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Charity Cup haalt € 10.000,- op
voor Hulphond nederland
nISTeLrODe - Tijdens het diner van de Charity Cup golfwedstrijd op donderdag 17 september overhandigde
de heer Van Eerd, namens Jumbo Supermarkten B.V. en de Stichting Charity Cup, een cheque ter waarde
van € 10.000,- aan Eric Bouwer, algemeen directeur Hulphond Nederland. Jumbo Supermarkten B.V. was als
hoofdsponsor verbonden aan de 23ste Charity Cup golfwedstrijd, waar twintig flights streden om de bronzen Charity Cup bokaal.

Loosbroek praat door
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Een landelijke
verbreding van
Charity Cu�
50-jaar Heerkens
Geslaagd
Uit reacties van de deelnemers
mag geconcludeerd worden dat,
ondanks de weersomstandigheden, deze 23ste editie van de
Charity Cup ‘nieuwe stijl’ zeer geslaagd is. De deelnemers waren vol
lof over de organisatie en komen
volgend jaar graag terug. De organisatie kijkt tevreden terug en
werkt de komende jaren aan een
verdere landelijke verbreding van
dit initiatief voor goede doelen.
V.l.n.r.: Jurgen van der Heijden – voorzitter Stichting Charity Cup, Karel van Eerd – Directie Jumbo Supermarkten B.V.,
Eric Bouwer – Algemeen directeur Hulphond Nederland, Geert Schrijvers – Bestuurslid Stichting Charity Cup

De jaarlijkse Charity Cup golfwedstrijd heeft haar focus verbreed.
Werd er in de afgelopen 22 jaar
uitsluitend gespeeld voor goede
doelen in Nistelrode, vanaf dit jaar
wordt er ook gespeeld voor landelijke doelen.
De weersomstandigheden met
zeer extreme regenval noodzaakten de organisatie na twaalf holes
de wedstrijd te staken. De flight

van Van Kessel Olie uit Milheeze
bleek uiteindelijk de winnaar. De
captain van deze flight, de heer J.
van Kessel, mocht uit handen van
mevrouw Moorman, burgemeester van Bernheze en voorzitter van
het comité van aanbeveling, de
bokaal in ontvangst nemen.
De tweede en derde prijs gingen
respectievelijk naar Rabobank Oss

Bernheze en Hedhar te Bruinisse.
In zijn dankwoord richtte de voorzitter van de Stichting Charity Cup,
de heer Van der Heijden, zich tot
de hoofdsponsor, de sponsoren en
The Duke.
Hij stond stil bij de nieuwe entourage van de golfbaan en de goede
samenwerking tussen de stichting
en het management van The Duke.

EUROPEES KAMPIOEN
Feest voor Dorien en rixt
met het paard uniek
Wij feliciteren Dorien en Rixt en hun hele team met het behalen van
de gouden, zilveren en bronzen medaille tijdens de FEI European ParaDressage Championships 2015 !

In 1993 werd de stichting opgericht met als doel door middel
van een kwalitatief hoogstaande
golfdag een fonds te vormen ten
behoeve van charitatieve en culturele doeleinden in de Nistelrodese
gemeenschap. Deze lokale doelen
blijft de stichting ondersteunen,
maar er komt jaarlijks een landelijk
goed doel bij.
Organisaties of verenigingen die
een donatieverzoek willen indienen, kunnen op
www.charitycupnistelrode.nl de te
volgen procedure vinden.
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krant niet op
woensdag ontvangen?
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

TRV-Bernheze.nl
‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

Evenementenagenda

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

Een topprestatie door onze MooiBernheze sporters!
Boomrooierij
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www.decozonwering.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

Kachelhout
Houtsnippers
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

gratis
ophaalservice

Zie pagina 19

T 0412 626 111

www.kijkmij.info
| www.hoormij.info
www.kijkmij.info
kringloopbernheze.nl

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

Jumbo Heeswijk Dinther
18-01-13 12:02
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Eten, drinken & uitgaan
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De wereld van online ondernemen bij VOV Bernheze

Herfst! Heerlijk

Nistelrode - VOV-Bernheze neemt haar bezoeksters op vrijdag 25
september mee in de wereld van e-commerce. Tineke Sluiter, Ton Willemse en Paul van Tilburg, allen zeer succesvol met e-commerce, vertellen over online ondernemen.

D

Tineke Sluiter van
www.orangebag.nl,
Ton Willemse van
www.badkamermarkt.nl en
Paul van Tilburg van
www.vantilburgonline.nl bieden 24
uur per dag en 7 dagen per week
extra service met hun online business. Deze meeting van VOV Bernheze is laagdrempelig, informeel
van karakter en voor alle vrouwen
die interessante andere vrouwen
willen ontmoeten en op zoek zijn
naar ondersteuning of anderen iets
te bieden hebben. Iedereen is dan
ook uitgenodigd, alleen of met een
vriendin of collega. De meeting op
vrijdag 25 september wordt gehouden in CC Nesterlé.
Voor alle informatie zie www.vovbernheze.nl

Filmhuis de Pas: ventoux
HEESCh - Donderdag 24 september, tijdens Ladies E(n)vent, presenteert
Filmhuis de Pas de trailer van het komende seizoen.
Vrijdag 25 september om 20.00 uur wordt de film Ventoux vertoond.
Dit is een film over vier mannelijke 50-plussers met een jeugdtrauma. Dat
trauma dateert uit 1982 en speelde zich op de Mont Ventoux af. De film
schakelt heen en weer tussen de twee periodes en onthult langzaam welk
drama zich toen heeft afgespeeld.
Hoofdpersoon Bart ziet zijn jeugdvrienden weer wanneer wetenschapper
Joost een prijs krijgt. De op Pantani lijkende drugscrimineel André is net uit
de bak; de Belgische gastronoom David had altijd al meer met eten dan
met fietsen of vrouwen. André komt met het idee de reünie te bekrachtigen
door opnieuw de Mont Ventoux te beklimmen, net als dertig jaar eerder.
Ventoux is - ook voor wie het boek heeft gelezen - een mooi drama over
mannenvriendschap, een mix van weemoed, loodzware ernst, hilariteit en
slap ouwehoeren.

Winnaar:
Gerda Langenhuijsen

Entree € 5,-, abonnementen € 32,- voor 9 films
(geldig seizoen 2015/2016).
Tevens is er de mogelijkheid om een filmbon te
kopen, leuk om iemand mee te verrassen.
U mag uw drankje mee de zaal innemen.
Na afloop is er de mogelijkheid om gezellig na te
kletsen in het café van CC Pas.

e natuur verkleurt van fris groen naar warm rood en aardse
bruintinten. De vogels trekken naar warme oorden, vergezeld
door sommigen van onze eigen soort.
De konijnen graven zich nog eens wat dieper hun holen in voor
een winterslaap. Onze huizen worden verwarmd met centrale
verwarming, kaarslicht en sfeervolle open haarden.
En de herfstkeuken?
Die is zo blij, uren kunnen we in de keuken staan, de oven die vijf
uur lang mag draaien om het vlees op 90
graden te laten sudderen tot het compleet
uit elkaar valt. De geur van kaneel, steranijs,
stoofperen in port en appelmoes met
vanillesuiker. Ja, het is herfst!
Welkom draadjesvlees en rookworst, welkom
warme kleuren in de natuur, welkom knusse
huiskamer, sfeervolle avonden en gezellige
feestelijkheden met familie en kennissen, rijk & vol met eten met
smaak…
Heerlijk de herfst in en rondom huis…..
Gestoofde ossenstaart 4 personen
Ingrediënten:
2 kg ossenstaart, 2 uien, 4 stukken wit van prei
1 kleine winterwortel in stukken. Takjes tijm,
rozemarijn, peterselie en een blaadje laurier (bij
elkaar gebonden als een boeket), 2 kruidnagels.
De bereiding:
Breng het vlees op kamertemperatuur.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Bind 4
stukken van de prei met een touwtje op.
Plaats de ossenstaarten rechtop in de pan. Zet de
pan in de hete oven.
Haal de pan uit de oven als de ossenstaarten bruin verkleurd zijn.
Schakel de oven terug naar 100 graden.
Haal de staarten uit de pan en leg er de geschilde stukken van twee
uien, een in stukken gesneden kleine winterwortel, de opgebonden
prei en het bouquet garni in.
Voeg 2 kruidnagels toe. Zet de staarten rechtop op de groenten. Doe
het deksel op de pan en zet deze in de oven.
Controleer regelmatig of het vlees gaar is, reken op 3 uur. Het
vlees mag niet té gaar zijn en van het bot vallen. Zodra de staarten
gaar zijn, de pan uit de oven halen en de prei voorzichtig uit de
pan scheppen. Van de prei kun je met zout, peper en olijfolie een
heerlijk smeerseltje prakken, lekker voor op brood of voor bij de
maaltijd op stokbrood. Laat de staarten buiten de koelkast afkoelen
en zet de pan een nacht in de koelkast. Warm de volgende dag de
staarten langzaam op. Serveer ze met romige aardappelpuree, in
zonnebloemolie hardgebakken, bruin verkleurde partjes ui, in boter
gebakken champignons en het preismeerseltje.
Breng op smaak met peper en zout.
Eet smakelijk, en veel plezierige kookuurtjes gewenst.

Wij verwelkomen u graag in het filmhuis.

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

Stuur dan een mail naar info@demooibernhezekrant.nl voor maandag 12.00 uur.

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

PEFC/30-31-421

Kloosterkapel Vorstenbosch
Meditatie-uur en klassiek Stichting
concert
culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Donderdag 1 oktober: maandelijkse meditatie-uur o.l.v.
Emmy Simons. Aanvang 20.00 uur, kosten € 7,50.
Zondagmiddag 4 oktober: klassiek concert door Lisa Franken. Aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
Lisa bespeelt de cello en is pianiste. Zij behaalde internationale prijzen op concoursen in onder meer Polen, Rusland,
Oostenrijk, Duitsland en België. Concertactiviteiten als soliste (ook met orkest) en kamermusicus binnen en buiten
Europa: in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Litouwen en Jordanië. Voor de pauze speelt ze op cello van
J.S. Bach de suite voor cello solo Nr. 3 C groot en eindigt ze
met een selectie uit preludes voor piano solo van F. Chopin.
Na de pauze speelt zij werken van Reger, Debussy, Albeniz
en Piazzolla.
Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Vrijdag 25 september

nieuwe menukaart!
Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

kooktip

Pannekoeken:

Het bakken van pannekoeken
gaat vlugger als u gesmolten
boter of olie door het beslag
mengt. U hebt dan ook minder
boter of olie voor het bakken
nodig.
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Debuut Marlijn van Dijk in musical
‘Het meisje met het rode haar’
HEESCH – Voor de musical Het meisje met het rode haar (Hannie Schaft), naar de roman van Theun de Vries,
zijn de repetities in volle gang. Op 28 en 29 september zal de try-out in de Lievekamp Oss voor een volle
zaal gehouden worden. De cast, met Marlijn van Dijk als stagiaire, repeteert zes dagen per week om alle aspecten van de musical onder de knie te krijgen. Waar Marlijn vroeger spelenderwijs bekend werd met ‘Annie’
en ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?!’, begint nu het échte werk.

COLUMN
d’n bLiekeR
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

STAREN
Ik word er wel eens van beticht te lang te staren naar mensen. Ik
hoop er altijd onderuit te komen door net op tijd weg te kijken tijdens
mijn observaties, maar dit keer was ik te laat. Ik glimlachte nog
verontschuldigend, maar de vernietigende blik in de ogen van mijn
buurjongetje in de trein zei genoeg. Ook al was hij vermoedelijk maar
twaalf jaar oud, zijn houding zei genoeg: ik moest me met mijn eigen
zaken bemoeien. En zeker niet met het gedrag van zijn idiote moeder.

Marlijn in actie tijdens een
schoolvoorstelling Foto: Bram Berkien

lijn kreeg de mogelijkheid haar stage in het beroemde verhaal over
verzetsstrijdster Hannie Schaft, opgetekend door Theun de Vries, in
te vullen. Zij mag een lied en tekst
ten gehore brengen als Carlien
Verlimmen, de vrouw die Hannie
Schaft onderdak bood.
Werk aan de winkel
Sinds 25 augustus wordt zes dagen
per week gerepeteerd, met als doel
op 12 oktober een perfecte première neer te zetten in Haarlem. Het
is nu even volop repeteren, daarna

‘Marlijn als Carlien
Verlimmen,
de vrouw die
Hannie Schaft
onderdak bood’
Marlijn leest trots de aankondiging van de musical
Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Marlijn zong als kind de dagen vol
en wilde musicalster worden. Speciaal voor haar heeft moeder Thea
van Dijk de groep Thézinda opgericht waar kinderen een musical
instuderen en op het toneel brengen. Al gauw wilde Marlijn meer;
T’eXtpierement en talentenklas
volgden. De Fontys Hogeschool
in Tilburg zorgde voor de muzikale
onderbouwing. Daarna was er nog
maar één plan: het conservatorium
in Rotterdam - Codarts, met de
richting muziektheater.

Toekomstmuziek
Het laatste jaar aan Codarts worden de studenten verwacht ervaring op te doen tijdens een stage.
Producenten weten dit en informeren de leerlingen over mogelijke stageplekken. Een daarvan was
een rolletje bij de productie Het
Meisje met het rode haar van DommelGraaf & Cornelissen Entertainment. Precies dát had Marlijn voor
ogen. Audities volgden, ook voor
de productie Douze Points, Twelve
Points (Twaalf punten), maar Mar-

volgt de montage met licht, geluid,
kleding, haar/make-up, decor en
de puntjes op de i. Dan de try-outs
in Oss, die al heel snel uitverkocht
waren en vervolgens toert Marlijn
met een cast van tien mensen en
de technische medewerkers tot
eind januari door Nederland.
Marlijn is regisseur Paul van Ewijk
bijzonder dankbaar voor deze
kans. De teksten van Allard Blom
en de muziek van Tom Bakker zitten haar als gegoten, net als de opleiding aan Codarts.

bij ElkE luidErE schrEEuw om aandacht van
zijn moEdEr spuwdEn zijn ogEn mEEr vuur
Mijn staarmodus richt zich in de meeste gevallen niet op de mensen
die daar nadrukkelijk naar op zoek zijn. In dit geval was de luidruchtige
moeder van mijn buurjongetje duidelijk op zoek naar aandacht. Het
was bloedheet in de trein, omdat de airco keer op keer uitviel. In plaats
van rustig op haar kroost te letten om te zorgen dat ze niet uitdroogde,
koos de moeder er voor om de hele coupé zich bewust te laten worden
van de enorme hitte in de trein. Een talenknobbel had ze wel, want de
woordjes ‘airco‘ en ‘godsgruwelijk heet’ had ze paraat in het Duits, Engels
en plat Amsterdams. Als één van haar haar medepassagier beaamde dat
het inderdaad ‘very hot’ was, ging ze op zoek naar de bevestiging van de
volgende treinreiziger, zodat het echt voor iedereen duidelijk was dat we
in een oven terecht waren gekomen.
Intussen zag ik haar vermoedelijk oudste zoon, steeds verder in elkaar
krimpen op de stoel achter zijn moeder. Hij was behoorlijk lang voor zijn
leeftijd en ik schatte in dat hij al een beetje aan het puberen was. Bij elke
luidere schreeuw om aandacht van zijn moeder, spuwden zijn ogen meer
vuur. Je zag het aan alles. In niets wilde hij geassocieerd worden met dat
hysterische mens voor hem.
Ik begreep daarom zijn boosheid ten opzichte van mij maar al te goed. Ik
had hem betrapt op zijn familiebanden en daar moet je - zeker ten aanzien
van een puber - niet lichtzinnig over doen. Ik liet hem deze staarstrijd met
mij dan ook met overmacht winnen. Hij had het al zwaar genoeg.

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

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

De complete boekhouding
op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen
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health, Beauty, care

ZORG EN HULP
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influsso: Werken in een flow

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
HEESCH – Met plezier naar je werk gaan zorgt voor een ontspannen sfeer thuis en op het werk. eigen rol in het geheel te kijken en
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Soms lukt het niet om dat plezier in je werk te houden of zelfs je werk te behouden. Dan is het terugkoppeling te geven. Ik benader de situatie altijd positief en kijk
Geen spoed
belangrijk om nieuwe paden te bewandelen of een andere kijk op je werkomgeving te krijgen. niet naar wat er niet is, maar naar
Brandweer 0412-458888
Én is het tijd om loopbaanbegeleidingscoach Jacqueline Gerrits van Influsso te bellen.
wat er wél is. Op afstand de eigen
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
rol onder ogen zien is dan een eer0900-1844
met haar doorwerken. Niet altijd ste stapje in de goede richting naar
Huisartsenpost 0900-8860
is het voortborduren op je huidige een oplossing. Hierbij is het heel
BERNHEZE
functie een stap in de goede rich- belangrijk dat er een klik is tussen
Aanzet Algemeen
ting. Een andere richting, een nieu- mijzelf en de ander.” Afhankelijk
maatschappelijk werk
van de vraag die voorligt kan - na
0413-366986 www.aanzet.nu
een eerste kennismaking - ook via
THUISZORG PANTEIN
Skype, telefoon of mail gewerkt
Voor al uw zorgvragen
worden.
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Randstad HR Solutions huurt JacHuisartsen
queline regelmatig in. Ook andere
Huisartsenpraktijk P.J.A.
bedrijven waarderen haar aanpak
van der Burgt
bij trainingen, outplacement en
Langven 24, tel: 0412-453798
loopbaanbegeleiding. Jacqueline
Spoed overdag: 0412-455282
we persoonlijke uitdaging kan heel heeft in vier jaar Influsso al veel
Huisartsenpraktijk De Zwaan
veel energie geven die afstraalt op organisaties en individuen blij geen Van Sonsbeek
je omgeving en nieuwe mogelijk- maakt.
Schoonstraat 21
heden biedt. Soms moet je daarTel: 0412-450802
voor terug naar jezelf en kijken
Spoed overdag: 0412-450802
wat je kunt en wilt. Vaak is hulp bij
Huisartspraktijk L. van Cruchten
een CV of sollicitatiebrief voldoenJacqueline Gerrits is vanaf 1 juli gevestigd in Heesch
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers de. Dan is er de mogelijkheid een
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
workshop te volgen in een kleine
Hoogstraat 1a
Jacqueline heeft zelf ervaren geen den een logisch gevolg. Zo werkt groep. Ook een elevatorpitch kan
Tel: 0412-451380
bezieling (meer) in het werk te Jacqueline ook stap voor stap met in die veilige omgeving geoefend
Spoed overdag: 0412-452739
vinden. Het was aanleiding om te mensen die bij haar komen voor worden.
Apotheek
zoeken naar hetgeen zij miste in loopbaanbegeleiding, training of
BENU Apotheek Heesch
haar werk en wat moest gebeu- coaching, richting nieuwe baan of Balans vinden
open ma.-vr. 8.15-18.00 uur
ren om weer energie en bezieling balans hervinden in de bestaande Als je vastloopt in je werk of werk- Jacqueline Gerrits
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
te krijgen. Het realiseren dat zij het situatie.
omgeving kan een analyse van de Loopbaanbegeleiding - Coaching
0412-451971
meest
voldoening
kreeg
uit
het
besituatie helderheid geven. Jacque- Vleutloop 44 - 5384 WZ HEESCH
BrabantZorg
geleiden
van
mensen
was
de
eerLoopbaanbegeleiding
line: “Vaak is het voldoende om 06-23669373
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
ste
stap.
Opleidingen
en
werken
Het
hele
scala
aan
vereisten
om
samen te kijken waar iemand te- info@influsso.nl
Heelwijk/Laarstede
aan haar persoonlijke vaardighe- een nieuwe baan te vinden kun je genaan loopt, vervolgens naar de www.influsso.nl
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
NISTELRODE - 21 September was de internationale dag van de vrede.
UDEN – Mensen die borstkanker
Heilarensestraat 64
Er
is
van
alles
aan
de
hand
in
de
wereld
om
ons
heen,
ook
in
ons
eigen
hebben of hebben gehad, worden
Tel.: 0413-292922
land
en
in
onze
eigen
omgeving.
Iedereen
gaat
weer
anders
om
met
donderdag 1 oktober weer ontvanSpoed overdag: 0413-293393
de
beelden
en
verhalen
die
dagelijks
voorbij
komen;
de
een
sluit
zich
gen door vrijwillige ervaringsdesApotheek
ervoor af, de ander wil zich inzetten, maar het laat niemand koud wat er
kundigen in ziekenhuis Bernhoven,
Apotheek Heeswijk-Dinther
allemaal gebeurt. We beseffen dat vrede een kwetsbaar iets is. Er is niet
locatie Uden.
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
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uitdaging geeft
energie die nieuwe
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internationale dag van de Vrede:

vind vrede eerst in jezelf
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borstkankerpatiënten
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loosbroek praat door met thema ‘Altijd online’
zich niet gestoord aan de afwezige
blik van een vriend(in), partner of
kind tijdens een gesprek, omdat de
ander digitaal aan het socialiseren
was? Iedereen kent wel iemand die
voortdurend op het scherm kijkt of
er al iets nieuws voorbij flitst.

