers in de 67e minuut 
ook nog de 3-2 achter Lunenburg 
schoot leek het gedaan met de 
goede bedoelingen van Heeswijk. 
Een kwartier voor tijd was het ech-
ter opnieuw Van Dijke die op wils-
kracht een doelpunt afdwong, 3-3 
en dit was ook de eindstand.

voetbal

HEESWIJK-DINHTEr - Arno van 
Boxtel mag zich de nieuwe gilde-
koning van het St. Barbaragilde 
Dinther noemen. 

Vroeg in morgen werd hij al ge-
plaatst, de nieuwe vogel die straks 
een nieuw koningsjaar van het 
Dintherse gilde gaat inluiden. Ko-
ning rené Habraken had zijn vo-
gel om 9.00 uur in de morgen ge-
plaatst. Na de vogelplaatsing was 
het verzamelen in de huifkarren 

en ging het gilde traditioneel naar 
Huize Zwanenburg waar de hui-
dige koning uitgevendeld werd. 
Het gezelschap was daar te gast bij 
de familie Van Bouwdijk Bastiaan-
se, erehoofdman Eugene heette 
het gezelschap welkom, waarna 
het uitvendelen kon plaatsvinden. 
Door de beginnende regen en de 
vooruitziende blik van de gastheer 
werd iedereen binnen uitgenodigd.
Na een korte vergadering werd 
bij het oude gemeentehuis in Din-

ther de vijfjaarlijkse groepsfoto 
gemaakt. Hierna kon het jeugd-
koningschieten beginnen. Na een 
korte maar hevige strijd op een 
speciale gipsen vogel was het Youri 
van den Hurk die zich tot jeugdko-
ning schoot, hij was er dolblij mee. 
Bij het koningschieten was de bij-
zonder zwaar ogende vogel al met 
kritische ogen bekeken, het aantal 
schoten werd al richting de 300 in-
geschat. 
Niemand die zich daardoor echt 
oriënteerde bij de eerste tientallen 
schoten. Bij het 122ste schot don-
derde de zware vogel verrassend in 
zijn geheel naar beneden waar hij 
in twee helften uiteenspatte. Een 
nieuwe gildekoning was geboren, 
Arno van Boxtel mag zich de gilde-
koning 2015 noemen. 
Arno zal zondag 13 september in 
de mis van 10.30 uur worden ge-
installeerd.

Arno van Boxtel nieuwe koning st. Barbaragilde

ODC stond tot de 80e minuut op 
een veilig lijkende marge van 0-2 
door doelpunten van Willem van 
de Kerkhof, vlak na het beginsig-
naal van de goed leidende Sahiner 
en kort na rust van topschutter 
Bart Dammers. 
De mannen van Van Tilburg Mode 
& Sport bleven echter gaan voor 
een beter resultaat. Teun van 
Schadewijk schoot in de 80e mi-
nuut een vrije trap in de kruising 

en aanvoerder Gijs van Erp kopte 
in de 89e minuut een voorzet van 
Hein Langens binnen. ODC had in 
de eerste helft het karwei al kun-
nen klaren, maar tot twee keer toe 
stuitte Dammers op doelman Van 
Venrooij die zo Prinses Irene in de 
wedstrijd hield. In de tweede helft 
was Prinses Irene de bovenliggen-
de partij. Daarom kon uiteindelijk 
iedereen wel leven met een gelijk-
spel.

Prinses irene toont karakter
voetbal

NISTELrODE - De eerste wedstrijd van het seizoen tussen Prinses Irene 
en het Boxtelse ODC eindigde in een draw. Na 90 minuten stond het 
2-2, maar daar zag het lang niet naar uit. 

Gezocht:
meiden/dames 
in de leeftijd van 
18 tot 21 jaar om mee 
te komen basketballen
HEESCH - De trainingen zijn op woensdagavond van 19.15 
tot 20.45 uur in sporthal ’t Vijfeiken in Heesch. Iedereen 
die in of in de buurt van Heesch woont is welkom! Je mag 
altijd 3x gratis meetrainen.  Wie komt ons gezellige dames 
team versterken? Meld je aan op www.slamdunk97.nl.
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Bernheze sportief

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Tijd voor
een andere
bank?

Wij helpen u bij het overstappen

v

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen

10%
premie voor 10 jaar sparen

de OPLOssiNG

V.l.n.r.: Robert van den Hogen, Ruud Mulder en Toon van Uden

NISTELrODE – Bij handboog-
schutterij ‘Ons Genoegen’ in 
Nistelrode werd vorig weekeinde 
het jaarlijkse koningschieten ge-
houden. 

Na een ontvangst en het huldigen 
van de koning en keizer van het af-
gelopen jaar, werd gestart met een 
ontbijt om de nodige energie voor 
de wedstrijd te verzamelen. 
Na de eerste ronde van vijf proef-
pijlen en 25 tellende pijlen, was er 
een pauze. Hierin werd de punten-
telling gecontroleerd en waren de 
eerste resultaten bekend. Hierna 
was het tijd voor de tweede ronde 
van 25 pijlen. Na deze ronde en 
de controle van de puntentelling 
was bekend wie toen op de eerste, 
tweede, derde en volgende plaat-
sen stonden. Deze uitslag bepaalde 
de volgorde van de finalerondes.
Uiteindelijk kwamen de keizer van 
afgelopen jaar, ruud Mulder, en 
robert van de Hogen in de strijd 

om de tweede en eerste plaats. 
Hierbij kwam het aan op de laatste 
pijl, wie schiet er het dichtst bij de 
tien? Hierbij heeft ruud gewonnen 
met een klein verschil.
De uitslag van het koningschieten 
is:
Aspiranten
Prins: Pelle van der linden
Koning: Martin van den Hogen
Keizer: Marvin van Lith

Jeugd 
Prins: Koen Langens
Koning: Justin Maas
Keizer: richard van Lith

Senioren
Prins: Toon van Uden
Koning: robert van den Hogen
Keizer: ruud Mulder

Voor meer informatie over de ver-
eniging of over de handboogsport: 
www.hbs-og.nl of mail naar 
secretariaat@hbs-og.nl.

Koning-
schieten bij Ons Genoegen 

koningsschieten

Uitslagen clubkampioenschappen de Hoef

HEESCH - Bij tennisvereniging De 
Hoef in Heesch zijn van 1 tot en 
met 6 september de clubkampi-
oenschappen gespeeld. 