‘Echt in contact
met elkaar
blijven’

Ria van de Wijst en Chantal Kanters, twee van de werkgroepleden Spiritualiteit in deze tijd
Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

LOOSbrOeK – De discussieavond ‘Loosbroek praat door’ op 2 oktober om 20.30
uur in de kerk laat er geen twijfel over bestaan. De wereld is altijd online, via
Facebook, Twitter, LinkedIn en andere digitale snelwegen. Deze avond is ook
het bewijs dat de leden van de kerk midden in deze wereld staan.
Onder leiding van Mathieu Bosch
als tafelvoorzitter, zullen Hans van
de Langenberg – social media deskundige, Jos Heijmans – burgemeester Weert, Pieter Molenaar
– dominee protestantse gemeen-

schap HDL en Rob Lunenburg –
horeca-ondernemer discussiëren
over het gebruik van social media.
SOCIAL MEDIA
De keerzijde van de – bijna – onbe-

grensde mogelijkheden van social
media is de zuigende werking. Altijd online zijn kent diverse gevaren. Wie heeft er niet gehoord van
cyberpesten of chantage van jongeren via cam en chat. En wie heeft

VOORDELEN
De discussies over de gevaren van
social media zouden bijna doen
vergeten dat er ook vele positieve
kanten zitten aan het gebruik van
social media. Familie en vrienden
aan de andere kant van de wereld
kun je ‘bezoeken’ via Skype en FaceTime. Discussies kunnen in grote
kring worden gevoerd, foto’s van
gebeurtenissen kunnen worden
gedeeld en een feestelijke of droevige gebeurtenis is direct voor ontvangers beschikbaar.
BIJZONDER
Doel van deze avond is jongeren
en ouderen mee te laten praten
over het gebruik van social media.
Hoe kun je grenzen leggen die niet

benauwend zijn? Waar wordt de
verrijking van de berichtgeving een
ballast? Wat deel je en wat houd je
voor jezelf?
De werkgroep Spiritualiteit in deze
tijd van Loosbroek wil vooral benadrukken dat het belangrijk is echt
in contact met elkaar te blijven en
het mens-zijn niet uit ’t oog te verliezen.
Het belooft een interessante en
interactieve avond te worden, ook
voor mensen buiten Loosbroek.
Vanaf 20.00 uur staat de koffie/
thee klaar in de kerk. Om 20.30
uur start de discussie en na afloop
is er de mogelijkheid voor napraten
bij een drankje en een hapje. Koor
la Orféon zingt voor en na de discussie en de hapjes, gemaakt door
Ivo Kanters, zijn geïnspireerd door
het thema van de avond.
Meepraten mag en de entree is
gratis.

Aromatherapie
ElsVerdonk
Verdonk
Aromatherapie Els
Donkeren
Dijkdijk
32 32
Donkeren
5473 CS Heeswijk-Dinther
5473
CS Heeswijk-Dinther
Tel:
0413-293501

Tel: 0413-293501

Praktijk voor: Aromatherapie
&
Praktijk voor: Aromatherapie
Massage bij kanker

&
Massage bij kanker
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl
Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

Aangesloten bij: FAGT (www.fagt.org) RBCZ (www.rbcz.nu)

www.elsverdonk-aromatherapie.nl info@elsverdonk-aromatherapie.nl
www.elsverdonk-aromatherapie.nl
info@elsverdonk-aromatherapie.nl

nazomeren
n 2 broden
Bij aankoop: va
naar keuze

1-persoons
foctoamaactceniakn’soflook
met

2 stuks

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

1,50

geldig t/m 30-9-2015

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

KBO Bernheze

KBO Nistelrode
op dagtrip naar
Altenahr
Nistelrode - Liefst negentig
KBO-leden waren op 8 september
al vroeg present bij CC Nesterlé,
waar twee OAD-bussen gereed
stonden voor de najaarsreis naar
het Duitse Ahrtal. Frans van der
Lee doet verslag:
“Na een koffiestop in Brüggen
arriveerde het gezelschap in het
rustieke dorpje Altenahr, met zijn
karakteristieke vakwerkhuizen en
wijngaarden, gelegen tegen de
berghelling. Na een smakelijke
lunch bracht de bus de groep naar
Mayschoss voor een rondleiding
door een wijnkelder met vaten van
wel 1000 liter en meer. Een Duitse
gids probeerde de Nisseroise mensen uit te leggen hoe een coöperatie van 420 leden met 150 ha
wijngaarden samen ruim een miljoen liter wijn per jaar produceert.
Een tentoonstelling van wijnpersen
en draagbakken gaf een indruk
van het productieproces. Na dit alles gezien te hebben, werd het tijd
om ook van de wijn te gaan proe-

ven. Verschillende soorten witte
en rode wijn werden ingeschonken. Zelf ben ik geen wijnkenner,
maar ook ik draaide met het glas
en dacht daarbij van alles te zien
en te proeven. Met vele foto’s en
mooie herinneringen rijker reden
we het Ahrtal uit en terug naar
Nederland. In Hotel Maasduinen
in Velden werd een heerlijk diner
geserveerd. Onderweg naar huis
werden de chauffeurs bedankt en
ook Ans en Dilia voor de perfecte
organisatie. Om kwart over negen
werden we weer bij Nesterlé afgezet en keerde iedereen moe doch
voldaan huiswaarts.”
Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl.

Vruchtbare
samenwerking
medewerkers
MSD Oss en KBO
Nistelrode
Nistelrode - Het project ‘Handen uit de mouwen’ van MSD Oss
voerde op 15 september achttien
enthousiaste medewerkers naar
Nistelrode. Samen met de jubilerende KBO, werd in CC Nesterlé
een feestmiddag georganiseerd
voor KBO-leden met de respectabele leeftijd vanaf 85 jaar.
De eerste job was het ophalen en
begeleiden van een aantal leden,
die niet meer in staat waren zelfstandig naar Nesterlé te komen.

Mooie samenwerking met MSD

Wekelijkse
dansmiddag KBO
Vorstenbosch

Ongeveer 60 leden werden verrast op een geweldige middag met
optredens van het smartlappenkoor Saberdiosieja en een film over
Nistelrode vroeger en nu.
Er werd volop meegezongen, ook
door de MSD’ers, die zich heel
gastvrij tussen de mensen in de
zaal hadden gevoegd. Ieder had
een eigen tafel geadopteerd en er
werd gezorgd dat niemand iets tekort kwam.
Er werd gelopen met koffie, soesjes, hapjes, drankjes en een slaatje
tot besluit. Ook de begeleiding
na afloop verliep weer gesmeerd.
Voorzitter Heijmans bedankte de
medewerkers van MSD voor de
goede samenwerking. Een bijzonder woord van dank was er
voor Antoinette Hendriks voor dit
mooie initiatief.
In haar reactie bedankte zij het
KBO-bestuur voor de geboden gelegenheid en zij complimenteerde
haar collega’s met een zeer geslaagde bijeenkomst met deze specifieke doelgroep.
Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl.

Vorstenbosch - Al meer dan
25 jaar krijgen de deelnemers bij
de KBO in Vorstenbosch wekelijks
op maandagmiddag de gelegenheid om te dansen. Dat de senioren tot op hoge leeftijd goed en
gezond kunnen bewegen bewijst
de vaste groep deelnemers.
DJ Jo draait altijd vlotte en afwisselende muziek. Ook wordt gezorgd
voor een kopje koffie en is er voldoende tijd om te buurten. Deze
dansmiddag is ook voor niet-leden
toegankelijk en de kosten zijn laag.
De KBO-soosruimte is te vinden in
gemeenschapshuis De Stuik aan de
Schoolstraat 14 in Vorstenbosch.
Niet open op zon- of feestdagen.
De dansmiddag is iedere maandagmiddag, van 14.00 uur tot
(met pauze) 17.00 uur.

KBO Heesch
presenteerde zich
Heesch - In het centrum van
Heesch was het zondag 13 september erg druk, want heel
Heesch presenteerde zich, en de
KBO dus ook. De Zuldermuzikanten zorgden voor muziek en koor
Con Amore trad op.
Er werd uit volle borst meegezongen! Toneelgroep Jong van Harte
bracht op onnavolgbare wijze een
wagenspel. De activiteit ‘begeleid
fietsen’ kreeg veel aandacht. Een
aantal mensen gaf zich als vrijwilliger op om met mensen met een
beperking te gaan fietsen en er gaven zich gegadigden op om mee te
fietsen. Rondom de kraam van de
KBO was het druk; folders werden
ingezien en meegenomen en verschillende mensen gaven zich op
om lid te worden.
Ook de linedancegroep trad deze
middag op en met succes. Deze
groep mensen danst onder leiding van Gerrit van Hal. Hij is een
enthousiaste leraar, die zelf al
twintig jaar danst. Hij haalt de
dansen van internet af en leert die
aan de leden van deze enthousiaste groep. Als danser geniet je van
mooie muziek, van concentratie én
van beweging. Kortom een heerlijke ontspanning.
Hoe het gaat met een nieuw lid?
Vóór de bijeenkomst begint is er
een half uur tijd om vergeten pasjes en nieuwe pasjes aan te leren.
Nieuwkomers dansen dus vanaf de
eerste keer mee. Opgeven kan via
Gerrit van Hal: 06-2303 5550.

The Winning Mood Actief
Nistelrode - Na een zeer geslaagd zomerprogramma, waarbij onder
andere elke woensdag een grote fietstocht werd georganiseerd, staat
nu het winterprogramma van The Winning Mood weer voor de deur.
Aan de wekelijkse fietstochten
werd massaal deelgenomen en verwacht wordt dat ook het winterprogramma weer veel deelnemers
en deelneemsters zal aantrekken.

Naast het kaarten en biljarten op
dinsdag- en donderdagmiddag begint nu ook weer het prijskaarten.
Vanaf oktober tot en met maart
2016 is het op donderdagavond

prijskaarten, waarbij rikken en jokeren op het programma staan.
Zoals ook in voorgaande jaren,
zal Christ Cuijpers ook dit seizoen
weer de administratieve begeleiding doen. De juiste data voor het
kaarten zijn 1, 15 en 29 oktober,
12 en 26 november, 10 en 17 december in 2015 en vervolgens in

17-25 september oude wijven zomer

Zie oplossing pagina 39

2016 op 7 en 21 januari, 11 en 25
februari, en 10 en 24 maart. Op
donderdag 31 maart is de prijsuitreiking. Om in aanmerking te
komen voor klassering in het eindklassement moet men minstens 8
keer hebben deelgenomen aan de
wedstrijden.
Op vrijdag 27 november wordt

de jaarlijkse contactavond gehouden in Partycentrum ‘t Maxend in
Nistelrode.
Om aan al deze evenementen te
kunnen deelnemen kan men zich
als lid van The Winning Mood
aanmelden bij Theo Verstraten telefoon 0412-611 137.

Bert van Dinther
Slagerij - Catering

Tekst?

Openingstijden:
donderdag en vrijdag
van 08:00 tot 17:30

Speklappen
Balkenbrij
Schenkel

500 gram
500 gram
500 gram

€ 2,45
€ 2,45
€ 4,50
o.

Vlees afkomstig uit de Maas en Waal regi

Heistraat 8, 5342 NE Oss
Tel: 0412 - 454 536
www.slagerijvandinther.nl
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Monument voor neergestort
vliegtuig Vorstenbosch onthuld
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van24
18t/m
t/m3024september
juli 2014
Aanbiedingen
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Groe
n
da’s tde en frui
rond e klok t
genie
ten

€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75

Spitskool (gesneden) 500 gram
Rode kool (gesneden) 500 gram
Witte kool (gesneden) 500 gram

Hand/moes appels kilo vanaf € 0,75
Wethouder Wijdeven en Toon Verhoeven

Foto’s: Ad Ploegmakers

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

VORSTENBOSCH – Aan de Meuwelweg in Vorstenbosch werd
zondag het monument ter nagedachtenis aan het daar 71 jaar
geleden neergestorte vliegtuig
onthuld.
Een grote groep belangstellenden
was aanwezig. Daaronder ook
familieleden van de omgekomen
bemanning uit Australië en Engeland en getuigen van de crash 71
jaar geleden. Jan Smolenaers sprak
namens de getuigen. Piet van Dijk
sprak namens de buurt. Annabel
Brown had elke toespraak in het
Engels vertaald en las deze voor
aan de aanwezige familieleden van
de omgekomen piloot en vliegeniers uit Engeland en Australië.

Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

1 pakje
Speltcrackers

1,00

Tarwebollen

Annabel Brown

Er ging vooral dank uit naar buurtvereniging Oude Hei, de dorpsraad, gemeente Bernheze en buurvrouw Katja Sanders, die tijdens
het maken van het monument
zorgde voor de innerlijke mens.
Wethouder Rien Wijdeven en Toon
Verhoeven onthulden de plaquette
in het kunstwerk. Het gilde verzorgde een vendelhulde en blies
de ‘Last Post’ en Aeroclub Nistel-

Jan Smolenaers

rode cirkelde met een motor- en
zweefvliegtuig als eerbetoon boven de plek waar 71 jaar geleden
het vliegtuig neerstortte.

Pompadoer

2,75

Herfstlekkernij met o.a.
pompoenpitten, rozijnen
en kaneel

Appelkruimelvlaai
8 personen

4 + 2 gratis

5,95

De echte Limburgse
uit Nisseroi

Eerder op de dag werd in Canberra - Australië vlieger Maurice
McHugh postuum geëerd. Peter
McHugh - neef van de omgekomen vlieger - was bij deze bijeenkomst in Canberra.

Van Mook
De Echte Bakker

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

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-

Gebraden
gehakt

Schouderkarbonade
zonder been

100 gr.

100 gr.

€ 1,15

Hachee
kant en klaar
100 gr.

€ 1,40

€ 0,79

Kaas
jong belegen
100 gr.

€1,40

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Bernhezefamilieberichten

Veel te vroeg en onverwachts hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve collega

Berlinda Pepers-van Kessel
in de leeftijd van 46 jaar
Berlinda was sinds 2005 werkzaam in de keuken
van Laarstede in Nistelrode.
Je lach, je rust, je inzet, je enthousiasme, je collegialiteit,
wat zullen wij je missen!
Wij wensen John, Rachelle, Railey en familie,
vrienden en kennissen heel veel sterkte toe.
Liefs je collega’s uit de keuken,
Elly, Ad, Miranda, Maike, Doriet, Monique,
Bianca, Martijn, Kerstin, Linde, Martijn en Lotte.

dankbetuiging

Toedienen van het Vormsel
Heeswijk-Dinther - De vormselwerkgroepen zijn gestart met de voorbereidingen van het vormsel. De
meeste kinderen van groep 8 bereiken we via de basisschool. Wellicht zit uw kind op een andere school.
Indien uw kind graag zijn of haar vormsel wil doen, dan zien we u graag samen met uw kind op één van de
informatieavonden die worden georganiseerd door de vormselwerkgroepen.
Ook als u of uw kind nog twijfelt
om te worden gevormd, bent u van
harte welkom. Tijdens deze avond
krijgt u een goede indruk wat het
vormsel inhoudt en op welke manier we de kinderen bewust maken
van het geloof en van hun eigen
keuzes. In Heeswijk is deze avond
op dinsdag 29 september in het
Willibordcentrum.
In Dinther op woensdag 30 sep-

tember in Cultureel Centrum Servaes. De avonden starten beiden
om 18.30 uur en duren tot 20.00
uur. Na deze avond maakt u samen de keuze om wel of niet aan
het project deel te nemen. Tijdens
het project kiezen de kinderen zelf
bewust of ze wel of niet gevormd
willen worden.
De data van het vormsel zijn bekend; Heeswijk 22 april - Dinther

20 mei. Per abuis staat de datum
van Dinther verkeerd in het parochieblad in Heeswijk.
Heeft u nog vragen over het
vormsel in uw parochie, neem dan
contact op met ;
Parochie Heeswijk
Loes Verhallen tel.: 0413-292000.
Parochie Dinther
Diana Blanken-Driessen
tel.: 0413-293437.

Vrede centraal
Heeswijk-Dinther/Loosbroek - In de Vredesweek, die dit jaar wordt gehouden van 19 tot en met 27
september, wordt in de parochies van Heeswijk-Dinther en Loosbroek stilgestaan bij vrede.
Tijdens de weekendvieringen deze week in de parochies van Heeswijk-Dinther en Loosbroek wordt extra
aandacht besteed aan vrede. In de Mariakapellen van de drie kerken hangt een gebed om vrede. Iedereen
kan een kaarsje opsteken en bidden om die vrede of met de hele familie naar de gezinsviering op zaterdag 26
september komen. Deze viering heeft het thema ‘Samen werken aan vrede’. De viering wordt gehouden in de
Willibrorduskerk in Heeswijk en begint om 19.00 uur.
In verband met het overlijden van

✩ 23-09-2012

✝ 23-09-2015

Wilhelmien Wijdeven-Exters
Willem 3 jaar niet meer bij je kunnen zijn.
Maar jij, ja jij blijft altijd bij mij,
jou Mari
jouw
Mari

Anny Lamers-Goossens
zijn onze winkels in Heesch en Oss donderdag
24 september de hele dag gesloten.
de bakkers Lamers
Lizzy, Harm, Bart en Ilse Lamers

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

Parochie De Goede Herder sluit
zich aan bij de fairtrade-gedachte

Nistelrode – In de St. Lambertuskerk werd afgelopen zaterdag door de parochie het
Lambertusfeest gevierd. In deze Lambertusviering waren de koren aanwezig en werd na
afloop een fairtrade sticker overhandigd aan pastoor Ouwens. Na afloop werd een fairtrade kopje koffie/thee geschonken achter in de kerk.
Fairtrade koffie en thee schenken past helemaal binnen het beleid van een parochie. En
ook binnen het budget daarvan, want producten met dit keurmerk zijn niet per definitie duurder. Je kunt ze in alle prijsklassen
kopen. Bijvoorbeeld bij duurdere en goedkopere supermarkten. Wat fairtrade producten als koffie en thee wel altijd gemeen
hebben; is dat de boeren die het product
geleverd hebben een eerlijke prijs hebben
gekregen voor hun product. Zij werken onder menswaardige omstandigheden. Fairtrade is dus geen merk. Het is een principe,
eentje die nauw aansluit bij de bevordering

van rechtvaardigheid in de wereld.
Mocht u thuis ook over willen gaan: producten met het Fairtrade keurmerk zijn
makkelijk in de winkel te herkennen aan de
logo’s fairtrade / Max Havelaar en fairtrade
Original. In de Wereldwinkel vindt u het
grootste assortiment Fairtrade artikelen.
De heer Bakker overhandigde, na een uitleg
over de fairtrade mogelijkheden, een fairtrade sticker aan pastoor Ouwens. “Door
fairtrade producten te gebruiken doen we
als parochie ook mee om van Bernheze een
fairtrade gemeente te maken.”, besluit Rina
Zegers van de pastoraatsgroep.
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Hoogstede: hét totaalpakket voor ogen en oren
Elke zaterdag onderzoekt orthoptist Mireille de Laat kinderogen
Bij Hoogstede Oog- en Oorzorg is
elke zaterdag orthoptist Mireille de
Laat, uit Nistelrode, aanwezig om
onderzoeken te doen. Dit scheelt
voor de ouders een rit naar het
ziekenhuis. “Ook is het natuurlijk

‘MakkeLiJk
aLLeS OndeR
een dak’
fijn dat we geen wachttijd hebben, kinderen kunnen nu binnen
een week terecht en zo wordt
snel duidelijk of er een probleem
is of misschien ook niet”, vertelt
Michel, die regelmatig kinderen
doorstuurde naar het ziekenhuis,
waarna ze toch weer bij hem terechtkwamen.