De winnaars per categorie:
Heren enkel 2/3
Joost Kaffener
Heren dubbel 2/3  
Joost Kaffener en Toine Crone
Dames enkel 4   
Evy van der Heijden
Heren enkel 5   
Tim van der Logt
Heren dubbel 5   
Tim van der Logt en 
Hans Doomernik
Heren enkel 6   
Gert-Jan Buuts
Dames enkel 6   
Jacqueline Gerrits
Heren dubbel 6   

Gert-Jan Buuts en 
Luuk Timmermans
Dames dubbel 6
Trees Smits en Francien van Oort
Gemengd dubbel 6  
Eric Bezemer en Jacqueline Gerrits
Heren enkel 7   
roelf Elema
Heren dubbel 7   
David Horne en Theo Peters
Dames dubbel 7
Carien van Grunsven en Marcella 
van Dinther
Gemengd dubbel 8  
Arno Pattiwael en 
Annette Pattiwael
Jeugd jongens enkel  
Youri van der Putten
Behalve alle clubkampioenen is 
ook rik Muller gehuldigd. rik is 
Nederlands kampioen in de dub-
bel tot en met 14 jaar geworden 

en veroverde de tweede prijs in de 
enkel. Dat rik het niet van vreem-
den heeft, blijkt wel uit het feit dat 
zijn broer Bas eerder ook Neder-
lands kampioen is geworden tot en 
met 14 jaar.

tennis

Tijdens de eerste helft wist Korloo 
op voorsprong te komen, maar 
Klimop wist dit weer in te halen. 
De verdediging van Korloo stond 
goed, maar aanvallend kwamen er 
geen doelpunten. 
Hierdoor kwam uiteindelijk te veel 
druk te staan op de verdediging. 
Ondanks dat Korloo alsnog wat 

scoorde in de tweede helft, ein-
digde de wedstrijd in een 6-9 winst 
voor Klimop.

Nederlaag voor Korloo
LOOSBrOEK - Voor Korloo 1 uit Loosbroek stond zondag 6 september 
de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. De wedstrijd 
tegen Klimop 1 uit Kekerdom werd gespeeld in Loosbroek, met Senne 
Kanters als Pupil van de week. 

Nog wennen voor korfbalsters Prinses irene
NISTELrODE - De eerste wedstrijd 
van het seizoen was meteen een pit-
tige voor de korfbalsters van Prinses 
Irene. De Horst uit Groesbeek is een 
goede ploeg, die afgelopen seizoen 
degradeerde uit de topklasse. 

Beide ploegen willen dit jaar mee-
doen om het kampioenschap. Het 
werd, na een 4-5 ruststand, uitein-
delijk een 9-9 gelijkspel. Prinses Ire-
ne verzuimde een paar keer om een 
voorsprong uit te bouwen en miste 
te veel kansen. De Horst was een 
stuk effectiever. Aan Prinses Irene 
zijde was Linda van Venrooij met vier 
doelpunten topscorer.

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

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

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N
10 septeMBer 

Workshop Honingmassage 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Herinner je wie jij bent...
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

koffie-/informatiemiddag
locatie: de Pas Heesch

Wandeldriedaagse 
loosbroek 2015
locatie: start CC de Wis 
loosbroek

11 septeMBer 

ChallengeDay
locatie: ideeënfabriek Uden

start lipsGroen 45+ 
dubbeltennistoernooi
locatie: tC telro nistelrode

reiki 1 bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

BoBz
locatie: dorpshuis nistelrode

Boekpresentatie van 
lenny kuhr
locatie: Boekhandel Berne 
Heeswijk-dinther
Pagina 28

Wandeldriedaagse 
loosbroek 2015
locatie: start CC de Wis 
loosbroek

klokkenluider van 
de notre Dame
locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 9

12 septeMBer 

open Monumentendag (oMD)
Pagina 18,19 en 22

oMD:  Molen Windlust
locatie: Molenerf 1 nistelrode

Muzikale lambertusviering
locatie: lambertuskerk 
nistelrode
Pagina 16

Mark van de Veerdonk: toF
locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 28

Mari en de Maries
locatie: CC de Pas Heesch

expositie atelier 47
locatie: Hoofdstraat 100 
Heeswijk-dinther

expositie etsen
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

kinderbrillendag 
Hoogstede
locatie: tramstraat 13 
nistelrode
Pagina 7

13 septeMBer 

nationale ziekendag

open Monumentendag (oMD)
Pagina 18,19 en 22

oMD: tentoonstelling kunst 
en ambachten
locatie: Heemkamer nistelrode

oMD: landgoed De Berkt
locatie: Kasteellaan 1 Heesch

oMD: Het oude raadhuis
locatie: ‘t dorp 61 Heesch

oMD: De eijnderic
locatie: ‘t dorp 92 Heesch

oMD: kasteel Heeswijk
locatie: Kasteel 4 
Heeswijk-dinther

oMD: Museumboerderij
locatie: Meerstraat 28 
Heeswijk-dinther

oMD: kilsdonkse Molen
locatie: Kilsdonkseweg 4-6 
Heeswijk-dinther

oMD: abdij van Berne
locatie: Abdijstraat 49 
Heeswijk-dinther

Heesch presenteert
locatie: Heesch
Pagina 38 en volgende

VV Vogelvreugd: kaarten
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

Huldiging pater 
Hendrik van kessel
locatie: Vorstenbosch
Pagina 5

open zondag raam-
decoratietotaalmarkt.nl
locatie: Waardsestraat 13 
nistelrode

expositie atelier 47
locatie: Hoofdstraat 100 
Heeswijk-dinther

jeugdzeskamp
locatie: sportveld schuurakker 
Heeswijk-dinther

introductie Berne abdijbier
locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-dinther
Pagina 8

kienen
locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-dinther

alzheimer Café
locatie: st. Barbaraplein 6 oss

Heeswijkse Balletschool
locatie: restaurant negen 
Heeswijk-dinther
Pagina 16

Fietscross
locatie: tipweg 8 Vorstenbosch

expositie etsen
locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch
Pagina 2

klokkenluider van 
de notre Dame
locatie: de Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 9

15 septeMBer 

prinsjesdag

Feestmiddag voor 85+ leden 
van kBo nistelrode
locatie: CC nesterlé nistelrode

alzheimer Café
locatie: de Blauwe Kei Veghel

Workshop Biotensor 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

energiecafé BeCo
locatie: Willibrordcentrum 
Heeswijk-dinther

5a Helma van de rakt: 
Bijzondere aandacht avond
locatie: Gagelstraat 5 schaijk

VV Vogelvreugd: kienen
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

kasteelconcert: 
thomas Beijer
locatie: Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-dinther

16 septeMBer 

Workshop tenen lezen 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
locatie: Parkeerplaats 
Bomenpark Heesch

liederentafel
locatie: CC de Pas Heesch
Pagina 16

17 septeMBer 

Workshop Mandalatekenen
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

oud papier buitengebied
locatie: nistelrode

Dagje uit Vivin-leden
locatie: den Bosch

Charity Cup nistelrode 2015
locatie: Golfbaan the duke 
nistelrode

Dierencommunicatie in de 
natuur bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

informatieavond reuma 
patiëntenvereniging
locatie: dienstencentrum 
van de Peppelhof Veghel

proefles kindermeditatie
locatie: de eijnderic Heesch
Pagina 10

18 septeMBer 

alles is liefde... 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

19 septeMBer 

Workshop opstellingen 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

puur natuur
locatie: natuurtheater Kersouwe 
Heeswijk-dinther
Pagina 3

taaftere: Duzend stappen
locatie: CC nesterlé nistelrode

Grand opening imeet
locatie: raadhuisplein 21 
Heeswijk-dinther

20 septeMBer 

Finale lips Groen tennis-
toernooi voor 45-plus
locatie: tC telro nistelrode

Wereld alzheimer 
(FilM)dag met still alice
locatie: theater de Blauwe Kei 
Veghel

open zondag 
Badkamermarkt.nl
locatie: Canadabaan 18a 
nistelrode

extra politiek café BruG
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 25