Mireille onderzoekt Chaim nadat hij de druppels heeft gehad

NISTELRODE - De optometrist onderzoekt de gezondheid van ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/
of contactlenzen. Michel Hoogstede is optometrist en kan het allebei. Maar, Hoogstede Oog- en Oorzorg wil
meer voor haar klanten betekenen en nodigde de orthoptist uit, die elke zaterdag onderzoek zal komen doen.
Optometrist of orthoptist; de
benamingen lijken ontzettend op
elkaar, toch zijn ze wezenlijk verschillend. De samenwerking tussen
de ogen of de ontwikkeling van
de ogen kan afwijkingen geven

zoals scheelzien, een lui oog, dubbelzien, leesklachten of hoofdpijn.
De ontwikkeling van het ‘zien’
begint meestal rond het zesde levensjaar. De samenwerking van de
ogen kan echter op alle leeftijden

en door verschillende oorzaken
verstoord worden. Een orthoptist
kan de afwijking in de samenwerking of ontwikkeling constateren.
Een orthoptist werkt vooral in het
ziekenhuis.

Korte wachttijd
Mireille vult aan: “Natuurlijk heb ik
hier geen witte jas aan zoals in het
ziekenhuis; dit maakt het onderzoek ook niet zo beladen. In een
grotere meetruimte kan het kind indien gewenst - bij de ouder op
schoot. Voor elk onderzoek wordt
gedruppeld, daarna kunnen ze een
half uurtje een boodschap doen of
gewoon even wachten. De omgang met kinderen is heel anders
dan met volwassenen, maar ieder
oog is weer anders en erg interessant. Kinderen hebben een rijke
fantasie en ik vind die onbevangenheid geweldig.”

Michel:

“Dit

onderzoek

kost

€ 24,-, en mocht blijken dat uw
kind daadwerkelijk een bril nodig
heeft zit u bij Hoogstede Oogen Oorzorg goed; makkelijk alles
onder een dak.”

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

De bodem is de basis, zonder bodem is er niets

In Heeswijk-Dinther werd inspiratie opgedaan tijdens Oogstdankdag van ZLTO bij de familie Verkuijlen op de Bosweg. Meer op www.mooihdl.nl.

HET MOMENT OM
DE KOZIJNEN EN DEUREN
VAN MORGEN
TE ONTDEKKEN
BESTEL JE KOZIJNEN EN DEUREN
VOOR 31 OKTOBER 2015 EN ONTVANG

10 % KORTING

Kozijnen en overkappingen
Heesch
0412-453630
fstrien@home.nl
www.strienheesch.nl
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kinderen voor de kennisBende gezocht
HEESCH - De Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn op zoek naar
kinderen die alles weten over dieren, techniek, koken, geschiedenis,
sport of iets heel anders en daar maar niet over uitgepraat raken. Maar
ook kinderen die ergens heel goed in zijn en dat graag laten zien. Deze
kinderen kunnen meedoen aan de KennisBende.
De KennisBende gaat van start tijdens de Kinderboekenweek. Het
thema van de Kinderboekenweek
(7 t/m 18 oktober) is ‘Raar maar
waar’ en wat is er nu leuker dan
kinderen die zelf vertellen over de
leukste, gekste en interessantste
onderwerpen? Misschien wel aan
de hand van een eigen verzameling, een bijzonder voorwerp, een
boek of een hobby. En dit doen ze
niet alleen, want een ochtend of
middag met de KennisBende is altijd met andere kinderen die iets te
vertellen hebben en natuurlijk met
publiek.

deren die mee willen doen, gaan
samen met een medewerker van
de bibliotheek kijken hoe ze hun
verhaal het beste kunnen vertellen.
Ze presenteren hun verhaal tijdens
een gezellige, feestelijke ochtend
of middag.

De KennisBende komt in de bibliotheken Heesch en omstreken. Kin-

Voor data, meer informatie en
aanmelden: www.nobb.nl.

De KennisBende is een nieuw initiatief van de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken in samenwerking met
Bibliotheek Den Bosch. Het doel is
om kinderen enthousiast te maken
voor onderwerpen die hen interesseren en om dat met andere kinderen te delen.

Boer Boris gaat naar de markt
Tekst: Ted van Lieshout, tekeningen: Philip Hopman
Veel kinderen en hun ouders zullen Boer Boris vast al kennen. De Boer
Boris serie bestaat inmiddels al uit vijf delen en is al vaak in de prijzen
gevallen. ‘Boer Boris gaat naar zee’ werd gekozen tot Prentenboek van
het jaar 2015. In ‘Boer Boris gaat naar de markt’ kun je weer een nieuw
avontuur vinden en ditmaal boordevol voertuigen. Boer Boris wil naar de
markt om zijn producten te verkopen: melk, aardappels, mais, groenten,
eieren en wol.
Maar het is nog niet zo eenvoudig om naar de markt te gaan, want voor
hij in de stad is, komt hij allerlei verbodsborden tegen waarop staat dat
hij niet door mag rijden met zijn voertuig. En dat zijn nogal een flink aantal verschillende voertuigen! Zo probeert hij met een fiets, motor, auto,
vliegtuig en zelfs met een raket naar de markt te gaan, maar het mag
allemaal niet. Alleen met openbaar vervoer mag je erheen, dus Boer Boris
neemt de bus, gezellig met alle boerderijdieren en zijn broer en zus!
Behalve een leuk verhaal, levert dit prentenboek ook informatie over verschillende vervoersmiddelen en
verkeersborden op. Ook zijn er drie kijkplaten die stof geven tot samen praten en waarop veel aan te wijzen
en te benoemen is. Het verhaal is geschreven op rijm en zal - net als de andere avonturen van Boer Boris zeker in de smaak vallen bij kinderen van drie jaar en ouder.
En voor alle fans houdt Bibliotheek Veghel op zondag 27 september van 13.00 – 16.00 uur een groot Boer
Boris Feest voor peuters en kleuters.

regenboogviering kerk Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - In de kerk van Heeswijk vindt op zondag 27 september weer
een Regenboogviering plaats.
In deze viering wordt het verhaal over de vijf broden en twee vissen verteld. Kan iedereen wel hiervan eten? Ook wordt er samen gezongen, gebeden, een kaarsje opgestoken en iets leuks gemaakt. Kinderen die voor de eerste keer komen, mogen in het
vriendenboek van Jezus schrijven.
Na afloop is er koffie/thee/ranja met wat lekkers voor iedereen. De viering begint om
11.00 uur en is geschikt voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Pa tegen dochtertje: “het is met jou ook altijd hetzelfde liedje!”

Antwoord op huilerig toontje: “maar ik was helemaal niet aan het zingen.”

‘linke soep’ op De kiem
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Foto: Maaike Carati

HEESCH – Vorige week is Poppenjans op basisschool De Kiem in Heesch geweest met de
try-out van een nieuwe verkeersvoorstelling ‘Linke Soep’. Poppenjans is al bekend bij veel
scholen met haar voorstelling ‘Kijk Uit’ van VVN afdeling Maasland.
De groepen 1, 2 en 3 hadden de eer om
de ruwe versie te mogen zien van ‘Linke
Soep’, een voorstelling over ‘de dode hoek’.
In de gebruikelijke kleuren van haar theater (blauw, geel, groen en rood) laat Poppenjans haar poppen Marieke, het varkentje
Speknek, Poes en Spin tot leven komen. Pop
Marieke bedenkt dat ze wel naar Artis kunnen gaan om Speknek te verrassen. Maar
Spin zorgt er stiekem voor dat de eindbestemming heel ergens anders zal zijn...
Ze gaan met de bus en er kan nog een aantal kinderen mee! Dit was het moment om
het jonge publiek uit te leggen wat ‘de dode
hoek’ is. Met de spiegels van de bus konden
de kinderen zelf ervaren, wanneer ze wel of
juist niet meer zichtbaar waren voor de buschauffeur.
De voorstelling werd opgeluisterd met een
aantal vrolijke liedjes, die de leerlingen ook
snel konden meezingen. Na een uurtje zat
het er alweer op.

Hierna gingen Marian Oosting van Poppenjans en een aantal aanwezige leden van
VVN-Maasland de voorstelling evalueren.
Het ‘zien en gezien worden’ blijft belangrijk

Het nieuwe project ‘zien
en gezien worden’
in de verkeerseducatie en daar kun je niet
vroeg genoeg mee beginnen. De Kiem vond
het bijzonder om een podium te mogen bieden aan deze try-out. Hopelijk kunnen in de
nabije toekomst alle andere scholen in de
regio ook genieten van deze voorstelling in
de vorm van een nieuw project van VVNMaasland.
Onze kleine verkeersdeelnemers zullen er in
ieder geval met veel plezier aan terugdenken!
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jOris:

‘Ik vind het belangrijk dat ik de kinderen persoonlijk ken’

theaterhuis joris begint aan
seizoen vol nieuwe uitdagingen
HEESCH – “Het wordt vroeger donker. De periode dat mensen graag naar het theater gaan breekt aan”, vertelt Joris Brukx, oprichter van Theaterhuis Joris. Afgelopen weekend opende het theaterhuis het seizoen met een optreden op Fantastival.
Je kunt grote producties maken en
je kunt kleine producties maken.
Dat is de achterliggende gedachte
van onze naam.”
“Ik vind het belangrijk dat ik de
kinderen persoonlijk ken.” 65 kinderen hebben zich, in een paar
dagen tijd, opgegeven voor proef-
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Vugt werkte Brukx bij STOP Theater. Daar stopte het enkele jaren
geleden. Na twee jaar kwam Cultureel Centrum De Pas in Heesch
Theaterhuis Joris is nog op
met de vraag of ze iets nieuws
konden oprichten.
zoek naar kinderen die het leuk
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Oefenen voor de musical Paniek in de Snoepfabriek

Z we

‘Ik vind het
belangrijk dat
ik de kinderen
persoonlijk ken’

• A,B,C diploma
binnen een jaar

Heidi, Tino, Gover

In het komende seizoen start het
theaterhuis met nieuwe projecten.
Er komt een productiegroep vanaf
16 jaar, waar ook volwassenen aan
mee kunnen doen. Met die groep

gaan ze de familievoorstelling ‘Sneeuwatje en de 7
Erge’ maken, een parodie op het
sprookje van Sneeuwwitje. “In
Heesch zijn we ooit begonnen met
familievoorstellingen. Het is mooi

Dansdocent Mieke Megens-De
Jong sloot zich aan. Al vrij snel bedacht Joris het Theaterhuis. “We
willen geen opleiding zijn, want
dat klinkt te zwaar. In een huis heb
je grote kamers en kleine kamers.

vinden om te acteren, dansen
en zingen. Aanmelden voor de
proeflessen in oktober kan, via
info@theaterhuisjoris.nl.

kinderdagverblijf piekobello steunt 3FM serious request

HEESCH - In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor jongeren die moeten overleven
onder de meest extreme omstandigheden. ‘The next generation’ verdient toekomstperspectief, maar daarvoor is wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, deze miljoenen kinderen en
jongeren, zamelen de DJ’s van 3FM, samen met de rest van Nederland, geld in.
Ook Kinderdagverblijf Piekobello,
buitenschoolse opvang De Toversteen en buitenschoolse opvang
De Rebbels uit Heesch willen een

steentje bijdragen. Zij hebben
daarom afgelopen zaterdag een
actie in de vorm van een open dag
en zomerfeest met allerlei activitei-

ten gehouden.
Er was van alles voor kinderen
te doen, zoals leuke workshops.
Er stonden kraampjes waar door

kinderen
zelfgemaakte
spullen verkocht werden. Er was een
springkussen, een DJ die verzoeknummers draaide, een veiling, allerlei lekkere hapjes en drankjes en
nog veel meer.
De voorlopige opbrengst is
€ 534,29 voor Serious Request

2015. Maar waarschijnlijk zal dit
bedrag nog wat hoger worden.
Omdat heel Kinderopvang Humanitas meedoet, zullen alle locaties
hun gezamenlijke opbrengsten in
één ludieke actie aanbieden tijdens
Serious Request in Heerlen.
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Ik bankier
voortaan
vanuit huis

met
Rabobank
Oss Bernheze

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van mevrouw Grefkens?
Lees hoe zij leerde thuisbankieren. Haar verhaal en de enthousiaste verhalen
van anderen uit uw omgeving vindt u op

rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar
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Ondernemersbeurs Deal2015
Netwerkavond met Pearl
UDeN – Tijdens de - 2-daagse business2business - ondernemersbeurs Deal2015 zal het
stemgeluid van zangeres Pearl te horen zijn; op de netwerkavond woensdag 30 september.
Deze zangeres vertolkt het genre van Janis Joplin als geen ander, maar het is ook genieten
met easy listening muziek en uptempo nummers. De organisatie zorgt deze avond voor
een hapje, een drankje… kortom de ondernemers uit de regio Uden, Bernheze, Veghel, Oss
worden in de watten gelegd tijdens deze avond.

!

W EEK EN D

VOORDEEL
BER
25 T/M 27 SEPTEM

8 STUKS

Kaiserbroodjes
Thuis nog even afbakken.

WEEKEND

0.

79

Casselerrib*

4 STUKS

Gerookte ribkarbonade.
550 g

toegankelijk voor bezoekers. Diverse ondernemers uit de regio presenteren zich op de
beursvloer en tijdens de diverse lezingen.
Bent u geen exposant maar wilt u wel naar de
netwerkavond? Dat kan! De Deal2015 netwerkavond op woensdag 30 september vanaf 21.00 uur is uitsluitend toegankelijk met
een entreekaart. Geheel verzorgd met hapje,
drankje en entertainment.
OnDerneMersBeurs DeAl2015 zal
plaatsvinden op woensdag 30 september en
donderdag 1 oktober in Markant Uden. Beide
dagen van 14.00 uur tot 21.00 uur en is vrij

Bospeen

PER BOS

Trio sla

198 G

1.99

10.05/kg

Pangasiusfilet
mosterd-dille**

300 G

1.85

6.17/kg

K

0.69

Honey Crunch appelen

1 KG

WEEKEND

1.19

Kabeljauwfilet**

PER STU

WEEKEND

WEEKEND

LOOSBROEK – Wethouder Peter van Boekel onthulde op vrijdag 18 september het kunstwerk ‘At Zero The Air is Yours’. Het kunstwerk staat op de hoek Hanenbergsestraat en
Schaapsdijk in Loosbroek. Het kunstwerk is een ballonvaartstation met een gouden stoel,
een aftelklok en een lamp zodat het station ‘s avonds ook zichtbaar is.

‘At Zero The Air is Yours’
Kunstenaar Philip Lüschen is de maker van
het station. Lüschen (1983) laat vervreemdende situaties ontstaan in het dagelijkse leven. Hij studeerde in 2011 cum laude af aan
de Design Academy.
Tijdens de onthulling werd de aftelklok geactiveerd. Wie - geteld vanaf dat moment - over
257 dagen op vrijdagavond tussen 19.00 en
19.30 uur op de gouden stoel zit, is de gelukkige winnaar van een ballonvaart.

4.99/kg

0.99
500 G

2.49

ca.

WEEKEND

Kiwi’s

G

WEEKEND

2.49

Wie wint een ballonvaart?

Zo’n vier jaar geleden was er bij de gemeente
nog een potje geld over voor kunst. Toenmalig wethouder Ad Donkers is met dit project begonnen en wilde aankomende jonge
kunstenaars een kans geven om iets te ontwerpen. In samenwerking met het BKKC
(Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur)
heeft de gemeente Bernheze in 2012 een talentenontwikkelingsworkshop gehouden met
het thema verbinden en ontmoeten. Philip
Lüschen won met ‘At Zero The Air is Yours’

CA . 5 0 0

WEEKEND

Kaarten hiervoor zijn te reserveren voor
€ 27,50 per persoon en zijn te reserveren via
sigrid@asmevents.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website www.deal2015.nl.

Ballonvaartstation in
loosbroek onthuld

Gemarineerde
spareribs*

1.69

Gebakken
kibbeling*

250 G

2.49

9.96/kg

Verse maatjesharing*

155 G

1.59

10.26/kg

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

BEKIJK NU ONZE VISFOLDER
OP WWW.ALDI.NL
Wethouder Van Boekel en de goude stoel van
Philip Lüschen

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Hypnose Coach geeft vijf pakketten Stoppen
Met Roken weg in het kader van Stoptober
bernheze - Vijf gelukkige mensen uit Bernheze en omstreken maken de kans
om met een flinke steun in de rug eindelijk effectief te kunnen stoppen met roken. Hypnose Coach Irma van Heumen geeft vijf pakketten Stoppen Met Roken
weg - t.w.v. totaal ongeveer c€1500,- aan vijf rokers, die voor hun gezondheid
willen kiezen en gemotiveerd zijn om te stoppen.
sen het vermogen om blijvende
veranderingen in hun leefstijl te
maken, het zijn geen snelle, kortstondige oplossingen maar - met
de juiste instelling - kunnen men-

ACTIVITEITENAGENDA
VR. 9
OKTOBER

COMEDY CAFÉ

DO. 24
SEPTEMBER

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!

VR. 25
SEPTEMBER

FILMHUIS DE PAS:
VENTOUX

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,-

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

DO. 8
OKTOBER

ANDERMANS VEREN LIVE!

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50

Er is altijd een derde... is het derde programma van het
succesvolle collectief Andermans Veren Live! In deze
voorstelling poetst de live-band juweeltjes van het
Nederlandse theaterlied op. Er waait een frisse wind door de
prachtigste melodieën en u wordt verrast met een nieuwe
kijk op oude hits.

ZO. 4
OKTOBER

‘Veel mensen willen stoppen met roken’

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 8,-

Nieuw in De Pas, in ons gezellige
café, is de Comedy Surprise Show.
Het leuke van deze stand-up
avond is dat je wel vijf tot acht
talentvolle comedians aan het
werk ziet. Master of Ceremony is
deze avond Renier Meijer.

FILMHUIS DE PAS: SELMA

AANVANG: 15.30 UUR
ENTREE: € 5,-

Selma is een indrukwekkend waargebeurd verhaal over een
strijd waarin Martin Luther King vecht om het stemrecht voor
iedereen te garanderen. Onder zijn leiding ontstaat één van
de grootste protestmarsen ooit die uiteindelijk leidde tot
de ondertekening van de Voting Rights Act door president
Johnson in 1965.