VV Vogelvreugd: kaarten
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

parachutesprongen 
Marketgarden
locatie: Kilsdonkse Molen 
Heeswijk-dinther

kienen
locatie: Café Zaal elsie 
Heeswijk-dinther

21 septeMBer 

tai Chi - Qi Gong 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

22 septeMBer 

VV Vogelvreugd: kienen
locatie: CC servaes 
Heeswijk-dinther

23 septeMBer 

Cursus voetreflexmassage 
bij Centrum Maia
locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Voorlichting over de ziekte 
van Dupuytren met artrose
locatie: CC Perron-3 rosmalen

Film: la famille Belier
locatie: Filmhuis de Pas Heesch
Pagina 28

5a Helma van de rakt: 
Frisse neus wandeling
locatie: Parkeerplaats Kriekeput 
Herpen

kBo modeshow
locatie: de stuik Vorstenbosch
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Het lijkt nog heel ver weg, 
maar voor u het weet is het zover. 

KERST!

Wij zijn al weer volop bezig met de 
voorbereidingen van de relatie- en kerstpaketten.
We helpen u graag met het samenstellen van een 
mooi pakket voor uw medewerkers of relaties.

Kom gezellig langs of mail naar: 

info@g-italiana.nl

De collectie van Dressup-Instyle 
bestaat uit tijdloze merken die je 
op talloze manieren met elkaar 
kunt combineren, zodat er keer 
op keer een verfrissende look 

neergezet kan worden. Bij Dres-
sup-Instyle draait alles om per-
soonlijk kledingadvies door onze 
kundige stylisten. 

Dit, in combinatie met een groot 
scala aan keuzes in prijs en vele 
bekende merken, waaronder; 
Summum, ICHI, Expresso, Cat-
walk Junkie, Vila, YAYA, Angels, 
Mavi, MAC, zorgen wij ervoor 
dat je hier weggaat in de kleding 
die bij je past!

dressup-instyle 
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 sie-
raden, schoenen, accessoires en lifestyle; alles is hier te vinden onder 
een dak.

Wij geven u graag advies en ma-
ken de vloer tot een verrijking van 
uw interieur. U heeft de keuze uit 
een breed assortiment, waaron-
der de volgende uitvoeringen: BvS 
Gietvloeren, Troffelvloeren, Grind-
vloeren en Marmerstonevloeren, 
Concrete Design, Betonlookvloe-
ren, Designvloeren en Coating-
vloeren. Zoals gezegd, plaatsen wij 

ook vloeren voor winkels en be-
drijven. Dus, bent u op zoek naar 
een vloer die gemakkelijk is in on-
derhoud, comfortabel of uw kan-
toor maakt tot een eenheid met 
uw interieur of moet uw vloer juist 
voldoen aan bepaalde technische 
eisen voor bijvoorbeeld 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 ervaring 
en vakmanschap creëren wij dagelijks naadloos strakke vloeren in de gehele Benelux, maar ook in andere 
landen, waaronder Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook zij hebben hun weg naar BvS vloeren gevonden.

‘t Dorp 22 HEESCH         Tel: 0412 47 49 97

30% korting
op alle dames- 

en herenschoenen

50% korting
op alle kinderschoenen

Advies nodig bij het 
boeken van uw vakantie? 
Als persoonlijke reisadviseuse 
help ik u graag verder!

“Welk budget u ook heeft, ik 
ga de uitdaging aan om de 
beste reis voor u te vinden!”

Esmee van Uden - van Leur

T: 0615895082   E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.facebook.com/reisesmee

persoonlijk reisadvies

HEESCH PRESENTEERT

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
13ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

www.heesch-presenteert.nl
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milieudefensie 
Uden/Heesch 
Milieudefensie Uden/Heesch staat zondag op 
Heesch presenteert. We laten hier een deel van 
onze tentoonstelling zien. U kunt lopende acties 
steunen door uw handtekening te zetten voor 
bijvoorbeeld een koe in de wei, gezonde lucht en 
tegen schaliegas. Verder kunt u informatie krijgen 
over de komende activiteiten, denk hierbij aan 
schaliegas, de bio-industrie en de klimaatconferen-
tie Parijs in december 2015.

Haal de 
zon in huis
Kies voor duurzame energie 

www.haaldezoninhuis.nl

Bezoek ons 

op Heesch 

Presenteert

4.99
75 CL ¢5.99

99

=1.00  
KORTING

KLINKEND WEBSHOP VOORDEEL ALLÉÉN VIA MITRA..NL

25.00
=9.74 korting

6 X 70 CL 

¢34.74  PER DOOS

LEKKER NAZOMEREN!

Xperience Box

WITTE WIJN
DROOG & TOEGANKELIJK

Fortius Blanca Navarra

Sartori Soave

Cutler Crest Chardonnay

Les Hauts de Lalande Blanc

Cono Sur Chardonnay (2x)

DROOG
TOEGANKELIJK&

FRIS
VRIENDELIJK&

FRIS
VRIENDELIJK&

NIEUW VAN

PREIGNES LE VIEUX

Reserve du Domaine Blanc, Rosé of Rouge

Frankrijk

Geen 18, geen alcohol   Geniet, maar drink met mate

Week 37-38 Prijswijzigingen, tekst- of druk fouten voor behouden. Prijzen zijn exclusief statiegeld. Artikel niet aanwezig? We bestellen het graag voor je.

  www.facebook.com/mitraslijter       @MitraSlijter Meer weten? Zie mitra.nl/klantenservice of 0800-BEL MITRA (235 64 87)

Afgebeelde glazen/accessoires zijn niet bij de aanbiedingen inbegrepen.

Slijterij Mitra ‘t Heuveltje
‘t Dorp 88 Heesch - heesch@mitra.nl 0412- 45 46 30

Ook open
tijdens 
Heesch

Presenteert

 ‘t Dorp 22 - 5384 MA Heesch - Telefoon: 0412 475 024 - www.shoeby.nl

20% korting
op 1 artikel naar keuze 

Geldig op originele prijs 
niet in combinatie met andere acties

Geldig van 10 tot 20 september

LAATSTE 
SALE ITEMS 

ZONDAG TIJDENS 
HEESCH PRESENTEERT

€ 5,- per stuk
Op = OP

Heesch Presenteert
Verbruggen – megastore

Bij Verbruggen Megastore vind je tegenwoordig 
meer dan slaapkamers en keukens. We hebben een 
hele woonafdeling, maar ook een grote afdeling met 
woonaccessoires om uw huis extra gezellig te maken, 
zeker nu de wintermaanden er weer aankomen.
Op Heesch Presenteert laten we een stukje van onze 
woonstijl-afdeling zien.
We hebben de merken riverdale, PTMD, Lifestyle en 

binnenkort ook rivièra Maison. Wij nodigen u graag uit voor een kijkje op deze mooie afdeling. Op zoek naar ve� a� ende, m� i, handige, 
intere� ante id� ën? Laat je inspireren!
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 Tijdens Heesch Presenteert 

modefl itsen & bij aankoop vanaf 
€100 een sjaal* t.w.v. €14,95 cadeau 

(*zolang de voorraad strekt)

‘t Dorp 86a
Heesch

Profiteer nu bij Hermes schoenen

In december gaan wij helaas de deuren sluiten van onze winkel. 
Dus profiteer nu bij Hermes schoenen! Vanaf zondag 13 september - tijdens Heesch Presenteert 
- hebben we op al onze dames- en herenschoenen 30% korting en op de kinderschoenen 50% 
korting. Dit aanbod geldt op de gehele collectie, dus ook voor de nieuwe collectie Winter 2015.

• Professioneel advies.
• Particuliere en zakelijke markt
• Slijtvast, naadloos, duurzaam, hoog resistent, chemisch resistent, 

antislip of glad, vloeistofdicht, antistatisch, onderhoudsvriendelijk

Voldoet aan de hoge eisen:  ISO-certi� caten, Afbouwkeur-keurmerk, 
VCA, Vloerkeur en NOA Afbouwgarantie.

Gietvloeren – Grindvloeren – Tro� elvloeren
 Coatingvloeren - Designvloeren

Middelste Groes 20 - Heesch  - 0412-85 40 93 -  06-51 38 03 64
info@bvsvloeren.nl - www.bvsvloeren.nl

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

DE NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN!

ZONDAG 13 SEPTEMBER STAAT
VERBRUGGEN WOONSTIJL OP 

Kijk op het complete assortiment op www.verbruggen-megastore.nl
2015

Woonboulevard Oss • Frankenweg 25-27 • Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur!  
• Maandag gesloten • T 0412 623698

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
13ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

www.heesch-presenteert.nl

Boudoir fotografie is een stijlvolle 
lingerieshoot. Je wordt in je mooi-
ste lingerie op een romantische en 
sensuele manier, gefotografeerd. 
De shoot staat in het teken van 
beauty. En de locatie? Die kun je 
helemaal zelf kiezen! De studio, 
een prachtige slaapkamer, een vin-
tage of exclusief landhuis of een 
romantische zomerdag in het veld. 
Ook je bruidssuite is een leuke op-
tie.
De mooie beelden die we maken, 
kun je voor jezelf houden, maar het 
is ook een heel bijzonder cadeau 
om deze sensuele beelden in een 
luxe album aan je partner te geven. 
Er zijn natuurlijk ook talloze manie-

ren van printen om een prachtig 
kunstwerk aan de muur te hebben.
Het is een ideaal cadeau voor 
Kerst, Valentijn, verjaardag of om 
vlak voor de huwelijksnacht te 
overhandigen aan je partner!

Een Boudoir fotoshoot geeft je een 
boost aan zelfvertrouwen door de 
prachtige foto’s die je als resultaat 
krijgt. Je voelt je vrouwelijk, sexy 
en verleidelijk en gaat na de ont-
spannen fotosessie blakend van 
zelfvertrouwen weer naar huis.
Kom gerust eens langs op de stand 
bij Heesch Presenteert en zie voor 
jezelf hoe mooi het resultaat is van 
zo’n fotoshoot!

mOOds PHOtOGrAPHY BY 
mireiLLe
Haagstraat 1, 5342 NC Oss
www.mireillepoeisz.com
www.moodsphotography.com
tel.: 06 518 23 122

moods Photography by mireille lanceert 
op Heesch Presenteert een nieuwe dienst: 
mireiLLe POeisz FiNe Art BOUdOir & FAsHiON
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Van Bakel Eco adviseert u graag 
over de mogelijkheden van zon-
ne-energie. Op basis van een 
persoonlijk gesprek bieden we u 
een passend systeem, waarbij we 
naast doe-het-zelf pakketten ook 
de complete montage kunnen ver-
zorgen. 

Koppeling op uw bestaande elek-
trische installatie is immers aan 
eisen onderhevig, waarvan wij als 
gecertificeerd installateur alle ken-

nis hebben. Daarnaast is van Bakel 
Eco erg sterk in het leveren en in-
stalleren van oplaadzuilen of op-
laadpalen voor elektrische auto’s.

Van Bakel Eco is er voor zowel 
zakelijke gebruikers als particu-
lieren. Wij verzorgen hierbij het 
gehele traject: advies, installatie, 
subsidieaanvraag, advies over fi-
nancieringsmogelijkheden en 
eventuele bouwvergunningen. Zo-
doende heeft de klant slechts een 

aanspreekpunt omtrent haar eco-
energie toepassingen.  
Daarnaast geeft Van Bakel Eco 
haar klanten advies over hoe zij op 
een duurzame wijze om kunnen 
gaan met hun energiegebruik.
www.vanbakelelektro.nl.
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mitra: elk feest iets bijzonders 

De franchisenemers van Mitra 
hebben in Heesch en omgeving 

al een goede naam opgebouwd. 
Via www.mitra.nl kunt u kiezen 
uit een zeer uitgebreid assortiment 
dranken. De mogelijkheid om de 
bestelling op filiaal Heesch te laten 
afleveren is gratis. 
Een telefoontje aan Mitra Heesch 

tel. 0412-454630 zorgt ervoor dat 
de bestelling zelfs gratis in Heesch 
bij u thuis wordt afgeleverd.

Elk cadeau een feestje
Maak een keuze uit de vele pak-
ketten in de winkel of stel uw ei-
gen pakket samen. Met kerst in 
het verschiet is een bezoek aan 
Mitra meer dan de moeite waard. 

Tijdens Heesch Presenteert zorgt 
Mitra Heesch voor een verrassen-
de presentatie, ook dan de moeite 
waard dus.

Esmee van Uden - van Leur

T: 0615895082   E: esmee.vanuden@mijnreiskennis.nl

www.facebook.com/reisesmee

persoonlijk reisadvies

Doe mee met de prijsvraag 
en maak kans op leuke prijzen!

Kom in de 
vaKantiestemming!

Zondag 13 september 
Heesch Presenteert

Meer informatie: www.stylinda.nl
 Vinkelsestraat 107 - 5384 SE Heesch - info@stylinda.nl - 06-15669024

Kom bij ons langs op 
Heesch Presenteert voor 

interieuradvies 
per minuut!