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

waarom de ander deze ondersteuning verdient.
Irma: “Ik dacht, hoe kan ik een bijdrage leveren aan een gezondere
wereld en aan de gezondheid van

Irma van Heumen

De sessies worden gestart vanaf 1
oktober, zodat de start samenvalt
met Stoptober, de maand waarin
mensen worden opgeroepen om
te stoppen met roken. De afgelopen vijf jaren heeft Irma van Heumen in haar praktijk i-SensO vele
mensen, vooral vrouwen, geholpen de veranderingen in hun leven
te maken die ze graag willen. Het
afgelopen jaar heeft Van Heumen
zich gespecialiseerd in het gebruik
van hypnose en speciaal nog de
Hypnose Maagband, waarmee ze
cliënten begeleidt naar gemakkelijk en natuurlijk afvallen zonder
dieet. Haar aanpak wordt niet alleen ingezet voor het afvallen,
maar ook voor het aanpakken van
stress, meer zelfvertrouwen, traumaverwerking en sinds kort dus
ook voor het stoppen met roken.
Irma zegt: “Veel mensen willen
wel stoppen met roken, maar het
lukt ze niet langer dan een paar
dagen of weken. Volgens statistieken lukt het maar 5 tot 10% van
de mensen om daadwerkelijk te
stoppen en om een niet-roker te
worden. Mijn aanpak geeft men-

sen de veranderingen maken voor
een gezonde levensstijl, zoals een
gezond gewicht en stoppen met
roken. De veranderingen die worden gemaakt gaan niet via het bewuste en op wilskracht, maar via
het onderbewuste, waar juist alle
automatische patronen en behoeften opgeslagen zitten. Door middel van hypnose kunnen hier veranderingen in worden gemaakt.
Dit is geen hocus pocus, amusement of entertainment zoals je op
televisie ziet, maar een serieuze
aanpak van een serieus probleem
en de aanpak via het onderbewuste helpt mensen om met gezonde
gewoontes een betere gezondheid
te ontwikkelen.”
Van Heumen heeft besloten om vijf
pakketten van twee sessies weg te
geven aan vijf gemotiveerde mensen die Stoptober willen aangrijpen
om te stoppen met roken. Ze roept
vooral mensen op die veel zorg en
aandacht hebben voor anderen en
daardoor niet aan zichzelf toe komen, om zich te melden. Om kans
te maken één van de vijf geluksvogels te zijn die een pakket Stoppen
met Roken met Hypnose gaat ontvangen, vul je je gegevens in op
www.i-senso.nl/stoppen-met-roken
en geef je in maximaal 3 regels aan
waarom jij wilt stoppen of waarom
je vindt dat iemand anders dit verdient. Mensen kunnen ook een
ander voordragen door te vertellen

anderen en hoorde op televisie
van Stoptober en ik dacht aan al
die mensen die zijn gestorven, als
gevolg van longkanker en roken.
Ik besloot om mijn steentje bij te
dragen aan een socialere maatschappij en om wat terug te geven
voor wat ik zelf in mijn leven heb
mogen ontvangen.
Ik besloot aan vijf mensen deze
ondersteuning bij het stoppen met
roken weg te gaan geven, gewoon,
als cadeautje! Vanaf heden kunnen mensen zich melden via een
formulier op de website tot met
28 september 20.00 uur. Daarna
ga ik alle inzendingen verzamelen, en samen met wat anderen de
motivaties beoordelen en besluiten
welke vijf mensen de gratis sessies
gaan krijgen.”

Oude Wei 55, Oss
06-50841113
info@i-SensO.nl
www.i-SensO.nl

Lezing over burn-out onder jongeren
Heeswijk-Dinther - Mariëlle
Lunenburg verzorgt op donderdag
1 oktober een lezing over haar
boek Jong Opgebrand in de bibliotheek in Heeswijk-Dinther.
Mariëlle Lunenburg wil het onderwerp burn-out bespreekbaar maken
en het taboe daaromheen doorbreken. Zelf heeft zij vier jaar geleden
ook een burn-out gehad.
Tijdens haar lezing reflecteert Lunenburg op haar gesprekken met de
young professionals en belicht de
overeenkomsten tussen de verhalen. Zij geeft bezoekers inzicht in het
‘hoe’ en ‘waarom’ van een burn-out
op jonge leeftijd anno 2015 in onze
huidige samenleving. Ook vertelt zij
over de totstandkoming van haar
boek Jong Opgebrand.
Over de inhoud van Jong Opgebrand:
Misschien zeg je vaak ‘ja’, probeer
je alles zo goed mogelijk te doen,
race je van hot naar her en vergeet
je daarbij rust te nemen. Wellicht

denk je dat het over een paar weken, maanden of volgend jaar wat
rustiger is en je dan tijd hebt voor
jezelf. Maar de ratrace blijft doorgaan. ’s Nachts lig je uren te piekeren over wat je nog moet doen,
maak je lijstjes om dingen bij te
houden, kun je je steeds moeilijker
concentreren, ben je altijd moe en
heb je minder zin in sociale ‘verplichtingen’. Tot het moment dat
je lichaam en geest aan de noodrem trekken.
Je hebt jezelf langdurig overbelast en hebt een burn-out. Maar
je bent niet de enige! Steeds vaker
hebben jongeren een burn-out.
Dat is niet verbazingwekkend in
een maatschappij waarin succesvol
zijn de norm lijkt.
Kaartverkoop
De lezing in Bibliotheek HeeswijkDinther begint om 20.00 uur.
Kaarten kosten in de voorverkoop
€ 5,- voor leden en € 7,- voor nietleden. Ze zijn verkrijgbaar in alle
vestigingen van de Noord Oost

Mariëlle Lunenburg

Brabantse Bibliotheken of online
via www.nobb.nl.
Vragen aan Mariëlle Lunenburg?
Stel ze via Twitter:
@Marinenburg
@JongOpgebrand
Of mail naar
mariellelunenburg@gmail.com.
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ladies e(n)Vent: de lifestylebeurs
waar mannen meer dan welkom zijn

De Pas presenteert:

LADIES E(N)VENT
- LIFESTYLE BEURS WELLNESS | HEALTH & BEAUTY
LIVING & LEISURE | SPIRITUAL
SIERADEN | PROEVERIJ | HIP
MUST HAVES | MODE | NIEUW
EEN GEZELLIG AVONDJE UIT
WORKSHOPS | SMILE | STOER

BER 2015
DONDERDAG 24 SEPTEM
www.de-pas.nl

Heesch - In CC De Pas in Heesch vindt op donderdag 24 september 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.
In de sfeervolle theaterzaal maakt de tribune
plaats voor de stands. Sponsoren van CC 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,
educatie, fotografie, sieraden, bloemen,
woonaccessoires, sport, zien en horen, kleding, tassen, sieraden, shawls. Kortom veel
te zien en te beleven in de diverse ruimtes
van CC De Pas. De website vermeldt welke
deelnemers er allemaal aanwezig zijn.
Maak kans op mooie prijzen!
Op deze avond zijn drie fantastische prijzen te winnen.

1e VIP theaterarrangement Theater de Pas
2e Nieuwe Najaarslook Haarmode-Bijoux van Herpen
3e Vriendinnen/Vrienden Fotoshoot Marcel Bonte Fotografie
Op de avond zelf kun je je gegevens opschrijven en aan het einde van de avond wordt
geloot. Je moet er dan wel bij zijn.
Goodiebag
Er worden vijftig goodiebags verloot onder 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 worden 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.

vobra special Petfoods Bv, Bert vermeltfoort
van Lieshout dier & Tuin, Ad van Lieshout

Meld je nu aan voor het burgerpanel
www.tipmooibernheze.nl
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interieurs
fot
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samen sterk In BernHeZe

Elkaar versterken, dat bereik je door samen te werken.
Het begin van de samenwerking dateert uit de vorige
eeuw. Al sinds 1985 zijn Vobra en Van Lieshout trouwe
partners. Waar Vobra specialist is op het vlak van
honden- en kattenvoeding, is Van Lieshout het logistieke
verlengstuk. Beide bedrijven vullen elkaar naadloos
aan. Van Lieshout, van huis uit veevoederbedrijf,
levert grondstoffen aan Vobra. Vervolgens worden de
petfoodproducten van Vobra in de Dier & Tuinwinkel in
Heeswijk verkocht. Daarnaast verzorgt Van Lieshout bij
Vobra op locatie het volledige logistieke traject met het
dochterbedrijf LB Logistics. Voor beide bedrijven levert de
samenwerking een win-win situatie op. Goede kwaliteit en
service en snelle en correcte leveringen zijn de succesvolle
ingrediënten van deze langdurige samenwerking.
Ontmoet en inspireer elkaar tijdens het Bernhezer
Business Event op 21 november 2015.

facebook.com/BernhezerBusinessEvent

twitter.com/BernhezerBE2015 www.bernhezerbusinessevent.nl
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in de streek
Zaterdag 26 september opent De Niﬆel haar deuren, iedereen i� welkom

Ontspannen ontmoeten bij De nistel
ven. De beste zorg is voor ons
van het grootste belang, kwaliteit staat op één. We beginnen
en eindigen elke dag met een
glimlach.”
Een plek van en voor iedereen
Van De Nistel is een meer openbaar terrein gemaakt in een
meer uitnodigende sfeer: “In
het Koffiehuis is het sfeervol genieten van de met zorg bereide
koffiespecialiteiten, bijzondere
theesoorten en overheerlijke
zoetigheden, op ons terras of
bij een knapperend haardvuur”,
vertelt Kim. “In de landwinkel
bieden we verse biologische
producten van eigen grond aan,
maar ook bijzondere cadeaus
om te geven of te krijgen. Ook
het vergaderen of werken aan
teambuilding in een landelijke en
sfeervolle omgeving behoort tot
de mogelijkheden.
V.l.n.r.: Paul Eijkelkamp, Kim en Paul Rademaker

NISTELRODE - De Nistel is een
bijzonder sfeervolle ontmoetingsplek aan de Piet Geersdijk
in Nistelrode, waar men elkaar
op een ontspannen manier kan
ontmoeten. Iedereen is welkom!
De Nistel is jarenlang een vakantiehuis geweest voor mensen
met een verstandelijke beperking en had een grote verbondenheid met het dorp. De ruimte
raakte echter vervallen en vroeg
om nieuwe ideeën. Die kwamen
er van Paul en Kim Rademaker,

ze wonen met hun twee dochters op het ca. 2 ha grote terrein
van De Nistel. “Het starten van
een onderneming met zorg, natuur, ontspanning, kleinschalige
horeca, tuin, beleving en recreatie stond al langere tijd hoog op
ons verlanglijstje”, vertelt Paul.
“Sinds 1 november 2013 werken we met enthousiaste vrijwilligers aan de uitvoering van onze
plannen. Om onze kwaliteiten
te versterken hebben we Paul
Eijkelkamp gevraagd mee in het
avontuur te stappen.

Foto: Wim Roefs

Met zijn drieën delen wij dezelfde passie: werken met,
klaarstaan voor en het plezieren
van mensen. Dat doen we met
humor, relativeringsvermogen,
creativiteit en hard werken. Het
resultaat is een werkplek voor
inmiddels achttien medewerkers
met een verstandelijke beperking die in het groen werken, in
de horeca, in de houtzagerij en
op de binnenwerkgroep waar
licht industrieel en creatief werk
verricht wordt voor lokale bedrij-

In de planning staan nog een
educatief belevingspad, een
uitgebreide biologische kruiden- en groentetuin, een fruitboomgaard, een bloemenweide
en een speeltuin van natuurlijke
materialen. Eind 2017 moet alles
klaar zijn. Daar werken we hard
aan, met veel enthousiaste mensen. Zo wordt het ook echt een
plek van en voor iedereen.”
Zaterdag 26 september opent
De Nistel haar deuren. Paul, Kim
en Paul heten iedereen graag
van harte welkom om een kijkje

te komen nemen op deze bijzondere plek en te komen genieten
van de heerlijke koffie en thee
in het Koffiehuis. “Aan het vertier voor de kinderen is ook gedacht, met voldoende speelgelegenheid en om 14.00 uur een
bezoek van Clown Pinkie. Heel
graag tot zaterdag!”
Piet Geersdijk 2
5388 VA Nistelrode
0412 48 00 63
www.de-nistel.nl

Een bijzondere sfeervolle
ontmoetingsplek in een
natuurlijke omgeving

Openingstijden:
Hele jaar geopend van
woensdag t/m vrijdag
11.00 – 17.00 uur
Op zaterdagen geopend
t/m 31 oktober 2015, en
weer vanaf 2 april 2016 van
11.00 – 17.00 uur
Diverse zondagen geopend,
volg ons hiervoor op
Facebook en Twitter.

Bijzondere korenmiddag in kilsdonkse Molen
HEESWIJK-DINTHER – In de
Kilsdonkse Molen in Dinther
wordt zondag 27 september
een speciale muzikale middag
gehouden met koren met leden
met een verstandelijke beperking.
Het maken van muziek met elkaar maakt de mens blij en enthousiast. En dat het plezier
brengt is zeker bij deze koren te
zien en te beleven door de toehoorders. Het programma ziet er
als volgt uit:
14.00-15.00 uur Sing Song Zangers uit Udenhout
Dit koor bestaat dit jaar veertig
jaar. Elke dinsdagavond wordt er
gerepeteerd. De repetitie is erg
belangrijk, niet alleen om te zor-

gen dat de liedjes goed gezongen worden, maar vooral om dit
met veel plezier te doen. In de
repetitie wordt ook een koffie-/
theepauze gehouden, leuk voor
de contacten en ook goed om

even op adem te komen en bij te
praten. Als de Sing Song Zangers
zingen dan doen ze dat met veel
lol!

15.00-16.00 uur Onze Eigen
Wijs uit Schijndel
Dit koor bestaat ongeveer twaalf
jaar en heeft 23 leden en vier
vrijwilligers die hen begeleiden.
Het repertoire bestaat uit po-

pulaire liedjes van onder andere
Frans Bauer. Maar er worden ook
Engelstalige liedjes gezongen.
Die teksten worden dan speciaal
voor de zangers- en zangeressen
fonetisch uitgewerkt.
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Maashorst decor voor nieuw sportief evenement
Wandelen en hardlopen tijdens ‘De Maashorst Beweegt’ op 3 en 4 oktober
NISTELRODE - De Maashorst vormt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober het natuurrijke decor voor een nieuw evenement, ‘De Maashorst Beweegt’. Een uniek sportief initiatief van Atletiek Vereniging Oss, Natuurcentrum Maashorst en Van Tilburg Mode & Sport.
Op zaterdag kunnen wandelliefhebbers genieten van verschillende wandelroutes van 5 tot
30 kilometer. Op zondag zijn de
hardlopers aan de beurt met een
keuze uit afstanden van 5 km, 10
km, of 15 km. Tevens wordt op
zondag een Kidsrun gehouden
voor de basisschooljeugd van de
omliggende Maashorstgemeenten. Ook staat voor de bedrijventeams een estafetteloop op
stapel, waarbij de inschrijfgelden

ten goede komen aan de Ruud
van Nistelrooy Academy. Ruud
zal dan ook zelf de prijsuitreiking
van de estafetteloop verzorgen.
Het startpunt van al deze routes
is het Natuurcentrum De Maashorst.
Het idee voor De Maashorst
Beweegt ontstond tijdens de
voorbereiding op de Tilburg Ten
Miles. “Tijdens de voorbereidende trainingen in de Maashorst

Oogstfeest bij
kilsdonkse Molen

werd duidelijk dat het natuurgebied een geweldig decor biedt
voor sportieve activiteiten”,
vertelt Paul van Tilburg, die namens Van Tilburg Mode & Sport
bij het evenement betrokken is.
“Daarbij zagen we ook dat er
enorm veel lopers en wandelaars in de directe regio actief
zijn. Een nieuw idee was geboren! Gelukkig hebben we in AV
Oss ’78 en Natuurcentrum De
Maashorst twee goede partners
gevonden, waarbij de eerste veel
ervaring heeft in het organiseren
van dergelijke evenementen en
de tweede het gebied erg goed
kent.”

De wandeltochten starten zaterdag tussen 8.00 en 12.00
uur. Deelname is € 5,- voor
volwassenen en gratis voor iedereen jonger dan 16 jaar. Het
Inschrijfgeld voor de hardlopers
bedraagt € 7,50 voor de 5 km

en de 10 km en € 10,- voor de
15 km. De Kidsrun is gratis en
de bedrijvenestafetteloop kost
€ 75,- per team van 3 personen.
Kijk voor meer informatie op
www.maashorstbeweegt.nl.

laatste kans voor aanmelden
plantennu De Maashorst
MAASHORST - Dit najaar wordt het project ‘PlantenNu De Maashorst’ afgerond. PlantenNu is een beplantingsproject waarmee de
groene dooradering van het gebied De Maashorst vanuit de natuurkern richting de dorpskernen wordt versterkt. Er is nog ruimte voor
een beperkt aantal deelnemers. PlantenNu De Maashorst heeft een
bijdrage ontvangen van Streekfonds De Maashorst.
Tot op heden hebben 31 inwoners (locaties) van De Maashorst
deelgenomen aan het project. In
het najaar van 2014 en voorjaar
2015 is de beplanting bij deze
deelnemers uitgeleverd. Verspreid over deze deelnemers zijn
32 laanbomen, 81 hoogstamfruitbomen en ruim 5.500 stuks
bos- en haagplantsoenplanten
uitgeleverd.
Er is nog beperkte ruimte voor
extra deelnemers van PlantenNu.
Dus, wie in het buitengebied van
De Maashorst woont en graag de
eigen omgeving wil versterken
met aanplant van bomen, struiken, hagen, etc., kan contact opnemen met Koen van Hout van

Projectbureau Orbis
(06-22 22 41 46 of
koen@projectbureauorbis.nl).
Voor deelname wordt een kleine
eigen bijdrage gevraagd.
Streekfonds De Maashorst
Stichting Streekfonds De Maashorst beheert het Streekfonds.
Het fonds wordt gevuld middels
een extra rente die de Rabobank
geeft over Rabo StreekRekeningen De Maashorst (internet
spaarrekening voor bedrijven/organisaties). Daarbij wordt er ook
een deel van de rente geschonken
door deze rekeninghouders. Ook
ontvangt Stichting Streekfonds
De Maashorst een bedrag aan

donaties voor het Streekfonds.
Daarnaast heeft de stichting de
Vrienden van De Maashorst in
het leven geroepen die ook bijdragen aan het Streekfonds.
Jaarlijks komt via deze wegen
circa € 30.000,- beschikbaar voor
Streekfonds De Maashorst voor
projecten die de kwaliteit van De
Maashorst versterken, zoals het
project PlantenNu De Maashorst.
Zie ook:
www.streekfondsdemaashorst.nl.

Oogstfeest v.l.n.r.: Ilse, Harm, Bart en Lizzy

heesWIJK-DINTheR – De Bakkers Lamers organiseren in samenwerking met De Kilsdonkse Molen en de Meierijsche Museumboerderij het Oogstfeest 2015 op zondag 4 oktober. De meeste
activiteiten spelen zich af rondom de Kilsdonkse Molen. Met een
mooie fietsroute ernaartoe heeft u een unieke bestemming. De
Museumboerderij is aanwezig met een promotiekraam en wie
weet wordt gedorst met vlegels.
Het aanwezige publiek wordt
gevraagd om deelname aan
de activiteiten op deze zondag
waarop alles mag en niets moet.
Op antieke transportfietsen fietsen medewerkers van het museum met graan naar de molen.
Vanuit de Heesche winkel van
De Bakkers Lamers loopt een interessante fietsroute die u door
het mooie Bernheze, via De
Meierijsche Museumboerderij
in Heeswijk naar de Kilsdonkse
Molen voert. Deze fietsroute
is gratis af te halen in de win-

kels van de bakkers Lamers in
Heesch en Oss.
U kunt bij de Meierijsche Museumboerderij, tussen 11.00
en 16.00 uur, voor € 1.50 een
kopje koffie, thee of fris nuttigen in de kantine van het museum, waarbij een heerlijk gratis
gebakje van De bakkers Lamers
geserveerd wordt. Dat is genieten!
Deze leuke tussenstop, op weg
naar De Kilsdonkse Molen,
maakt zondag 4 oktober helemaal tot een aantrekkelijk feest
voor jong en oud.

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

Groepsaccommodaties en activiteiten

Kom je ook?
We zijn geopend
woensdag t/m zaterdag
11.00-17.00 uur

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

De Nistel is een sfeervolle
ontmoetingsplek
in een natuurlijke omgeving,
waar men elkaar op een
ontspannen manier ontmoet.
Meer informatie vind je op
www.de-nistel.nl

Derptweg 15
5476 VX Vorstenbosch
De Leijgraaf
T 0413 - en
368492
M 06 - 2356 6218 27-05-14 21:18
Groepsaccommodaties
activiteiten
De
DeLeijgraaf
Leijgraaf
Derptweg 15
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ACTIVITEITEN
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in zorg
informatieavond over thuis dialyseren Mosselavond voor
UDEN - Bernhoven houdt op woensdag 7 oktober een informatie- geschikt? Hoe is de assistentie zorgbus in schijndel
avond over de mogelijkheid om thuis te dialyseren. Zowel hemo- tijdens de behandeling thuis en
dialyse- als pertoneaaldialysepatiënten (=buikdialyse) komen hiervoor in aanmerking. Deze avond is interessant voor (toekomstige)
patiënten en hun naasten, medewerkers van thuiszorgorganisaties,
huisartsen en andere belanghebbenden.
Hemodialyse vindt tot op heden
voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Dit betekent voor patiënten dat zij enkele malen per
week een aantal uren behandeld
worden in het ziekenhuis.
Dit gebeurt door middel van een
kunstnier en dialyseapparatuur.
Dankzij voortschrijdende techniek groeien de mogelijkheden
om thuis te dialyseren. Bij een di-

alysebehandeling thuis is het ziekenhuis altijd op de achtergrond
aanwezig om de patiënten te begeleiden en te ondersteunen.
Programma
Tijdens deze avond geven de
nefroloog en de dialyseverpleegkundigen informatie over de dialysemogelijkheden thuis. Wat
is er voor nodig? Hoe gaat dit
in zijn werk en voor wie is het

wanneer moet ik naar het ziekenhuis voor controle? Er is ook
ruimte om vragen te stellen.

Informatieavond
De avond vindt plaats in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10 in
Uden, op woensdag 7 oktober,
van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop
vanaf 19.00 uur met koffie/thee.
Na 21.00 uur is er voldoende
ruimte om individueel met een
professional in gesprek te gaan.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via
www.bernhoven.nl/dialyse.

SINT-MICHIELSGESTEL/HEESWIJK-DINTHER - Al geruime tijd
organiseert Lionsclub de Meierij Den Dungen jaarlijks een benefietdiner in het kader van fundraising voor één of meerder goede
doelen. Deze activiteit is inmiddels bekend als de ‘Mosselavond’.
Met dertig leden uit HeeswijkDinther, Berlicum, Sint-Michielsgestel en Schijndel houdt de club
zich bezig, tijdens bijeenkomsten
maar ook daar buiten, met het
verwerven van kennis over al
wat er op maatschappelijk, cultureel, sociaal of moreel gebied
maar te weten is.
Ook dit jaar staat in het kader
van fundraising de mosselavond
als vanzelfsprekend op de agenda en wel op zaterdag 7 november om 19.30 uur, in Ruwenberg
in Sint-Michielsgestel.
De opbrengst zal deze keer bestemd zijn voor het aanschaffen

van een zorgbus voor de ouderenzorg in Schijndel. Door de enorme
veranderingen en bezuinigingen
binnen de zorg wordt het voor
steeds meer zorgafhankelijke
mensen moeilijk om nog deel te
nemen aan dagactiviteiten.
Reserveren
Plaats(en) à € 35,- reserveren
kan direct online op
www.lions.nl/10588/Reserveringsformulier.html.
Het bedrag dient tijdig overgemaakt te worden op rekeningnummer 10.69.41.046 onder
vermelding van Aanschuifdiner
en uw eigen naam. Het aantal
plaatsen is beperkt.

Rosemarie van Ark-van Krimpen
Graag wil ik me aan u voorstellen:
Ik ben Rosemarie van Ark-van Krimpen, getrouwd met Erik en samen
hebben we twee kinderen, Rosalie en Reinout.
Met veel plezier woon ik nu 15 jaar in Nistelrode.
Ik heb jaren in Amsterdam gewerkt als sociaal verpleegkundige, waar ik
met veel mensen te maken kreeg die problemen hadden van medische
en sociale aard. Sinds 2007 ben ik voorzitter van de Zonnebloem
afdeling Nistelrode. Een vereniging voor de medemens met een fysieke
beperking. Mede door mijn achtergrond voel ik me betrokken bij
Burenhulp Nisseroi en wil ik mij actief inzetten voor mensen met een hulpvraag en proberen goed advies
te geven in overleg met bestaande adviseurs en hulpverleners.

Brievenbus Burenhulp nisseroi ‘geopend’
NISTELRODE - Op zaterdag 26 september wordt de speciale brievenbus onthuld door Burgemeester Moorman. Vanaf dit moment
staat Burenhulp Nisseroi voor u klaar en kunt u een beroep op ons
doen. Tevens kunt u kennismaken met de vertegenwoordigers van
BHN bij de marktkraam, nabij de ingang van de Jumbo in Nistelrode, tussen 9.30 en 17.00 uur. Wij kunnen u informeren waar BHN
voor staat, wat wij voor u kunnen betekenen.
Voor uw vragen gaan we, samen
met u, op zoek naar een passende oplossing, dichtbij huis en in
uw nabije omgeving. We zoeken
een win-win situatie en bieden,
met respect en aandacht, waar
nodig is, een luisterend oor.

deren van betekenis zijn? Je doet
iets waar je goed in bent en daar
wordt je zelf blij van! Het ruilen
van talent of een dienst vormt de
meerwaarde van dit project.
Ons motto: Alleen ga je snel, samen kom je verder.

Iedereen kan meedoen
Ook zien we graag inwoners die
onze dienstverlening ondersteunen. Iedereen kan meedoen.
Iedereen heeft zijn/haar talent
of heeft een vraag of behoefte.
Door gebruik te maken van elkaars talenten kun je echt iets
voor elkaar betekenen. Behoor je
tot de verbinding tussen de vraag
en het aanbod en wil je voor an-

Zie www.burenhulpnisseroi.nl;
we zijn telefonisch bereikbaar op
nummer 0412 744111 of maak
gebruik van de speciale brievenbus.
De ondersteuning van de gemeente
Bernheze,
Zorgbelang Brabant, de redactie van
DeMooiBernhezeKrant en de
Koninklijke Nederlandse Hei-

Het is geen ramp als je je doelen niet
bereikt. Het is pas erg als je geen doelen
hebt om te bereiken.
–Benjamin Mays-

nationale Cholesteroltest on tour in Heesch
HEESCH - De truck van Stichting Nationale Cholesterol Test staat
op woensdag 23 september tussen 11.00 en 17.00 uur aan De Misse in Heesch. In de truck kunnen voorbijgangers gratis hun cholesterol laten meten. Onderzoek wijst uit dat bij 65% van de 10 miljoen Nederlanders tussen 30 en 70 jaar sprake is van een verhoogd
cholesterol, één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

demaatschappij en een aantal
particuliere specialisten, heeft
Burenhulp Nisseroi hulp geboden
dit mogelijk te maken.
Mede namens alle betrokken inwoners bedanken wij deze professionals voor hun bijdrage.

De tour van de Nationale Cholesterol Test is een vervolg op de
succesvolle metingen van vorig
jaar in de Service Apotheken.
Inmiddels hebben al meer dan
125.000 mensen hun cholesterol laten meten. Ook dit jaar
rijden de trucks van de Stichting
Nationale Cholesterol Test weer
door Nederland om nog meer
mensen te bereiken, ze bewust
te maken van de risico’s van
een verhoogd cholesterol en ze
voor te lichten over hun hart- en
vaatgezondheid.
Veel mensen weten namelijk niet
dat ze zelf - met aanpassingen
in de voeding, meer bewegen en
stoppen met roken - hun risico

op hart- en vaatziekten kunnen
verlagen.
Leefstijladvies
De cholesterolmeting in de truck
wordt gedaan onder begeleiding
van een gediplomeerd verpleegkundige. Met één druppeltje
bloed door een vingerprik, worden verschillende cholesterolwaarden gemeten. Afhankelijk
van de uitslag, krijgen mensen
een persoonlijk leefstijladvies
over eventuele volgende stappen. Deze adviezen zijn uiteraard geheel conform de algemeen geldende richtlijnen en
hebben altijd een verbetering
van de algemene gezondheid
tot doel.
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Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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Gemeenteberichten

prAktisCHe inFOrMAtie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden: 06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org
Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
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

AGenDA
24 SEPTEMBER 2015

Inwoners Heeswijk-Dinther
in gesprek met gemeenteraad
Cultureel Centrum Servaes
Zaal open: 19.00 uur.
INFORMATIEAVONDEN
VERKEER EN VERVOER
BERNHEZE:
30 september Heesch
6 oktober Vorstenbosch
8 oktober Loosbroek
13 oktober Nistelrode
14 oktober Heeswijk-Dinther
Broodje Brandweer:
15 oktober Nistelrode
17 oktober Heeswijk-Dinther
3 november Heesch
Meer info op
www.bernheze.org
Wilt u op de hoogte blijven van
de bekendmakingen uit uw
buurt?
Meld u op www.overheid.nl
aan voor de e-mailservice. U
ontvangt dan per e-mail de
bekendmakingen uit uw buurt
van de gemeente, provincie en
waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan, bestaande
uit uw e-mailadres en postcode
en het gebied rondom uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.

Pinnen mag, ook in het
gemeentehuis en bij de
Milieustraat.
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Meedenken over economisch
beleid 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.

Als u een voorwerp heeft verloren of gevonden (bijvoorbeeld bril, fiets of
portemonnee), kunt u dit registreren bij de gemeente.
Kijk op www.bernheze.org voor een overzicht, informatie over de procedure en de registratieformulieren. U kunt voor de registratie tijdens de
openingstijden terecht in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch, of
bellen 14 0412.

- Zijn er concrete acties die in de
gemeente opgepakt moeten
worden?
- Wilt u meewerken aan één of
meerdere acties?

Paspoort, id-kaart of rijbewijs
U kunt een vermissing van paspoort, id-kaart of rijbewijs bij de gemeente
opgeven. U hoeft daar dus niet meer voor naar de politie. U moet persoonlijk aangifte doen. Het kan niet digitaal of per telefoon. Maak daarvoor een afspraak.

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?

Op www.bernheze.org vindt u een
digitaal enquêteformulier. Wij nodigen u 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.

Broodje brandweer
Bent u 65 jaar of ouder en woont u zelfstandig? En wilt u meer weten
over het voorkomen van brand in huis? Kom dan een broodje bij de
brandweer eten. Meld u aan via www.broodjebrandweer.nl.
15 oktober Nistelrode - 17 oktober Heeswijk-Dinther 3 november Heesch.

GeMeenterAAD
Op 1 oktober 2015 vindt er een
raadsvergadering plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis,
De Misse 6 in Heesch. De vergadering is openbaar en begint om
19.30 uur.
Op de agenda:
- Toekomst Bernheze
- Quickscan dorpsraden
Bernheze
- Vaststellen beleidsregels Teeltondersteunende voorzieningen

rAADsVerGADerinG
- Wijziging grenzen bebouwde
kom
- Vaststelling Welstandsnota
Bernheze
- Ontwikkelingen en organisatie
De Maashorst
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan Bernheze 2016-2020
- Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Achterstraat 54 in
Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan
Nieuwstraat 19 in Heesch

- Vaststelling bestemmingsplan
Cuneraschool fase 2, HeeswijkDinther
- Vaststelling bestemmingsplan
Leliestraat ong. (naast 10) in
Heesch
- Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming
2017-2019 van Omgevingsdienst Brabant Noord
- Eerste wijziging Legesverordening Bernheze 2015

Informatie
De agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.bernheze.
org. Via deze website kunt u de
raadsvergadering live volgen en
op een later tijdstip terugkijken.
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de griffie, telefoon
14 0412,
e-mail griffie@bernheze.org.

OFFiCiËle BekenDMAkinGen
Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de persoonsgegevens van onderstaande
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- P. Adrianowski,
geboren 07-04-1978
- F.A.M. Verbakel,
geboren 30-06-1969
Dit voorgenomen besluit kan grote
persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Bent u op de hoogte van het
huidige adres van bovengenoem-

Wet milieubeheer
Algemene maatregel van bestuur
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) zijn ingekomen:
- Gijsbers-Van Schaijk V.O.F. heeft
een melding Activiteitenbesluit
ingediend voor het veranderen
van een varkenshouderij op
het adres Nistelrodensedijk 1a,

de personen, neem dan contact
op met de gemeente Bernheze,
telefoon 14 0412

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende terrasvergunning
Aan Maatschap J.A.G.M. van Esch
en M.J.G. van Grinsven is een vergunning verleend om terrasmeubilair te plaatsen op het voor publiek
toegankelijke (verharde) gedeelte
van de weg, gelegen bij boertel
Herkenhoek, Hommelsedijk 6a,
5473 RG Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.
5472 LB Loosbroek.
- Mts. Ketelaars heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
een varkenshouderij op het
adres Bedafseweg 7b, 5476 WZ
Vorstenbosch.
- Dobbelsteen VOF heeft een
melding Activiteitenbesluit ingediend voor het veranderen van
de inrichting op het adres Dorpsstraat 90, 5472 PG Loosbroek.

Drank- en horecawet
Aan Maatschap J.A.G.M. van Esch
en M.J.G. van Grinsven is vergunning verleend voor het uitoefenen
van het horecabedrijf boertel Herkenhoek, Hommelsedijk 6a, 5473
RG Heeswijk-Dinther. De vergunning is verzonden op 18 september
2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan voor:
- het organiseren van een veldProcedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende meldingen als bedoeld in artikel 10.52 van de Wet
milieubeheer zijn ingekomen:
- Gebr. Van den Brand en Van
Oort B.V. heeft een melding
op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ingediend. De melding
richt zich op het breken van in

toertocht door Trim- en Toerclub Oss op 27 september 2015
op grondgebied van Bernheze;
- het organiseren van een besloten feest op 10 oktober 2015 op
locatie Kruisstraat 25, 5388 CH
Nistelrode. Er is een ontheffing
verleend voor gebruik van geluidversterkende apparatuur in
de open lucht tot 1.00 uur. De
beschikkingen zijn verzonden
op 17 september 2015.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

totaal 1.000 ton steenachtige
materialen op het adres Kantje
8, 5388 XB Nistelrode, in de periode vanaf 7 oktober 2015 tot
uiterlijk 7 januari 2016 en geldt
in deze periode gedurende ten
hoogste 5 werkdagen. De bronsterkte van de mobiele puinbreekinstallatie onder vollast
bedraagt 110 dB(A)
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor
een omgevingsvergunning
Heesch
- Molenstraat 4
Plaatsen erfafscheiding
Datum ontvangst: 15-09-2015
- Maasstraat 6
Ophogen perceel naar straatniveau
Datum ontvangst: 15-09-2015
- Zoggelsestraat 41
Bouwen vrijstaand bijgebouw

Wet ruimtelijke ordening
Vaststelling wijzigingsplan Dorpsstraat 9c Loosbroek
Het college van burgemeester en
wethouders heeft het wijzigingsplan Dorpsstraat 9c ongewijzigd
vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het plan voorziet
in de toevoeging van één woning

Datum ontvangst: 16-09-2015
Nistelrode
- Menzel 51
Oprichten loods
Datum ontvangst: 16-09-2015
Procedure 6 is van toepassing.

bijgebouw
Verzenddatum: 14-09-2015
- De Morgenstond ong.
Oprichten bedrijfspand
met winkel
Verzenddatum: 15-09-2015
- Aa-Brugstraat 17
Plaatsen hekwerk
Verzenddatum: 21-09-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Besluiten
De volgende omgevingsvergun-

ningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Grenadiersstraat 3
Oprichten woning
Verzenddatum: 14-09-2015
- ’t Dorp 109
Oprichten garage en
overkapping
Verzenddatum: 18-09-2015
- Bosschebaan ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 14-09-2015
Heeswijk-Dinther
- Koffiestraat ong.
Oprichten woning met

aan Dorpsstraat 9c in Loosbroek.
Inzage: Het wijzigingsplan ligt met
ingang van 24 september 2015
gedurende zes weken op afspraak
ter inzage in het gemeentehuis in
Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.
IMRO.1721.WPDorpsstraat9cVG01) en www.bernheze.org.

Beroepsmogelijkheid: Binnen de
termijn van inzage kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep
instellen die tijdig hun zienswijzen
op het ontwerp hebben kenbaar
gemaakt of niet kunnen worden
verweten dat zij niet tijdig hun
zienswijze naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de afdeling Be-

stuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Degene die beroep
heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Inwerkingtreding: Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt de dag na afloop

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

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

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

Ontvangen aanvragen voor bouwvergunning fase 2
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 14
Oprichten 3 sleufsilo’s
Datum ontvangst: 15-09-2015
Procedure 6 is van toepassing.

Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, die wor-
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den voorbereid met de uitgebreide
procedure, niet worden gepubliceerd. De bekendmaking van deze
aanvragen vindt plaats via publicatie van een ontwerpbesluit.
Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester
en wethouders wil toestemming
verlenen voor:
Heeswijk-Dinther
- Brouwersstraat 2
Gebruik van woning voor kamerverhuur
Verzenddatum: 17-09-2015
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.
van de beroepstermijn in werking,
tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat
geval treedt het bestemmingsplan
niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

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

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

Procedure 4b
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het
bezwaar heeft geen schorsende werking.
Beroep
Procedure 5a
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht
van de rechtbank, Postbus 90125, 2500

Betsie van nuland wint nieuwe fiets
Actie Fietsplezier Michel van de Wetering en Horizon
HEESCH - Betsie van Nuland is de
eigenaar van een nieuwe Batavus
hashtag fiets. Zij won de actie van
Fietsplezier Michel van de Wetering en Horizon Heesch.
Een fiets winnen en ondertussen
ziekenvereniging Horizon steunen tijdens Heesch Presenteert,
dat was de actie. Dit jaar hadden
Fietsplezier Michel van de Wetering en Horizon Heesch wederom
samen deze actie uitgeschreven.
Voor € 1,- kon het gewicht van de
fiets worden geraden en degene
die er het dichtst bij zat, won de
fiets. De gelukkige dit jaar is dus
Betsie van Nuland, zij is de nieuwe
eigenaar van de Batavus hashtag
fiets die, inclusief bagage, 45 kilo
en 80 gram weegt.
De opbrengst van deze € 1,- actie komt geheel ten goede aan de
doelgroep van Horizon, de eenzame mensen, langdurig zieken
en mensen met een beperking uit

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

een ingediend bezwaar- of beroepschrift,
de voorzieningenrechter van de rechtbank
verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvullend op
een ingediend beroepschrift bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen.
Er zijn griffierechten verschuldigd.
Reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de
datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/
zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Uw huis

in DeMooiBernhezekrant
spAnnenD:
HOe krijGt u kijkers in uW Huis?
Voordat het zover is dat uw huis klaar is voor kijkers, zijn er natuurlijk
de nodige klusjes gedaan. Ligt de tuin er perfect bij en zijn de gordijnen fris gewassen? Daarbij stelt u zich steeds de vraag: Hoe krijg ik kijkers binnen en zorg ik dat mijn huis zo snel mogelijk wordt verkocht?
En natuurlijk het liefst voor de prijs die u in gedachten hebt. Het kan
zeker helpen als mensen uw huis - voorafgaand aan de Open Huizen
Dag - met een uitnodiging in DeMooiBernhezeKrant zien staan.