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 huisprijsopgave aan huis

Ook te zien bij Heesch Presenteert

Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster
Jane Luska

Soulmate
Follie De Garbo
Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi
Un leaded

Platino
I love Candies
Follie Di Garbo 
Copenhagen de luxe

MODEFLITSEN

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

De merken

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl

Tijdens Heesch Presenteert a.s. zondag 13 september 
geopend van 11.00 - 17.00 uur

Kom naar onze winkel en ontvang een 

ter gelegenheid van ons 1-jarig bestaan.
Deze kunt u met korting komen vullen 

op zaterdag 3 oktober.

Zondag 4 oktober is het koopzondag in Schaĳ k, 
ook dan is deze tas te vullen.

*Alleen betalende klanten

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN
Schoonstraat 2a   5384 AN   Heesch   0412-47 44 45
Bossestraat 65   5374 HS   Schaĳ k   0486-46 13 86

info@spanjersvoordierentuin.nl   www.spanjersvoordierentuin.nl

MOOIE BIGSHOPPER* 

Wanneer je je tijdens Heesch Pre-
senteert inschrijft, is een jaarabon-
nement slechts € 30,- per maand 
en betaal je geen inschrijfkosten. 
Bovendien maak je kans op een 
jaar lang gratis sporten! Dus, wat 
houdt jou nog tegen? Vergeet ook 
niet dat je bij Meer Sports altijd 
maandelijks kunt opzeggen. Infor-
meer naar de voorwaarden bij één 
van de medewerkers. 
Nog een leuk nieuwtje; vanaf 
oktober wordt het groepslessen-

aanbod uitgebreid met BODYBA-
LANCE van LES MILLS, een hele 
fijne combi-les van YOGA, 
PILATES EN TAI CHI! Tot zondag!
www.meersports.nl

exclusieve dagaanbieding meer 
sports tijdens Heesch Presenteert
Ook dit jaar staat Meer Sports met zowel een podium, als kraampje op 
Heesch Presenteert. Op het podium voor de Jumbo zijn vanaf 13.00 uur 
leuke optredens te zien, met als thema: foute party. Er wordt getoond 
wat er allemaal mogelijk is bij Meer Sports. Bij het kraampje is alle in-
formatie te verkrijgen en kan er tevens ingeschreven worden.

Heesch Presenteert

DeM� iBernhezeKrant h� t je van harte welkom.
Schrijf je in v� r: TipM� iBernheze.nl

Van Bakel eco, ook aanwezig op Heesch Presenteert!
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Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30 - heesch@heesch.lifeandgarden.nl - www.lifeandgarden.nl

Openingstĳ den ma./vr. 9.00-18.00 uur. Vrĳ dag koopavond tot 21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur.

Na de explosie van bloe-
men in de zomermaanden 
kan ook in september en 
oktober de tuin, het terras 
of het balkon nog kleurrijk 
blijven. Met een welover-
wogen beplantingskeuze 
heeft deze nazomerse pe-
riode alles in zich om van 

te genieten.
Siergrassen lenen zich bij 
uitstek als speels element. 
Met de bloeiende are of 
juist de specifieke blad-
kleur en bladvorm krijgt 
de beplanting er een on-
verwacht spannende di-
mensie bij.  Een combina-

tie met Hebe geeft nog tot 
aan de eerste nachtvorst 
kleur aan de tuin. Nog 
meer verrassend is het om 
met siergrassen en Cy-
clamen een compositie te 
maken.
Siergrassen zijn er in zeer 
veel soorten, van laag 

Gazon nu al voorbereiden 
voor de winter
Om ook volgend jaar verzekerd te zijn van een mooi 
gazon is het vanaf half september zaak de juiste 
maatregelen te nemen. Om mos vorming in het gras 
te voorkomen is het beter in het najaar al een bestrij-
ding uit te voeren met mosdoder. Voordeel hiervan is 
dat het aanwezige mos niet de gelegenheid krijgt om 
in de winter en het voorjaar zaad te vormen. Wellicht 
is het dan ook nog nodig om het gras te verticuteren, 
zodat alle mos resten worden verwijderd. De grootste 
vijand van mos is goed groeiend gras. Daarom is het 
van belang de juiste bemesting toe te passen. In het 
najaar, vanaf half/eind september is het van belang 
om bemesting toe te passen met minder stikstof en 
meer kali. Daarmee krijgen de grasplanten een betere 
wortelontwikkeling, waardoor deze zich in het voor-
jaar  beter ontwikkelen. Daarnaast is een kalkbemes-
ting belangrijk voor de opname van voedingstoffen 
door het gras. Speciale kalkmeststof met voeding is 
dan een goede oplossing, waarmee twee zaken tege-
lijk worden geregeld. Tuincentrum Life and Garden in 
Heesch staat klaar voor en goed advies. 

Openingstijden:
Ma. t/m vr.  9.00-18.00 uur
Za.  9.00-17.00 uur
Vr. koopavond  tot 21.00 uur

Aanbiedingen geldig tot 15 september 2015, zolang de voorraad strekt

Tuincentrum Life and Garden • Bosschebaan 23, 5384 VX  Heesch • tel. 0412-407030

tot wel twee meter hoog. 
Hiermee is er voor elke 
plaats in de tuin wel een 
geschikte plant of plant-
combinatie te vinden. De 
verzorging van siergras-
sen beperkt zich tot het 
terugsnoeien in het voor-
jaar waarna de plant zijn 
vorm weer aanneemt. Een 
aantal siergrassen zijn 
“groenblijvend”. Met name 
Liriope, staat graag in de 
schaduw, bloeit met blauw 
of witte bloemen, en Car-
ex soorten, staat graag in 
de zon of halfschaduw, zijn 
daarom zomer en winter 
aantrekkelijk voor tuin-
beplanting. Siergrassen 
groeien het beste in een 
goed doorlatende grond. 
Regelmatig een organi-
sche bemesting toedienen 
geeft extra groei en meer 
bloemen.