Foto van uw huis met onderschrift*
€ 99,- incl. BTW. (afmeting 109x109 mm)

Betsie neemt haar prijs in ontvangst

Heesch. Nieuw dit jaar was de bewaakte fietsenstalling aan ’t Dorp
bij tankstation Den Akker, waar
volop gebruik van werd gemaakt.
Ook de stand met zelfgemaakte
handwerkspullen was weer aanwezig. Kortom, ziekenvereniging

Horizon Heesch was volop vertegenwoordigd tijdens Heesch Presenteert. Horizon wil alle vrijwilligers die aan deze dag hebben
meegewerkt, heel hartelijk danken
voor hun inzet.

Foto van uw huis met tekst en onderschrift*
€ 125,- incl. BTW. (afmeting 109x155 mm)
*Onderschrift: 50 woorden met specificaties en informatie die van belang zijn
om de interesse van mensen voor bezichtiging te wekken.
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D66: De

toekomst van
Bernheze

SP: Nu

besluiten over
zelfstandig Bernheze

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66
bernheze - Niemand kan in de toekomst
kijken. En dat is jammer, want dat zou sommige beslissingen een stuk makkelijker maken. Nadenken met de kennis van nu, over
de toekomst van Bernheze, kunnen we echter wel. En dat is wat we als D66 de afgelopen maanden veelvuldig en intensief hebben
gedaan.
Na het onderzoek door bureau
Wagenaar en Hoes, waarbij organisatie, stakeholders en inwoners
zijn gehoord; liggen er drie opties
voor: zelfstandig blijven, samengaan met Uden en Landerd (de
zogenaamde Maashorstgemeente)
en opsplitsen.
Voor alle drie de opties zijn argumenten aan te dragen. D66 is een
democratische partij en met onze
leden hebben we deze opties van
alle kanten bekeken.
Welke optie biedt de beste kansen
voor onze inwoners, welke optie is
het meest duurzaam? Hoe kunnen
we ook op termijn onze dienstverlening voldoende op peil houden
en een rol van betekenis spelen in
de regio?
D66 is van mening dat we op termijn zullen moeten opschalen als

gemeente. Ondanks het feit dat
Bernheze nu financieel gezond is
en haar dienstverlening op orde
heeft. Waar elke kern vervolgens
bij aansluit is wat ons betreft aan
de inwoners van de verschillende
kernen.
Uit het onderzoek komt duidelijk
naar voren dat de organisatie te
weinig geld en middelen heeft om
een duidelijke strategische visie te
hebben én te ontwikkelen op grote
vraagstukken als Agrifood, samenwerking en economische vraagstukken.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP
bernheze - De tijd van onderzoeken, praten, overleggen, discussiëren, feitenonderzoek en meningsvorming is voorbij. De gemeenteraad van Bernheze gaat
volgende week (1 oktober) besluiten. Besluiten over de toekomst. Voor de SP
is en blijft de mening van de inwoners een belangrijke graadmeter. Steeds is in
enquêtes (Heesch Presenteert, supermarkten) naar de mening van de mensen
gevraagd. Het beeld vanuit 2012 (ruim 2/3 is voor zelfstandigheid) zien we
steeds terug in de uitslagen.
Besluit 1 oktober
Al in 2013 nam de gemeenteraad
een besluit over de toekomst. Tot
2020 zeker zelfstandig blijven was
het besluit toen. In 2014 wilde de
provincie Noord-Brabant echter
een nieuw besluit van alle Brabantse gemeenten.
Samen met een overgrote meerderheid in de gemeenteraad koos
de SP voor een zorgvuldig proces. Het besluit moest gedegen

Lokaal: Blij

Chiquita bananen € 0,50

per kilo

Maximaal 2 kilo per klant

Geldig op vrijdag 25 september en zaterdag 26 september
in de winkel en op de markt in Nistelrode

serviceverlening aan de inwoners
(Oss en Den Bosch bungelen ergens onderaan!). Een aantal sterke
samenwerkingsverbanden
met
buurgemeenten. Bestuur dichtbij
de mensen. Voorzieningen in alle
kernen op orde. (scholen, gemeenschapshuizen, winkels) Als we
scherp naar deze feiten kijken en
goed naar de mensen luisteren, is
het niet moeilijk op 1 oktober een
besluit te nemen.

met de (weder)geboorte van...
Namens Lokaal, Hans Vos

Dat is wel waar de tijd om vraagt.
Wachten tot het water ons aan
de lippen staat is wat D66 betreft
geen optie. We kunnen best nog
even zelfstandig voort, maar zullen
ons wel serieus voor moeten bereiden op een duurzame realistische
toekomst.

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

en goed onderbouwd zijn. Kijken
naar feiten. Kan Bernheze als zelfstandige gemeente haar inwoners
goed bedienen? Is Bernheze financieel gezond? Wat is de mening
van de inwoners eigenlijk? Zomaar
wat vragen. Nu het bijna 1 oktober is, zal er een besluit moeten
vallen. De feiten staan op een rij.
Financieel een gezonde gemeente. Op plaats 2 in het onderzoek
van het Brabants Dagblad naar

bernheze - Op 26 juni 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
plannen voor de herinrichting van het Heesche centrum, die met name
zouden moeten voorzien in meer ruimte voor verblijfskwaliteit. Voorgaande raadsperioden hebben meerdere wethouders dit beladen dossier
aangestuurd. Daarbij won de emotie het soms van de ratio. Zeker toen
het college besloot de lang uitgestelde en oh zo verguisde verkeersproef
uit de vergeethoek van voorgaande colleges te halen. De proef vormde
echter een essentieel onderdeel naar het uiteindelijke doel: het creëren
van een ontmoetingsplaats waar activiteiten kunnen plaatsvinden.
Gedurende het proces is veel belang gehecht aan de inbreng van
ondernemers, bewoners en andere
belanghebbenden. Daartoe zijn diverse informatie- en overlegavonden geweest.
Er werd druk gediscussieerd over
parkeerplaatsen,
verkeersveiligheid, de inrichting van het plein
en andere onderwerpen. Op een
grote tekening werden wensen
én knelpunten aangegeven. Deze

waardevolle inbreng werd meegenomen bij de uitwerking van een
nieuw plan. Dit werd opnieuw
door de gemeente bekeken en
waar nodig bijgesteld. Het resultaat mag er zijn: een centrum dat
zich duidelijk op het winkelend
publiek richt, waar de rijdende en
geparkeerde auto’s niet langer het
straatbeeld bepalen, maar waarin
de belangrijke functie van doorgaande weg is behouden.

Beplanting en (fiets)voorzieningen
dienen nog aangebracht te worden, maar één ding is nu al duidelijk: na een lange, zware bevalling
heeft Bernheze er met het nieuwe
Heesche centrum een mooi ‘kindje’ bij.
Als Lokaal zijn we trots aan dit
project te hebben bijgedragen. We
hopen dat de Bernhezer gemeenschap elkaar hier nog tot in lengte
van jaren gaat ontmoeten.

Toekomst Bernheze in extra politiek café Brug
Nistelrode - In CC Nesterlé werd
zondag een extra politiek café
Brug gehouden. Centraal hierin
stond de toekomst van Bernheze.

Het extra politieke café werd gehouden met het oog op de raadsvergadering van 1 oktober waarin
de raad een besluit neemt over de

toekomst van Bernheze. Oud-burgemeester José van Gorp was de
eerste gast aan tafel in een goedgevuld cultureel centrum. Zij vertelde
over de herindeling die destijds tot
de gemeente Bernheze leidde.
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings deed een opmerkelijke uitspraak: zij riep de gemeenteraad
van Bernheze op om de deur naar
herindeling op 1 oktober niet dicht
te gooien en - met name - de ontwikkelingen rond Landerd af te
wachten. Zij adviseerde het besluit
uit te stellen.

Annemieke en Hans in gesprek met José van Gorp Foto’s: Marcel van der Steen

Daarna volgde een gesprek met
afgevaardigden van alle partijen,
uitgezonderd de VVD. Progres-

Hans in gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings

sief Bernheze en D66 lieten weten
voor opsplitsing van de gemeente
Bernheze te zijn. CDA, Lokaal en
SP, en wellicht ook Blanco, gaan
waarschijnlijk voor zelfstandigheid
kiezen. Henk Habraken, Theo van

Duren en zanger Wesley zorgden
voor intermezzi. Het politiek café
werd afgesloten met een gesprek
met burgemeester Marieke Moorman en een voordracht van Ad van
Schijndel.

Informatie voor de kernen
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‘Wat maakt
Heesch Heesch’
www.centrumheesch.nl

Jubilerend ‘Heesch Presenteert’
smaakt naar meer
heesch – Het goede weer heeft gezorgd voor een mooie toeloop van
mensen naar Heesch Presenteert. De goede organisatie en de enthousiaste ondernemers van Heesch en omgeving zorgden voor de verdere
invulling van het geslaagde evenement. Het volgende feestje is in december gepland. Sinterklaas en kerst zorgen dan voor gezelligheid en
glans. De werkgroep Promotie buigt zich al over invulling van gezellige
uurtjes in het centrum.
Bezetting
Gemeente Bernheze heeft twee
afstuderende studenten van Avans
Hogeschool opdracht gegeven om
te onderzoeken hoe goed de ondernemers Heesch centrum heeft
weten te vinden voor vestiging,
waar onze bezoekers behoefte aan
hebben en welke ondernemers
aanvullend kunnen zijn op het
aanbod voor het winkelende publiek. Hierin worden ook de wensen en voorwaarden meegenomen

voor vestiging van ondernemers
die van elders komen.
Belangrijk voor nu en de toekomst.
Ook de vraag wat Heesch tot
Heesch maakt is belangrijk om een
lange termijn aanpak in te vullen.
Toekomstvisie
Werkgroep Ons Centrum van de
Toekomst verdiept zich in deze
vraag. Ook hoe de presentatie van
het centrum moet zijn en hoe dit
moet ingevuld horen daarbij. Basis
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Uw
administratie
op een
voetstuk…

zijn de resultaten van de enquête
van deze zomer. Aanvullend zal
een concurrentieanalyse uitgevoerd worden die antwoord moet

‘Een veelbelovende
start voor de
toekomst’
geven op de kansen en bedreigingen voor Heesch, de ontwikkelingen in de regio en welke maatregelen genomen moeten worden
om hier voordeel uit te halen. We
weten intussen dat consumenten
dagelijks 2-5 zaken in Heesch bezoekt, naast de dagelijkse boodschappen. Een veelbelovende start
voor de toekomst.
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Voor Maas & van Oss
een klein kunstje!

Het verzorgen van uw administratieve, fiscale en
financiële zaken is voor Maas & van Oss een klein
kunstje. Wij plaatsen voor een groot aantal MKB’ers de
complete administratie op het door de klant gewenste
en voor de wet vereiste voetstuk. Van jaarrekeningen en
tussentijdse cijfers tot fiscale aangiften en prognoses.
Wellicht verrichten we dat kunststukje in de toekomst ook
voor u. Wij nodigen u in ieder geval van harte uit. Kom naar
één van de inloopavonden in oktober voor een nadere
kennismaking. Loop geheel vrijblijvend binnen om te horen
hoe wij ook uw administratie op een voetstuk plaatsen.

Progressief Bernheze:

Van dorpspraat naar daad!

Graag tot ziens!
Team Maas & van Oss

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
bernheze - In onze gemeente wordt ontzettend veel nagedacht over onze gemeente. Niet alleen in het gemeentehuis, niet alleen door gemeenteraadsleden
en ambtenaren. Nee, door heel veel inwoners wordt nagedacht over hoe onze
dorpen er nog beter uit kunnen komen te zien.
Als raads- en/of commissielid is het
de kunst om zoveel mogelijk input
te verzamelen die je kan helpen bij
het vormen van jouw ‘ideaalplaatje’. Die input kan komen uit dure
rapporten van externe adviesbureaus, maar ook gewoon van de
inwoners van onze dorpen.
Met een beetje gezond verstand
en luisterend vermogen kan je dan
een heel eind komen. Kijk en luister vooral eens rond in de eigen
omgeving. Er wordt veel geklaagd,
maar vaak wordt er dan ook iets

bijgezegd als: “Kan dat niet zo, of
is dat geen beter plan?’. Elke keer
dat dat gezegd wordt, betekent
het dat er iemand een idee heeft
over hoe het misschien beter kan.
Het lijken vaak de kleine dingetjes
die dan boven komen. Maar een
kleine verandering kan soms een
groot verschil maken. Dus waarom
zou je die ideeën niet kenbaar maken? Wij vingen een tijd geleden op
dat de ondercapaciteit van de fietsenstallingen bij OV-haltes leidde
tot veel ergernis. Met een (relatief)

VVD: Welstand

kleine ingreep van de gemeente
kon dat verholpen worden. Zo geschiedde: wij dienden een motie in,
die werd unaniem aangenomen en
in Nistelrode is de fietsenstalling al
uitgebreid. Nu Heesch nog!
Kortom: slinger ideeën vooral de
wereld in. Doe dat donderdagavond op de contactavond in
Heeswijk-Dinther, of nu al per mail
(j.jansen@progressiefbernheze.nl)!
Alle beetjes helpen én misschien
is het wel jouw idee dat heel veel
mensen verder helpt.

bernheze - Dat stond in het verkiezingsprogramma van de VVD-Bernheze en
daar wordt nu gehoor aan gegeven door het college. Een motie, mede ingediend
door de VVD, om tot het afschaffen van de welstandstoets te komen werd al in
november 2014 door de raad aangenomen.

Het doel van reclame is om op te
vallen en zo potentiële klanten
over te halen tot aanschaf van producten en diensten. Deze reclame-

E info@maasenvanoss.nl | I www.maasenvanoss.nl

www.mooiheesch.nl

Informeert, boeit en interesseert
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

KOM LANGS VOOR

REPARATIE

afschaffen

Jack van der Dussen, Fractievoorzitter VVD-Bernheze

De welstandstoets wordt nu dus
afgeschaft. Hierdoor zal de regeldruk voor burgers en bedrijven
verminderen. Wel zullen er nieuwe
regels voor cultuurhistorisch waardevolle gebieden en reclame-uitingen komen. De VVD-Bernheze is
hier zeer tevreden over, maar wil
alle burgers nog wel wijzen op het
gebruik van reclame-uitingen.

Tramstraat 25, 5388 GE Nistelrode | T 0412 617 491

voering zal onder druk van concurrentie steeds groter en opzichtiger
worden. In de nieuwe welstandsnota staan duidelijke regels om
wildgroei te voorkomen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat in
deze gemeente vele reclame-uitingen zijn waar menig burger zich
aan ergert. Zoals grote borden in
woonwijken, borden voor de winkels op het voetpad en zelfs producten voor de winkels.
De VVD-Bernheze heeft het college hierover al meerdere keren

aangesproken, maar alleen als de
burger klaagt, wordt eventueel
handhavend opgetreden.
Handhaven op ‘overtredingen’
van reclame-uitingen is geen prioriteit, tenzij u dat meldt bij de gemeente. Dan zal de gemeente uw
melding(en) in overweging nemen.
Op 1 oktober 2015 zal de raad een
besluit over de nieuwe welstandsnota nemen.
Wilt u reageren, dan kan dat via de
website www.vvd-bernheze.nl of
via mijn mobiel 06-53 496069.

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

TELEFOONS
TABLETS
COMPUTERS
LAPTOPS

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm

van 244,- nu 199,-

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

KANAALSTRAAT 24 OSS
DESMIDREPARATIE.NL / 0412 693 693

24

Woensdag 23 september 2015

OOGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Theo Verhoeven uit
Joost Jansen
Loosbroek
Sint uit
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
heeswijk-Dinther
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl
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te kOOp
nieuWe DessOtApijtteGels in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
200 MeMOBlOks
50 vel per blok.
eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-.
www.gaafgrafisch.nl.

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

8

mooiBernhezertJeS

3
9

8

7 HeCtAre snijMAis
heeswijk-Dinther
06-23045236
WWW.niCetOYs.nl
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.
tWee BOOMertjes
3 jaar oud samen € 225,Paspoort aanwezig,
kindvriendelijk.
Info: 06-22387287.

HeesAkkers liCHtVisie
HeeFt VOOr ieDereen
De juiste lAMp in Huis
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
in Onze kADOsHOp VinDt u
AltijD een pAssenD kADO
VOOr elke GeleGenHeiD
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.
in Onze elektrOsHOp
VinDt u Alle MOGelijke
liCHtBrOnnen
Zowel LeD als sPAAR-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

peDiCure nistelrODe
Dorien Visser-hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.
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 kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
hannie heesakkers, 06-51110053.
colorenta, Abdijstraat 12,
heeswijk-Dinther.

te Huur
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.

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.

GeVrAAGD
GeBruikte/OuDe
WenskAArten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.

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

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Vrijwilligerspunt Bernheze
Schuldhulpmaatje Bernheze is een organisatie die mensen
begeleidt die in financiële problemen zitten.
Wij zijn op zoek naar een

IT specialist

met office 365 implementatie kennis
en met name bekendheid in het opzetten en beheren
van sharepoint infrastructuur. Geboden wordt een mooie
gelegenheid om het hele traject van ontwerp tot implementatie
en beheer uit te voeren als leertraject in een kleine omgeving.
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!

Culinaire inspiratie
Het komt iedere dag weer terug; wat
zetten we op tafel? De ene dag kun
je er wat meer tijd en aandacht aan
geven dan de andere dag, maar met
koken kun je blijven variëren.
Het is leuk om eens wat nieuwe recepten en technieken uit te proberen
om zo steeds iets verrassends op tafel
te kunnen zetten.
De Eijnderic heeft een groot aanbod
aan workshops en cursussen vol inspiratie en trends op culinair gebied.
In een ontspannen sfeer maakt u kennis met nieuwe gerechten en krijgt
u handige tips op het gebied van de
bereiding.

Voor deze workshops die binnenkort
starten kunt u zich nog inschrijven:
Maandag 5 oktober
kOkeN Met
streekPrODUCteN
Woensdag 7 oktober
sMUlleN Met POMPOeN
Woensdag 21 oktober
HerfstsAlADes

Woensdag 25 november
tAPAs MAkeN

Woensdag 4 november
sNOePsUsHi MAkeN

Maandag 30 november
HArtiGe tAArteN

Maandag 9 november
De GUlle GAVeN VAN Zee

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met 0412-454545 of een
kijkje nemen op www.eijnderic.nl.

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

Donderdag filmavond

presentatie over poollicht en
totale maansverduistering

Filmseizoen van start op
donderdag 24 september
NISTELRODE - Iedere laatste donderdag van de maand vertoont
CC Nesterlé in Nistelrode een film in haar theaterzaal. Liefhebbers kunnen genieten van bijzondere films die met zorg zijn uitgekozen.
Wilt u tijdig achtergrondinformatie
over de volgende film ontvangen,
meld u dan aan voor de filmmail
via beheerder@nesterle.nl.
De filmavonden beginnen om
20.15 uur en kaartjes à € 5,- zijn
verkrijgbaar aan de kassa vanaf

19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om de film onder het
genot van
een drankje
na te
bespreken
in de sfeervolle foyer.

ACtie- GrAtis FilMkAArtje
Bij besteding van een hoofdgerecht op de filmavond
van CC Nesterlé (donderdag 24 september) ontvangt
u bij Eetcafé ‘t Pumpke een gratis filmkaartje.
Reserveren gewenst via info@eetcafetpumpke.nl.

Waterloo muzikaal
verbeeld

Foto: Rob van Mackelenbergh

HEESCH - Amateurastronoom en
poollichtexpert Roy Keeris verzorgt op vrijdag 25 september om
20.00 uur bij Sterrenwacht Halley in Heesch een lezing over het
poollicht.
Het poollicht is een fenomeen dat
zich heel vaak en bijna alleen rond
de (magnetische) Noord- en Zuidpool van de aarde voordoet. In
Lapland is het een toeristische attractie en ook in het noorden van
Canada kan men regelmatig de
prachtige groene banden, stralen
en gordijnen aan de hemel zien
oplichten, die een dans lijken op te
voeren.
In uitzonderlijke gevallen wordt het
poollicht ook in Nederland waargenomen. Tot ruim honderd jaar

geleden kon niemand het poollicht
verklaren, maar tegenwoordig is
het wel duidelijk hoe het poollicht
werkt en waardoor het wordt veroorzaakt. Roy Keeris zal dat in zijn
presentatie uit de doeken doen,
met natuurlijk beelden van het verschijnsel erbij.
Entree voor niet-leden: € 5,- per
persoon.
Halley open tijdens totale maansverduistering
Op de vroege ochtend van maandag 28 september doet zich een
totale
maansverduistering
of
maaneclips voor. De Volle Maan
beweegt dan enkele uren door
de schaduw van de aarde. Met
het blote oog, een verrekijker of
telescoop is mooi te zien hoe het

Foto: Raymond Westheim

felle licht van de maan geleidelijk
aan tempert en roodachtig wordt,
tot de maan uren later weer uit de
schaduw schuift. De verduistering
begint om 3.07 uur en duurt tot
6.27 uur. Het maximum van de
eclips is om 4.47 uur. De maan
staat dan op 19,5 graden hoogte
in het Westzuidwesten.
Sterrenwacht Halley is gedurende
de verduistering voor belangstellenden geopend en van 2.45 uur
tot het einde van de eclips. Als het
bewolkt is, zal dit hemelverschijnsel niet te zien zijn. De entree is
gratis.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1,
5383 KT Heesch/Vinkel.

Van Mook, de echte
Bakker onthult geheimen
NISTELRODE - Van Mook, de Echte Bakker heeft het afgelopen jaar
een hele metamorfose ondergaan in de bakkerij die voor de klanten
misschien niet echt opvalt. Aan de buitenzijde hebben voorbijgangers wel een flinke aanpassing kunnen zien. Het resultaat is te zien
op zondag 11 oktober als alle geheimen aan het publiek worden
onthuld.
HEESWIJK-DINTHER - In de achttiende-eeuwse salon van Kasteel Heeswijk vindt op zondagavond 27 september het exclusieve avondconcert
‘Waterloo muzikaal verbeeld’ plaats.
Dit concert, in samenwerking met
het Amsterdamse Museum Geelvinck-HinlopenHuis, is de opmaat
naar het Amsterdamse Internationale Pianoforte Festival. Talloze
bekende en onbekende fortepianisten uit de hele wereld komen
hiervoor naar Nederland.
De Japanse fortepianiste Kaoru
Iwamura (www.kaoruplaysfortepiano.com) en het internationale
Belfontis Trio brengen het programma ‘Waterloo muzikaal verbeeld’ op en rond de Broadwood
vleugel in de Portrettensalon van
Kasteel Heeswijk. Te horen is muziek van componisten die zijn geïn-

spireerd door de Slag bij Waterloo
(1815), die dit jaar wordt herdacht.
Het Belfontis Trio wordt gevormd
door Heleen Hulst (viool), Nina
Hitz (cello) en Kaoru Iwamura (fortepiano). Speciale gast is de acteur
Guy Sonnen (tekst & zang).
Het concert begint om 20.00 uur.
Daaraan voorafgaand is er gelegenheid voor een diner, of een
combinatie van een diner met een
rondleiding in Kasteel Heeswijk.
Kaartverkoop en reserveringen
gaan via www.geelvinck.nl. Meer
informatie over het programma op
www.kasteelheeswijk.nl.

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

Met demonstraties, uitleg en een
rondleiding geven de collega’s
van Van Mook, de Echte Bakker
een kijkje achter de schermen.
Stel vragen aan de bakkers, informatie over granen, proeverijen en volop kindervertier!
Na een grondige verbouwing is,
iedereen die nieuwsgierig is naar

alle bakkersgeheimen, welkom
om de nieuwe bakkerij te komen
bekijken en zich te laten verrassen.
Van Mook, de Echte Bakker
Laar 66 - Nistelrode
0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl.
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Luchtpost
freek spits

Markt Nistelrode - Winkel: John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

Nisseroise glorie in Kenia

50 jaar Heerkens Groente en Fruit feestweek

Een helpende hand bieden in het westen van
Kenia daar ben ik, Freek Spits geboren en
getogen in Nistelrode, afgelopen 7 jaar mee
bezig geweest. Momenteel woon ik in Kisumu
aan het Victoriameer van waaruit ik de diverse
activiteiten coördineer waar ik mee bezig ben.

Heerkens lekker en gezond viert het 50-jarig bestaan met een feestweek; op de markt van Nistelrode en
in de winkel in Heesch. Vanaf vrijdag 25 september t/m zaterdag 3 oktober worden de klanten verrast
met leuke acties. Maar liefst een halve eeuw geleden werd voor het eerst groente en fruit verkocht door
Harrie Heerkens, grondlegger van het bedrijf. Nu, 50 jaar later, een goede reden om bij stil te staan.

Glazen plafond...

Chiquita-rad: bij Heerkens Lekker en Gezond is op 25 en 26 september het Chiquita Rad aanwezig,
vrijdagdagmorgen op de markt en vrijdagmiddag en zaterdag in de winkel. Ook zijn dan de bananen
voor 50 eurocent per kilo (max. 2 kilo per klant).

De regens zijn weer begonnen in Kisumu en de groente in het
Resource Centre knallen d’r uit. Dat is maar goed ook, want
de vraag vanuit de markt in Kisumu is groot. De ironie hierbij is
dat de meeste levering van groente en fruit van buiten Kisumu
komt. Hier willen we met FreeKenya verandering in brengen
door lokale ondernemers te linken aan lokale producenten.
Via het Resource Centre creëren we een platform tot inspiratie
en training. Maar ook als ‘Marketplace’ willen we een grotere
rol gaan spelen als tussenpersoon voor de jonge boeren en de
markt, zoals hotels en restaurants in Kisumu.
Ook kijken we naar exportmogelijkheden, in de lijn van
Stevia, de natuurlijke suikervervanger, en de boom Moringa
waarvan we de bladeren tot poeder vermalen en de zaden tot
olie persen. Ook ben ik afgelopen week in Nairobi geweest
en in contact gekomen met een bedrijf dat avocado’s, gele
passievrucht en kruiden, zoals verse basilicum en koriander
exporteert. Dit zijn allemaal producten waar FreeKenya
connecties vanuit de markt heeft en daarin bemiddelt om de
ketens van training en productie naar de markt op te zetten.
De komende maanden zullen we hier letterlijk de vruchten van
gaan plukken.

FreeKenya werkt aan een keten van
training, productie en afzet
Ook in Nistelrode hebben we connecties met Africa Essentials
op de Heuvelstraat via de website www.baking-soda.nl, zoek de
term ‘moringa’ en u vindt de producten waar we als FreeKenya
mee bezig zijn. Dit is een voorbeeld van een volledige keten met
de markt met de boeren in Kenia.
Achter de schermen zijn we dus nu druk bezig de ‘Marketplace’
beter op te zetten, zodat we hier in de toekomst een grotere
speler in kunnen gaan worden. Dit heeft financiering nodig en
daar zijn we druk naar op zoek. We kijken als het ware tegen
een glazen plafond, want we zien de talrijke mogelijkheden in
onze schoot geworpen, maar door gebrek aan middelen kunnen
we de stappen niet maken zoals gewenst.
Ik stuurde afgelopen zaterdag een sms naar de agronomist
Joseph Agunda van FreeKenya in deze lastige tijden.
Freek: “Hi Agunda…just wanted to thank you for your support
and patience…Had again good connections for other potential
export and more farm management jobs…keep the struggle we
will make it!! Regards, Freek.”
Joseph: “…Well we are together in this and will continue
working together till we make it. I also thank you for the push
you continue giving us. For that’s the way to achieve. Am
particularly happy to work with an aggressive and visionary boss
with high intentions. Thank you, good day.”
Dit geeft mij kracht. We hopen op uw steun FreeKenya naar het
volgende niveau te brengen.

50 eurocent: in week 40 van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober is er elke dag een
andere 50 eurocent aanbieding.
Envelop trekken: op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober kunt u ook nog een prijs winnen. Er hangen
enveloppen in de winkel in Heesch waaruit elke klant één envelop kan trekken.

Wij feliciteren de familie Heerkens
met hun 50 jaar bestaan!

fris &
fruitig

Van vers gesneden fruit van Heerkens Groenten en Fruit
maken we in de Orangerie de lekkerste sapjes. Puur Natuur
zonder kunstmatige toevoegingen en daarmee super gezond!
Er is keuze uit drie verschillende smaken samengesteld uit aardbei, peer, roodfruit, mango,
kiwi en banaan en gecombineerd met vers sinaasappelsap.

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235
www.facebook.com/orangerievantilburg

Rooiseweg 22 - 5481 SJ Schijndel
www.facebook.com/leblancschijndel

Osse Opera ‘on tour’ in Nistelrode

Groeten uit Kisumu!
Freek Spits
www.FreeKenya.org / Stichting FreeKenia Rabobank Nistelrode,
NL90 RABO1093728434

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

Nistelrode - De Osse Opera brengt op zondag 27 september met
gastsoliste - de mezzosopraan Véronique Lamers - in CC Nesterlé in
Nistelrode een koffieconcert met koorwerken, solo’s en duetten uit geliefde opera’s en musicals.
Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch
0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

Dirigent is Hans Lamers met aan
de piano Floor Lanz. Het optreden
is informeel, uitnodigend en bevat

voor alle zangliefhebbers een verrassing. Door tijdens de repetities
veel aandacht te besteden aan

stemvorming en zangtechniek, wil
de Osse Opera haar kwaliteitsniveau blijvend handhaven en een
inspiratiebron zijn voor alle mensen
die zelf ook graag willen zingen.
Aanvang 11.00 uur. Entreekaarten à € 5,- via www.nesterle.nl of
0412 - 859001.
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Familie Heerkens kijkt terug op 50 jaar
ondernemerschap in groente en fruit
50 jAAr GezOnD OnDerneMersCHAp: puur en kWAliteit
nISTeLrODe - Het bedrijf dat een halve eeuw geleden begon, heeft een enorme groei doorgemaakt tot twee bedrijven; zo hetzelfde en toch ook zo verschillend. 50 Jaar Heerkens groente en fruit; Harry Heerkens, grondlegger van
de bedrijven, is een echte ondernemer en heeft laten zien dat hij met de tijd
meegroeide. Op tijd kansen zien, met de maatschappij meegroeien en op tijd
loslaten. Helmi van Bakel en Gert-Jan Heerkens, de huidige groente- en fruitspecialisten kijken samen met de grondlegger terug op vele jaren van gezond
ondernemen. Gert-Jan en Mariëlle zetten de deuren van hun pas uitgebreide
en verbouwde bedrijf open op 27 september tussen 11.00 en 15.00 uur.

fruitwinkel aan Weijen in Nistelrode. Helmi is nog op de markt
in Nistelrode te vinden én runt
de winkel in Heesch, maar woont
nog steeds op Weijen waar het allemaal begon. Ook in de winkel
en op de markt zullen de klanten
de feestweek opmerken door de
mooie acties.

Helmi, Gert-Jan, Monique, Dion, Bets en Harrie

Foto: Marcel van der Steen

Groothandel
Intussen had Gert-Jan al op 16-jarige leeftijd zijn weg gevonden naar
het bedrijf en kwam Arno Verstegen als stagiaire binnen en groeide
in de huidige onderneming uit tot
bedrijfsleider. Het bedrijf groeide
uit zijn jasje, door de groei - vanaf

ook in 2014 weer met bouwplannen - aan De Oude Ros - aan de
slag moesten voor een nieuwe verbouwing.
Feest
Naar aanleiding van het feit dat
Heerkens Groente en Fruit 50
jaar geleden zijn oorsprong vond,
alsmede de nieuw- en verbouw,
organiseren Gert-Jan en Mariëlle
een open dag op hun bedrijf. Op
27 september van 11.00 tot 15.00
uur. Daarna begint het feest voor
genodigden. De nieuwe orderpickafdeling, de nieuwe indeling,
de koelcellen met productieruimten, alles kunt u bezichtigen en op

Van venter naar
twee groente- en
fruitspecialiﬆen
met pa�ie v�r
groente en fruit
uit Eerde. De klanten in Veghel,
Zijtaart en omgeving zagen Harrie ook als venter met groente en
fruit wel zitten. In Nistelrode werd
hij gevraagd om bij de Molukkers
op Donzel rond te gaan en zo
groeide zijn klantenbestand al snel.

In 1965 nam Harrie Heerkens het
besluit om de raad van zijn moeder op te volgen en trok het ondernemersjasje aan. Zijn ouders
woonden in Nistelrode en kenden
het klappen van de zweep, zij bedreven een café op Weijen. Harrie
bracht rond zijn 18e jaar bestellingen rond voor slagerij van Kessel

Van venten naar winkels
Harry bezocht zijn klanten twee
keer per week als venter, tot het
gezin enkele jaren later het pand
op Weijen betrok. Het pand van
Willem van Doorn, de kolenboer,
kwam te koop. Hier eenmaal ingetrokken, zorgde Bets voor het
huishouden en de buurtverkoop
en Harry ging rond.
Begin jaren ’70, de tijd veranderde,
het koopgedrag en de mensen veranderden; men kwam liever naar
de markt. Harry paste zich aan

en veroverde zich een plek op de
markt en al snel volgde een winkel
in Veghel. Gedurende de jaren die
volgden werden de winkels menigmaal verbouwd en ook de kinderen kwamen allemaal in de zaak.
Helmi, Monique, Dion en Gert-Jan
vonden hun weg naar de verkoop
van groente en fruit. Dion werkte
in de winkel in Veghel, Monique in
de winkel in Heesch, Helmi hielp
Bets in Nistelrode en Gert-Jan hielp
Harrie.
De winkel in Veghel, tegenover de
Hema, stopte na 25 jaar en drie
jaar geleden stopte de groente- en

1990 - dankzij de bevoorrading
aan horecagelegenheden.
In 1999 kwam er een groot keerpunt, Heerkens Groente en Fruit
was al 110% uit zijn jas gegroeid en
gelukkig werden ze ingeloot voor
een kavel aan de Waardsestraat.
Dit was voor Harrie het moment
om zijn groothandel los te laten.
Gert-Jan Heerkens ging zelfstandig
verder met Heerkens Groente en
Fruit, waar later zijn vrouw Mariëlle
aanschoof en het bedrijf een BV
werd. In 2010 werden ze gedwongen om uit te breiden, wilden ze
de kwaliteit kunnen blijven waarborgen en de groei aankunnen. Dit
resulteerde in een drukbezochte
opening van het verbouwde bedrijf. Toen hadden ze niet kunnen
vermoeden dat de groei in deze
mate aan zou houden en dat ze

gezette tijden zijn er demonstraties.
De 1500 m2 is logistiek efficiënt
ingedeeld en het is een modern
bedrijf van nu, naar de maatstaven
van alle wetten en regels. Heerkens Groente en Fruit levert aan
de grote horecabedrijven, met een
duidelijke visie en missie in hun
bedrijfsvoering. Aan Hutten Catering en aan Plaza Food BV leveren
ze alle grondstoffen en vele gerenommeerde horecabedrijven serveren dagelijks de verse groenten
van Heerkens Groente en Fruit.
Met kwaliteit als belangrijkste
speerpunt is groei van het bedrijf
geen doel op zich, maar een noodzaak om de kwaliteit in stand te
houden. Dat doen ze met veel liefde voor groenten en fruit en voor
hun bedrijf.
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In Nistelrode hebben jACOBs&jACOBs WOOnsFeerMAkers, MArYA
sCHOenMODe, eetCAFÉ ‘t puMpke, OrAnGerie VAn tilBurG, VAn tilBurG
MODe & spOrt, jACk MArtens tWeeWielers en pArtYCentruM
‘t MAxenD, zondag de deuren open. Je kan lekker gaan shoppen op deze Open Zondag.
Ze laten je de nieuwe wintercollectie graag zien, met daarnaast natuurlijk de leuke koopjes.
Trommel je familie op en ga in Nistelrode kijken, lekker in de buurt.

eetcafé
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER
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GRATIS
KOFFIE
OF THEE

Kom zondag 27 september

van een lunch genieten
op ons sfeervolle terras en u krijgt
de kofﬁe of thee gratis van ons

Eetcafé
‘t Pumke

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

DE LAATSTE WEEK
JACK MARTENS
TWEEWIELERS

Jacobs & Jacobs
woonsfeermakers

KOOPZONDAG 27 SEPTEMBER
GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Volop aanbiedingen
en opruimingen
I.v.m. overname dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober gesloten

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

Tijdens
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open zo
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geopend
.00 uur
7
1
0
0
.
12

Proef &
beleef
de herfst

Laar 8 - 5388 HE Nistelrode - Tel: 0412-671235 - www.facebook.com/orangerievantilburg

OPEN ZONDAG NISTELRODE

Woensdag 23 september 2015

Op de open zondag van Nistelrode zijn wij open van 12.00 tot 17.00 uur.
In de sfeerkamers krijgt u een extra toelichting van een professioneel team
van Jacobs&Jacobs woonsfeermakers.

Persoonlijk
maatwerk

Ruimte om te
inspireren

Trends
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Wij breiden uit met Morgana, dé
slaapspeciaalzaak van Nederland!
Daarom maken wij ruimte vrij om na
Stijlvol wonen, u ook alles te kunnen
bieden op het gebied van gezond en
stijlvol slapen.

Nu tijdelijk

20% korting

Van Tilburg
Mode & Sport

op de basiccollectie
vouwgordijnen*

Orangerie
Van Tilburg

IEDER ZIJN EIGEN SFEER

Laar 1 - Nistelrode - 0412 61 Uw
11 85 woonsfeermaker
- Tegenover Van Tilburg Mode & Sport - gratis parkeren

WWW.JACOBSENJACOBS.NL
Twan Jacobs

Marya
schoenmode
Jack Martens
Tweewielers

Elke laatste zondag van de maand

Onbeperkt spare-ribs
Inclusief friet en salade
voor maar € 12,50
Reserveren gewenst

Maxend 22a 0412-611251 Nistelrode
www.partycentrummaxend.nl info@partycentrummaxend.nl
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*vraag in de winkel naar de voorwaarden

een stralende
herfst tegemoet...

Laar 1 Nistelrode T. 0412 61 11 85
& Sport
Applepie communicatie

MAAK EEN STIJLSTATEMENT IN DE LICHTSTE WINTERTINTEN
EN STEELVan Tilburg Mode
Tegenover
DE SHOW MET DE MOOISTE BLOEMENPRINTS. IN FRISSE, FLEURIGE
P Gratis
NAJAARSMODE DRAAG JE DE ZOMER ZÓ DE WINTER DOOR.

www.jacobsenjacobs.nL

MODE SCHOENEN
EN SPORT VOOR JONG
EN OUD

600 +

RUIM 600
MODEMERKEN
ONDER ÉÉN DAK

UNIEKE
EN GRATIS
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE
WINKELEN
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN
VOOR VASTE
KLANTEN

RUIM 350 GRATIS
PARKEERPLAATSEN
VOOR DE DEUR

GRATIS VERS
GEMALEN KOFFIE IN
ONZE LUNCHROOM

NISTELRODE 10.000M2 MODE SCHOENEN SPORT | RAVENSTEIN 2.000M2 MODE | SCHIJNDEL 1.000M2 MANNENMODE | ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL
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Muntenactie

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

k

10 munten

• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

Autobedrijf Minnaar levert nieuwe bussen aan Van Wylick
HEESWIJK-DINTHER - Autobedrijf Minnaar heeft vorige week
drie nieuwe bussen afgeleverd
bij Van Wylick isolerende mortels
in Heeswijk-Dinther.

jarenlange relatie met Van Wylick
en zorgt voor het onderhoud van
het voertuigenpark. Daardoor is
de keuze voor de nieuwe bussen
op Autobedrijf Minnaar gevallen.