5,75 3,50 3,50

3,99 4,95 3,99

Zondag 13 september
     open VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Nazomer een kleurig seizoen

Liriope  
pot ø 17 cm  nu 5,75
Graslelie

Carex in div. soorten  
pot ø 17 cm  nu 3,50
Zegge

Imperata ‘Red Baron’ 
pot ø 17 cm nu 3,50
Japans bloedgras

Festuca glauca ‘Intense Blue’ 
van 5,95 nu voor 3,99
Zwenkgras

Pennisetum ‘Rubrum’ 
pot ø 17 cm  nu 4,95
Lampenpoetsergras

Pennisetum ‘Hameln’  
pot ø 17 cm van 4,99 nu voor 3,99
Lampenpoetsergras

Zondag 13 september open

Na de explosie van bloe-men in de zomermaanden kan ook in september en oktober de tuin, het terras of het balkon nog kleurrijk blijven. Met een welover-wogen beplantingskeuze heeft deze nazomerse pe-riode alles in zich om van 

te genieten.Siergrassen lenen zich bij uitstek als speels element. Met de bloeiende are of juist de specifieke blad-kleur en bladvorm krijgt de beplanting er een on-verwacht spannende di-mensie bij.  Een combina-

tie met Hebe geeft nog tot aan de eerste nachtvorst kleur aan de tuin. Nog meer verrassend is het om met siergrassen en Cy-clamen een compositie te maken.
Siergrassen zijn er in zeer veel soorten, van laag 

Gazon nu al voorbereiden voor de winterOm ook volgend jaar verzekerd te zijn van een mooi 

gazon is het vanaf half september zaak de juiste 

maatregelen te nemen. Om mos vorming in het gras 

te voorkomen is het beter in het najaar al een bestrij-

ding uit te voeren met mosdoder. Voordeel hiervan is 

dat het aanwezige mos niet de gelegenheid krijgt om 

in de winter en het voorjaar zaad te vormen. Wellicht 

is het dan ook nog nodig om het gras te verticuteren, 

zodat alle mos resten worden verwijderd. De grootste 

vijand van mos is goed groeiend gras. Daarom is het 

van belang de juiste bemesting toe te passen. In het 

najaar, vanaf half/eind september is het van belang 

om bemesting toe te passen met minder stikstof en 

meer kali. Daarmee krijgen de grasplanten een betere 

wortelontwikkeling, waardoor deze zich in het voor-

jaar  beter ontwikkelen. Daarnaast is een kalkbemes-

ting belangrijk voor de opname van voedingstoffen 

door het gras. Speciale kalkmeststof met voeding is 

dan een goede oplossing, waarmee twee zaken tege-

lijk worden geregeld. Tuincentrum Life and Garden in 

Heesch staat klaar voor en goed advies. 

Openingstijden:
Ma. t/m vr.  9.00-18.00 uurZa.  9.00-17.00 uurVr. koopavond  tot 21.00 uur

Aanbiedingen geldig tot 15 september 2015, zolang de voorraad strekt

Tuincentrum Life and Garden • Bosschebaan 23, 5384 VX  Heesch • tel. 0412-407030

tot wel twee meter hoog. Hiermee is er voor elke plaats in de tuin wel een geschikte plant of plant-combinatie te vinden. De verzorging van siergras-sen beperkt zich tot het terugsnoeien in het voor-jaar waarna de plant zijn vorm weer aanneemt. Een aantal siergrassen zijn “groenblijvend”. Met name Liriope, staat graag in de schaduw, bloeit met blauw of witte bloemen, en Car-ex soorten, staat graag in de zon of halfschaduw, zijn daarom zomer en winter aantrekkelijk voor tuin-beplanting. Siergrassen groeien het beste in een goed doorlatende grond. Regelmatig een organi-sche bemesting toedienen geeft extra groei en meer bloemen.

5,75

3,50

3,50

3,99

4,95

3,99

Zondag 13 september     open 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Nazomer een kleurig seizoen

Liriope  
pot ø 17 cm  nu 5,75Graslelie Carex in div. soorten  pot ø 17 cm  nu 3,50Zegge Imperata ‘Red Baron’ pot ø 17 cm nu 3,50Japans bloedgras

Festuca glauca ‘Intense Blue’ van 5,95 nu voor 3,99Zwenkgras Pennisetum ‘Rubrum’ pot ø 17 cm  nu 4,95Lampenpoetsergras
Pennisetum ‘Hameln’  pot ø 17 cm van 4,99 nu voor 3,99Lampenpoetsergras

Zolang 
de voorraad 
strekt. 

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

De bakkers prikkelen graag alle 
zintuigen. Door verse ingrediënten 
te gebruiken, in combinatie met de 
al eeuwenoude baktradities, is dit 
feestje een ware beleving. 
Op Heesch Presenteert presente-
ren zij: ontmoeting, gezelligheid, 
lekker eten en tijd voor een goed 
gesprek… en gezellige muziek.
Samen met Fietsplezier Michel van 
de Wetering hebben ze gezorgd 
voor muzikale ondersteuning met 
DJ Sjoerd. Hij zorgt voor de sfeer 
en zal onder andere The Voice van 
Heesch aankondigen. 
“Wat gaan we bakken? Kom proe-
ven, ruiken en beleven! We zien 
je graag!”, De bakkers Lamers 
zorgen voor een sensatie voor de 
smaakpapillen tijdens Heesch Pre-
senteert. 
Kom gezellig langs. 

                                     presenteert: 
Ontmoeting, gezelligheid en lekker eten 
De bakkers Lamers maakt al jaren een familiefeest van Heesch Presenteert. Dit jaar presenteren zij zich bij de 
winkel aan ’t Dorp met de nieuwe aanwinst: De bakkers Lamers Broodshow, die inmiddels al enkele evene-
menten een mooie referentie achtergelaten heeft. Wat er uit de ovens gaat komen laten ze nog even in het 
midden maar het baktheater is voor het publiek dat houdt van puur en eerlijk. 

Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
13ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

www.heesch-presenteert.nl
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Fashion-
Weekend 
bij 53-84 
Dit weekend is er van alles te 
doen bij 53-84. We trappen 
af op vrijdag met twee mode-
shows, een om 16.00 uur & 
om 19.00 uur, waar je weer 
de nieuwste en mooiste mode 
voor dit najaar kunt zien.  Op 
zaterdag hebben wij voor alle 
kids vanaf 12.00 uur visagiste, 
kapsters, nagelstyliste in de 
winkel, maar ook een foto-
graaf die alles in stijl op de foto 
te zet. 

Zondag  tijdens Heesch Pre-
senteert kunnen de creatieve 
kinderen gave tasjes maken en 
ook die stoere magneten van 
Kl!ck !t zijn er, kortom teveel 
om op te noemen en super veel 
leuks voor iedereen.  
Tot Ziens.

43

HEESCH

WIJ ZIJN ERBIJ, 
U TOCH OOK?

Bosschebaan 80, Heesch  /  T: 0412-451066

www.petersaanhangwagens.nl

spanjers voor dier en tuin 
Op 4 september 2014 openden wij onze deuren na de overname van 
Faunaland. Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ons 
is gegeven. En we hopen nog vele jaren klaar te staan voor iedereen uit 
Heesch en omgeving.
Kom naar onze winkel en ontvang een mooie bigshopper.

Vul deze op 3 oktober in Heesch of op 3 of 4 oktober in Schaijk en ontvang 10% korting op alles wat er in past.
Team Spanjers voor Dier en Tuin.

53-84 PRESENTEERT

VRIJDAG
11 SEPTEMBER

VRIJDAG
11 SEPTEMBER

53-84 modeshow 
Kom langs op vrijdag en geniet van 
onze modeshow om 16.00 en/of 19.00 uur

Fotoshoot 
@53-84 

VAN 11 T/M 13 SEPTEMBER 2015

Knutsel je tasje
Zondag tijdens Heesch presenteert 
samen knutelen met Studio Veel soeps

ZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAG
13 SEPTEMBER

telefoon 0412-450503 
info@5384.nl | 

Schoonstraat 2A-01, 
5384 AN  Heesch www.53-84.nl Like us

ZATERDAG
@53-84 

ZATERDAG
12 SEPTEMBER

VRIJDAGVRIJDAGVRIJDAG

Zaterdag, samen met je beste vriendinnetje,  
je broer en/of je zus in de spotlights staan? 

53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT

VRIJDAG

44 T/M 
176

 

ZATERDAG
12 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER

Voor al 
uw feestjes 

groot en klein

Heelwijkstraat 38 - 5384 AS Heesch - 0412 454 241 - 06-22055122
www.ariens-catering.nl

sportief
gezellig
lekker
en
avontuurlijk

Heesch Presenteert

Voor muziek wordt ook gezorgd. 
De Zuldermuzikanten zullen zor-
gen voor de vrolijke noten, want u 
weet: KBO is er ook voor vriend-
schap en gezelligheid. Het koor 
Con Amore zal zich laten horen 
met een speciaal repertoire, af-
gestemd op deze middag. Het zal 
’s middags tweemaal 30 minuten 

optreden. Hebt u Con Amore nog 
niet gehoord, dan hebt u nu de 
kans. Wanneer u lid wordt van de 
KBO mag u ook lid worden van het 
koor.
Ook de Line Dance Groep zal een 
demonstratie van haar kunnen ge-
ven. Altijd weer de moeite waard 
om even naar te gaan kijken. Zij 

treden ’s middags tweemaal 15 
minuten op. En natuurlijk onze 
toneelgroep ‘Jong van Harte’ die 
een wagenspel zal opvoeren. Wa-
genspelen werden al in het mid-
deleeuwse Heesch opgevoerd, dus 
niet vergeten, kom kijken!
Voor de precieze tijden zie het pro-
gramma van Heesch Presenteert.

KBO Heesch met muziek van de zuldermuzikanten
KBO Heesch presenteert zich tijdens Heesch Presenteert. Wij nodigen alle belangstellenden uit om te komen 
kijken op de hoek ’t Dorp en de Grenadiersstraat. De KBO staat daar met haar kraam. Was u al langer van 
plan om te informeren wat de KBO voor u kan betekenen, dan hebt u nu de kans. De kraam is van 11.00 tot 
17.00 uur bezet met leden die uw vragen kunnen beantwoorden en u kunnen voorzien van documentatie. 
Natuurlijk kunt u zich ook meteen inschrijven!

OOk aanwezig tijdens 
HeescH Presenteert

VOOr de lekkerste strOOPwafels 
ga je naar de markt in HeescH.

Ook leuk om kado te 
geven, een pot of blik met 
een pak stroopwafels.

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers 

wekelijks op
de Heesche markt

wij Hebben OOk 
glutenVrije strOOPwafels

Dit alles bij de stroopwafelkraam 
van TON uw wafelbakker.
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Locatie: ’t Dorp, Schoonstraat
13ZONDAG 

SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

‘T DORP 94, 5384 MD HEESCH, 0412 474 083, INFO@RESTAURANTWOLTERS.NL, WWW.RESTAURANTWOLTERS.NL

OPEN DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 16.00 - 01.00 UUR. ZATERDAG EN ZONDAG VANAF 12.00 UUR 
KEUKEN OPEN TOT 21.30 UUR

NOG EVEN HEERLIJK NAZOMEREN 
 VOORDAT HET WILDSEIZOEN BEGINT :-)

www.heesch-presenteert.nl

Le Village; 
stijlvolle 
mode voor 
de moderne 
vrouw
Waar eerlijk en goed 
advies erg belangrijk is 

Tijdens Heesch Presenteert worden 
bij Le Village modeflitsen gegeven 
en we verloten een fotoshoot van 
Gonnie Helfrich Fotografie, waar-
bij de klant het model wordt in de 
kleding van Le Village. Deze gla-
mourfotoshoot heeft een waarde 
van € 175,-.
Kom geheel vrijblijvend een kijkje 
nemen en laat u verrassen door 
de merken die wij voeren. Zoals 
Drykorn – Gustav – Unexpected 
- Heroes - Soulmate – Dranella – 
Jame Luska – Coster.
“Bedankt voor alle leuke reacties 
en felicitaties bij de opening en 
graag tot ziens.” Team Le Village.

53-84 PRESENTEERT

VRIJDAG
11 SEPTEMBER

VRIJDAG
11 SEPTEMBER

53-84 modeshow 
Kom langs op vrijdag en geniet van 
onze modeshow om 16.00 en/of 19.00 uur

Fotoshoot 
@53-84 

VAN 11 T/M 13 SEPTEMBER 2015

Knutsel je tasje
Zondag tijdens Heesch presenteert 
samen knutelen met Studio Veel soeps

ZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAG
13 SEPTEMBER

telefoon 0412-450503 
info@5384.nl | 

Schoonstraat 2A-01, 
5384 AN  Heesch www.53-84.nl Like us

ZATERDAG
@53-84 

ZATERDAG
12 SEPTEMBER

VRIJDAGVRIJDAGVRIJDAG

Zaterdag, samen met je beste vriendinnetje,  
je broer en/of je zus in de spotlights staan? 

53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT53-84 PRESENTEERT

VRIJDAG

44 T/M 
176

 

ZATERDAG
12 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER

Architectenbureau Koppens is een 
bureau dat in 1989 is opgericht 
door Hein Koppens (architect), 
gevestigd aan de Wijststraat te 
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 ontzorgd. 
Van een eenvoudige aan- of uit-
bouw tot een complex utilitair pro-

ject, zij maken een ontwerp, ver-
zorgen het vergunningentraject en 
begeleiden de bouw tot een prach-
tig resultaat. Het bureau wordt ge-
prezen om zijn veelzijdigheid. Dat 
heeft geresulteerd in een mooie 
diversiteit aan projecten: van klas-
sieke woonboerderij tot moderne 
villa.

Architectenbureau Koppens

a r c h i t e c t e n b u r e a u

KOPPENS
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Zo hebben we Davy die graag wil 
leren om een verhaal te schrijven en 
iemand zoekt die hem hierbij helpt. 
Aan alle bezoekers van Heesch Pre-
senteert wordt gevraagd om hun 
wens in onze boom op te komen 
hangen. Stichting Enerzjiek zorgt 
er dan het komende jaar voor dat 
een aantal wensen in vervulling 
kunnen worden gebracht. Heb jij 
een wens of ben je benieuwd naar 
de wensen van onze bewoners? 
Kom dan zondag bij ons langs bij 
Heesch Presenteert!

Stichting Enerzjiek is een kleinscha-
lige 24-uursopvang voor zes jong-
volwassenen met verstandelijke 
beperking en het Syndroom van 

Down. Wil je meer informatie over 
wat we doen en wie we zijn, kijk 
dan op onze website of Facebook-
pagina www.enerzjiek.nl.

Jill Pigmans
Krabbenhoek 66
5384 MT Heesch
06-42808369

enerzjiek Presenteert: 
de wensboom
Komende zondag, 13 september staan wij op Heesch Presenteert met 
de wensboom. De bewoners van Stichting Enerzjiek aan de Krabben-
hoek in Heesch, geven dan gehoor aan hun wens.

TIJDENS HEESCH PRESENTEERT OP 
ZONDAG 13 SEPTEMBER a.s.

FIETSplezier
’t Dorp 108
HEESCH 
Tel. 0412 451523 

SERVICE

SHOWROOM

REPARATIE

Meer info: www.fietsplezierheesch.nl

RAAD HET GEWICHT
& WIN EEN 
BATAVUS HASHTAG 
FIETS
Opbrengst loterij 
t.b.v. Horizon Heesch

* Vraag naar de voorwaarden. Op zondag 13 september 2015 grabbelt u bij iedere aankoop uw voordeel
bestaande uit: kortingen tot 20%, gratis onderhoudsbeurt, gratis fi etsverzekering, gratis accessoire.

HET IS WEER 
OUDERWETS 

GRABBELEN BIJ 
FIETSPLEZIER*

20%20%20%
GRATIS

ONDERHOUDSBEURT

20%20%
GRATIS
20%
GRATIS
20%20%20%

GRATISFIETSVERZEKERING

ONDERHOUDSBEURT

GRATIS
ONDERHOUDSBEURT

GRATIS
ACCESSOIREONDERHOUDSBEURT

GRATISFIETSVERZEKERING

GRATIS
GRATIS
ACCESSOIRE

20%

t.b.v. Horizon Heesch

Fietsplezier: kans op een mooie fiets en 
ondertussen Horizon Heesch steunen

Fietsplezier Michel van de Wetering heeft 
ook aan de bezoekers van Heesch Presen-
teert gedacht. The Voices of Heesch en DJ 
Lamers zorgen voor de vrolijke noot voor 
de winkel. Grote kans dat je als passant toch 
maar even langer blijft hangen bij de muziek. 
Als je daar dan toch staat te luisteren, kun je 
mooi meedoen aan de loterij. 
Is het niet gelukt om de hoofdprijs in de 

wacht te slepen, maar wil je toch profiteren 
van de kwaliteitsproducten van Fietsplezier 
Michel van de Wetering, doe dan een duik 
een de grabbelton* en geniet van een kor-
ting tot 20%, een gratis onderhoudsbeurt, 
fietsverzekering of accessoires. (*vraag naar 
de voorwaarden). We hopen op zonnig weer 
en zien je graag op de fiets komen. Vergeet 
deze vooral niet op slot te zetten.

Een fiets winnen en ondertussen de ziekenvereniging Horizon steunen is traditie tijdens 
Heesch Presenteert, dankzij Fietsplezier  Michel van de Wetering. Dit jaar hebben Fietsple-
zier en Horizon Heesch een actie uitgeschreven met als hoofdprijs een Batavus Hashtag fiets 
met een waarde van € 629,-. Raad het gewicht van de te winnen fiets en ding mee naar deze 
super Hastag fiets.

Winnaar van de fi ets in 2014

SCHRIJF JE IN 

ONBEPERKT 
SPORTEN 
VOOR €30,- PER MAAND

TIJDENS HEESCH PRESENTEERT

‘t Vijfeiken 14, Heesch (achter de Lidl)  (0412) 40 44 74
Sport & Healthclub Heesch

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

EN GEEN INSCHRIJFKOSTEN!

DEZE ACTIE IS ALLEEN GELDIG OP ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015

MAANDELIJKS OPZEGGEN IS ALTIJD MOGELIJK

(I.C.M. EEN JAARABONNEMENT)
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HEESCH
Presenteert

13ZONDAG 
SEPTEMBER
van 11.00 tot 17.00 uur

GRATIS TOEGANG

Locatie: 
’t Dorp, Schoonstraat

• Eetgelegenheden

• Kinderactiviteiten

• Kindermarkt

• Info center

• Toiletwagens

Vrij voor hulpdiensten

• Sportverenigingen

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Terrassen

 

 

Legenda

• Deelnemers

• Muziekpodia
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Honderden uren aan mailen, bellen, vergaderen, regelen en indelen is wat er nodig is om Heesch Presenteert te organiseren. Ondanks 
dat dit alweer de vijfde editie is, blijft het steeds weer een uitdaging om alles voor elkaar te krijgen. Het is ieder jaar weer spannend; 
krijgen we het vol? Is het centrum op tijd klaar? Gaat het passen? Wat doet het weer? Samen met de hulp van de Ondernemers 
Vereniging Heesch, Centrummanagement Heesch, gemeente Bernheze en alle sponsoren hebben we een veelzijdig aanbod weten neer 
te zetten, voor jong en oud, voor ieder wat wils…

Ons enthousiaste team heeft in ieder geval haar uiterste best gedaan om er een fantastische dag van te maken, daarom stellen wij ze 
graag even aan u voor:

Judith van Nistelrooij
2 jaar bestuurslid
Taken: deelnemers en 
parcours

Cheryl Peters
4 jaar bestuurslid
Taken: bedrijven en 
parcours

Mark van de Ven
1 jaar bestuurslid
Taken: materiaal en 
verkeer

Debby Peters
3 jaar bestuurslid
Taken: financiële zaken

Alwin van Erp
1 jaar bestuurslid
Taken: vergunningen en 
aquisitie

Chantal van de Zandschulp
5 jaar bestuurslid
Taken: kindervermaak en 
kindermarkt

Ilze Willems
5 jaar bestuurslid
Taken: reclame en 
communicatie

Danny van Herpen
1 jaar bestuurslid
Taken: verzekeringen/
risico’s en aquisitie

Berry Smits
4 jaar bestuurslid
Taken: voorzitter en 
online media

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes en hopelijk mogen we veel bezoekers ontvangen, zodat we kunnen laten zien wat 
Heesch allemaal in huis heeft. 

Stichting Heesch Presenteert

V.l.n.r. boven: Debby, Mark, Chantal, Judith en Ilze.
Beneden: Alwin, Danny, Berry en Cheryl.

www.heesch-presenteert.nl

Vijfde editie 
Heesch Presenteert
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GRATIS TOEGANG

Locatie: ’t Dorp, 
Schoonstraat 

GROTE BRADERIE 
met LIVE-MUZIEK

KINDERMARKT 
Verenigingen- en bedrijfsdemo’s

ETEN & DRINKEN 
Koopzondag

www.heesch-presenteert.nl

ZONDAG 
SEPTEMBER
vanaf 11.00 uur

Syndicate
Podium De Pas 
vanaf 11.00 uur

Jeff rey Heesen
Podium fontein

 16.00 - 16.30 uur

Henk Bernard
Podium fontein

 17.30 - 18.00 uur