Han Minnaar van Autobedrijf
Minnaar - leverancier van de bussen - overhandigde de sleutels
van drie nieuwe Ford Transit Customs aan de directeuren Laurens
en Floris van Wylick. De bussen
zijn beletterd door Cranen Print
& Sign. De Ford Transit Customs
hebben onder meer een dubbele
cabine, geïntegreerde dakdragers
en een voice control systeem voor
veilig bellen onderweg.
De keuze voor Minnaar is een logische: het autobedrijf heeft al een

EEn partnEr
in autoplEziEr
Van Wylick koos voor deze bussen van Minnaar omdat Van
Wylick veel in steden werkzaam
is. De bussen moeten dan ruime
zitplaatsen hebben en voldoende
laadruimte en toch compact zijn
met een goed motorvermogen.
De Ford Transit Custom voldoet
daar aan.

V.l.n.r.: Laurens van Wylick, Han Minnaar en Floris van Wylick

Foto: Lianne Gabriëls

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER

Autobedrijf
W. van
Dijk
Telefoon:
0413-291887

Hommelsedijk 14
OOK VOOR REPARATIES
RG KEURINGEN
HEESWIJK-DINTHER
EN5473
APK

VIER JAAR
GARANTIE!

Telefoon: 0413-291887

Een greep uit onze voorraad!

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 ...2011-2013
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 ........................................... 2012
Peugeot 207 ........................................... 2008
Renault Clio 1.2 ......................................2009
VW Polo 1.2 ............................................2010
VW Polo TD BlueMotion 5 drs.................2011
StationwagonS:
Ford Focus 1.6D .....................................2010
Ford Focus 2.0D, 140 pk, luxe uitv. ........2012
BeStelwagenS:
Ford Transit 85 kw ..................................2005

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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
BMW 318i zwart zeer mooi
2001 € 4250,Renault Laguna stat. 1.6-16V RXI 2000
•Chevrolet
In- en
Verkoop
Matiz
0.8 Airco 44dkmvan
2008 auto’s
€ 4250,- en lichte bedrijfsauto’s
Bedrijfswagens: EX-BTW
Cuoreen
1.0 Kyoto
2005 € 2250.•Daihatsu
Wielen
banden
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Autom. 2007

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

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

€ 750,-

€ 6250,Fiat Punto 1.3 JTD
2011 € 4900.Renault
Kangoo
1.5
DCI
2006
€ 2750,Ford Ka 1.3greep
Briels
€ 2450,Een
uit2004voorraad
Mercedes C 180 Combi
1996 € 2450,Motoren:
Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,Nissan Micra airco 5-drs 63dkm 2006 € 5750,Honda
900 RR Fireblade
staat€ 6.450,MazdaCBR
2 automaat,
28dkm zeer nette
2005
Audi A4 blauw Metalic div. opties
2001 € 4.750,Peugeot 206 1.4 XR
2004 € 2950.2002
€ 3.800,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties
Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,1996
€ 1950,Peugeot
207 1.6
XS blauw met. 2007
Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Citroen
Xsara
picasso
2003 €€ 5750.3.900,307(belastingvrij)
SW 1.6 HDIF 80KW 2006
Oldtimers
/ bijtelling
vriendelijk:
Mercedes
250 TD autom.youngtimer
1996 € 5.950,2 Peugeot
CV 6 blauw
1971 €€ 4450.4.950,RenaultXara
Koleos
2.0 DCI
110KW 2008
Peugeot2cv6
307Charleston
hdi break
2007 € 7.600,Citroën
Pic.1.8
gr. met.
2004 €€ 8250.4.950,Citroën
RenaultXara
Modus
1.5 DCI
2004
Peugeot
206 CC cabrio
2006
€ 6.950,Citroen
Coupé
1999 €€ 2950.1.500,rood/zwart
1981
€ 9800,RenaultAZ2CH4
Clio 1.4grijs
bebop
nieuwe apk1961
1994
€ 750,Daihatsu
YongGolf
yrv zwart
2002 €€ 1750,2.750,Volkswagen
1.9 SDI
1999
Citroën
langdak
€ 9500,Renault
Laguna
break
1.6
16v
2000
€ 1.450,Dodge
van 300PK
2.5 td, Automaat
blauw met. 1998
2001 €€ 3750,1.999,Volvo Ram
C70 2.3T
Citroën 2cv6 special rood
1989 € 9500,Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
1997 € 1.999,Mercedes-Benz
230
TE
groen
1982
€
3950,Ford
Focus
2002 € 3.499,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Inruilers
totstationcar,
€ 1500,-:16 16v
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Ford
2002 €€ 2.750,FordFocus
Ka stationcar, zwart
1999
999,Ford
1998 €€ 1499,650,OpelKaAstra 1.6meeneemprijs
5-deurs
2001
Ford
Transit
ex btw
2004 €€ 3.250,Peugeot
106connect,
1.0 Sketch
1996
799,bull en1.6-16V
side bars 1999
2005 €€ 1499,7.750,Hyundai
Renault Tucson
Megane2.0
Scenic

Rover 25 5-drs bl., metalic

2002 € 2.999,-

Wordt
verwacht:Kever belastingvrij
Volkswagen
€ 2.750,Nissan
Micra
3-drs,
VW Golf
Cabrio
lmvHyundai Getz, 1995 € 2.500,Hyundai Santa-Fe, Fiat Seicento, Saab 900

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

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme

économique pour
l’entretien de votre véhicule
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• wĳ werken voor alle verzekeringsmaatschappĳen
• bĳ ons geen standaard eigen risico
• gratis leenauto

• 10 tot 20% korting op
uw verzekeringsschade

• bĳ ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
matte koplampen herstellen, krassen polĳsten en lakschade herstellen
• ook kunt u bĳ ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto
Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl
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udense truckrun trekt
zondag door Bernheze
BERNHEZE/UDEN - De Stichting Udense Truckrun houdt op 27 september voor het achtste jaar een dag voor mensen van alle leeftijden
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er wordt een route
gereden door de regio, waarbij vertrokken wordt vanuit Uden.

Nieuwe Erven 1 - 5384 TA Heesch - 0412-857858
info@tomcars.nl - www.tomcars.nl

De mensen met een beperking
mogen meerijden in een truck
of, wanneer zij begeleiding nodig
hebben, in een touringcar. Elk jaar
genieten zo’n 225 mensen met
een beperking van deze dag.
Ook dit jaar trekt de stoet, die in
twee groepen is verdeeld, door
Bernheze. De truckrun start om
10.30 uur op Vluchtoord in Uden.
Naar verwachting komt de eerste
stoet rond 11.00 uur door Nistelrode en verlaat deze rond 12.00
uur via Vorstenbosch Bernheze.
Om alles verkeerstechnisch goed
te laten verlopen, zal na ongeveer
15 minuten een tweede stoet volgen. Zie hoe deze mensen met een

SCOOTERS - MOTOREN - CROSSMOTOREN - ACCESSOIRES

Vos Oss Motoren
Obrechtstraat 23
5344 AT Oss
0412 66 77 22

n

VERKOOP

n

FINANCIERING

n

WERKPLAATS

n

WINTERSTALLING

n

VERHUUR

www.vos-oss.nl

De alleskunner onder de
motoren: de allroad motor

verstandelijke en/of lichamelijke
beperking met een klein gebaar
en door de medewerking van vele
chauffeurs en vrijwilligers de dag
van hun leven hebben.
Voor de complete route zie
www.udensetruckrun.nl.

In slechts vijftien jaar is de allroad motor de populairste motor geworden. Dit type motor heeft dan ook alles in zich; vitaliteit, dynamiek en avontuur zijn aan elkaar gesmeed op een wijze die geen
enkel ander motormodel kan evenaren. Kies de motor die bij jou
past en ga rijden!
Zoals de naam al zegt, zijn deze motorfietsen eigenlijk geschikt
voor alle wegen. Ze zijn ontstaan doordat motorrijders hun
offroad motoren op de openbare weg gingen gebruiken.
Voorbeelden van een allround motor zijn Yamaha XT 660 Z Ténéré,
Honda Transalp XL600V, BMW F 800 GS, Suzuki DL 650 V-Strom
en de Honda XRV 750 Africa Twin. Ga naar je dichtstbijzijnde dealer, laat je informeren en maak een proefrit!

anhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat
500 zeer
2007
Citroen
C1 apart 40.00 km airco ..........2011
Fiat
PandaC3
4200
2009
Citroen
1,4km.
ligne................................
business
Ford89.000
Fiesta km
1.3i 51 kW .............................2010
2004
Ford Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Citroen C3 airdream selection
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
91.000
2012
Honda
Civickm
1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Citroen
C3
Picasso
10.000
km
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat .......2012
2001
Ford Fiesta
1,6 sport
78.000
km
2009
Mazda
6 1.8 Clima
77.000
km. ................
2003
Mini
FordCooper
Focus.............................................
1,8 16v station titanium 2007
Mini97.000
Cooperkm
1.6 16V .................................2009
2008
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Ford C-MAX Ghia
2006
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Kia Picanto superpack clima
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
11.000
Opel
Corsakm
1.2 5-drs 20.000 km. airco ....2014
2010
MiniOmega
Cooper
Opel
2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
1999
OpelVectra
Astra1.6
20d
sport
station
2000
Opel
16V
.................................
1998
Opel
......................................
2006
OpelZafira
Astra1.9D
coupé
1.8
2002

r uw aanhangwagen,
paardentrailer
en men-enofmenmarathonwagen!
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer
of marathonwagen!

de aanhangwagenspecialist
aanhangwagenspecialist
de
het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop
het adres voor uw aanhangwagen,
paardentrailer en men- of marathonwagen!

Verkoop

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
GWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
AANHANGWAGENS Zelfbouw/Speciaalbouw
25
JAAR
reparatie
en
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
telefoon:
(0412)
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,451066
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

Bosschebaan
80 - heesch
- telefoon:
451066 - www.petersaanhangwagens.nl
- heesch
- telefoon:
(0412)
451066(0412)
- www.petersaanhangwagens.nl
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Peugeot306
Expert
km
2008
Peugeot
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1.2 16V
64.000 km.
2006
RenaultClio
Captur
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dci 32.000
km .....2013
Renault
1.6 16V
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........................2011
2003
RenaultClio
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33.000
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Skoda Citygo 5drs 43.000 km airco
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
schuifdak iets aparts
2013
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen
Touran
1.9km.
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Aygo airco
20.000
2008
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2010
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www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrack.nl - www.trekhaken.nl

Garage van der Pas
Ervaar het verschil!

APK All-in

19,

Garage
€
Kleine beurt: vanaf €105,*

van der Pas

Alle genoemde prijzen zijn incl.BTW

*

Wij zijn gespecialiseerd in Ford

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

95

*

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

www.taxivangrunsven.nl
Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490
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Werelddierendag
Nate
hallo, ik ben nate. een grote vent van 9 jaar oud. Ik zit al
2 jaar in het asiel. Toch ben ik heel lief en heb graag aandacht. Ik ben relaxed en een beetje lui;-) en wil het liefst
ook op die manier benaderd worden. Gewoon een lekkere
kroel dus, een rustige aai over mijn bol of een lange, lome
buikmassage. heerlijk! en als ik je echt aardig vind, krijg
je een gevoelig (soms zowel letterlijk als figuurlijk) liefdesbeetje als dank. Wie bij mij de juiste snaar weet te
raken, kan alles met me doen.

Ieder jaar op 4 oktober is het werelddierendag en is het een moment dat
veel (huis)dieren extra aandacht krijgen. De dag is officieel uitgeroepen
tot dierendag door de Internationale Dierenbescherming (in 1930 in Nederland) en is niet alleen voor huisdieren (maar dat is wel degene waar
de meeste mensen iets extra’s voor doen).
Het is 4 oktober geworden omdat dat de sterfdag was van een heilige
(Franciscus van Assisi) die zich het lot van armen, planten en dieren aantrok.

Maar ik laat niet met me sollen. Genoeg is genoeg. en wie
mijn ‘laat-me-nu-maar-met rust’-signalen niet op tijd herkent of negeert, kan weleens een tik krijgen. Komt u mij snel
halen?
Ik sta ook op www.dierenasiels.com en www.facebook.com/hokazo!

VIER DIERENDAG
MET DISCUS

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

0413-293294
06-31780198 / 06-12729259
www.chateauanimaux.nl

SPANJERS VOOR DIER EN TUIN

Schoonstraat 2a 5384 AN Heesch 0412-47 44 45
Bossestraat 65 5374 HS Schaĳk 0486-46 13 86
info@spanjersvoordierentuin.nl www.spanjersvoordierentuin.nl

& ZEKER ZO GOEDCOOP
Karvan
Cévitam
vruchtenlimonadesiroop of GO

2.60
2.99

1.

99

Milner
gesneden kaas
2 pakjes à 160-175 gram naar keuze
bijv. jong van 4.98 voor 2.49

bus 750 ml of
knijpflesje 48 ml

3 stuks naar keuze
bijv. robijn met zwitsal geur van 11.67 voor 7.78
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2+1

Scharrelkipfilet
of -blokjes

GRATIS

*

250 gram
bijv. scharrelkipblokjes 250 gram
van 3.24 voor 2.43
*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 t/m zondag 27 september 2015. Week 39

Heeswijk-Dinther
Plein 1969 11
ma-za 8-21
ZONDAG OPEN 12-18 UUR

*

*per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

**m.u.v. oké
wasverzachter

Alle wasverzachters**

1gra+t1is

%
5
2
korting

*
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Klassiek, pop- en rockmuziek in Dintherse
muziektempel
Kaarten Viking Dinther Proms nu verkrijgbaar
HEESWIJK-DINTHER – Het is een mooie traditie aan het worden in de lustrumjaren van harmonie Sint Servaes uit Dinther; de Proms-concerten in de tot muziektempel omgetoverde sporthal De Zaert. De Viking
Dinther Proms zijn dit jaar op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober.
Ook trad het koor al op in Paradiso in Amsterdam en bij het tvprogramma Mooi weer De Leeuw.
De Viking Dinther Proms voegen
ze graag aan dit rijtje toe.
Ook dansgroep De Souplesse
Dancers uit Erp heeft veel ervaring

Ze zetten een show
neer om je vingers
bij af te likken
Een wervelende muzikale show,
waarbij het harmonieorkest en
de slagwerkgroep worden ondersteund door solisten en een combo.
Door hen zal een breed repertoire
van bekende klassieke, maar ook
pop- en rocknummers ten gehore
gebracht worden. Een popkoor en
een dansgroep zorgen er tot slot
nog voor dat het een waar kijk- en

luisterspektakel wordt. Ook een
afterparty ontbreekt niet, deze
wordt verzorgd door de bands Tilt
en NOAH.

met grote optredens in binnen- en
buitenland. Concerten, musicals,
theatervoorstellingen en dus ook
Proms-concerten worden, dankzij
de dansgroep, ook visueel spetterend.

Het popkoor Enjoy uit Vorstenbosch heeft verschillende hoogtepunten op haar naam staan, zoals optredens met onder anderen
Danny de Munck en Van Dik Hout.

Harmonie, slagwerkgroep, solisten, koor en dansgroep zetten een
show neer om je vingers bij af te
likken. Wat te denken van nummers van Guus Meeuwis, Marco

Zonder afspraak
binnenlopen

Borsato, Anouk en The Golden
Earring. Maar ook buitenlandse
toppers als Bruno Mars, Michael
Jackson en U2 zijn te horen. Muzikaal is er voor elk wat wils, van
mooie luisterliedjes tot meebrallen
met de 70’s Party Mix. En of dat
alles nog niet genoeg is, is er beide
avonden ook nog een afterparty.
Op vrijdag zal deze verzorgd worden door het welbekende orkest
Tilt, op zaterdag door NOAH.

voor antwoord op
uw woonvragen.

Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur
Wilt u goed voorbereid zijn op de NVM Open Huizen Dag? Kom dan op zaterdag 26 september langs
met al uw woonvragen. Onze adviseurs beantwoorden vragen, berekenen maandlasten en helpen u
bij het aanmaken van uw Rabobank Hypotheekdossier.

Kom vrijblijvend langs op zaterdag 26 september van 10.00 tot 15.00 uur.
Een aandeel in elkaar
U bent van harte welkom op onze kantoren in Heesch Schoonstraat 1, Nuland Dorpstraat 28, Oss Heschepad 55 en Schaijk Runstraat 15
www.rabobank.nl/ossbernheze

Kaarten voor de Viking Dinther
Proms zijn te bestellen via de website www.st-servaes.nl, daar is ook
meer informatie te vinden over de
concerten. Kaarten kosten € 20,
voor een plek in de zaal (staantafels en barkrukken), kaarten voor
zitplaatsen op de tribune kosten
€ 25,-. Vanaf begin oktober zijn
de kaarten ook verkrijgbaar bij
kantoorboekhandel Paperpoint in
Heeswijk-Dinther.
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COOLE DEALS
BIJ EURONICS
SAMSUNG
WASAUTOMAAT
WW 80 J 6400
CWEN

Met 5 jaar
garantie!

Met gratis
Samsung
stofzuiger
t.w.v. 159,-!

549,-

499‚-

SAMSUNG
FULL-HD SMART TV
UE 43 J 5600

699,-

599‚-

649,-

bij inleveren van deze
advertentie 50,- extra
slechts
korting,, du
duss sl
slec
echt
htss

TOTA
VOOR A L
DE E L

259,-

GROENLAND
WASMACHINEREINIGER

PHILIPS
POWERLIFE
STOFZUIGER

8010000003
Voor een fris
ruikende en
schone machine!

FC8324/09

89‚

95

3‚

99

Met gratis
2 pakken S-Bag
stofzakken
(FC8021/03)
t.w.v. 13,90!
Goed voor
2 jaar gratis
stofzuigen!

Met gratis “extra
laag”-accessoire
(HD9904/00)!

MARTEX
ELEKTRISCHE
DEKEN
MD133

PHILIPS
AIRFRYER

34,95

HD9240

189‚-

EEL

15,-

19‚

De Computer
Specialist

GRATIS
WINDOWS 10
UPGRADE

15,6 INCH

95

500 GB HDD
4 GB DDR3

USB 3.0
1000 GB

449,-

MAXIMAAL 2
PER KLANT

USB-STICK

5,-

LAPTOP
B50-70

FD 16 GB FLASH DRIVE NEON BLUE
USB 2.0 verbindingstype en 16 GB opslagcapaciteit.
Al uw data gemakkelijk opslaan, meenemen en veilig
overbrengen

399,-

15,6” HD scherm (1366 x 768). Intel Core i3-4005U. 4 GB werkgeheugen. 500 GB harde schijf.
DVD speler/brander. Windows 8.1. 1 x HDMI, 2 x USB. Ingebouwde camera en microfoon.
Vakkundig personeel

Advies op maat

79,95

EXTERNE HD
CANVIO BASICS
1 TB ZWART

59,99

Gemakkelijk back-ups laat maken of bestanden laat vervoeren Razendsnel dankzij USB 3.0. Compatibel met USB 2.0. 2,5” behuizing.

Installatie en service

Euronics Schijndel Hoofdstraat 90, tel: 073-5495427

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 27 september 2015.

KNIP
VOORDEEL

VO O R D
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Bernhezefamilieberichten

Gouden bruidspaar Antoon en
Marietje van Zandvoort

Gouden bruidspaar Ties en
Marietje van Pinxteren
Loosbroek - Ties en Marietje van Pinxteren - Van Erp uit Loosbroek waren afgelopen donderdag 17 september 50 jaar getrouwd. Beiden hebben zij hun hele leven in
Loosbroek gewoond. Door wederzijdse vrienden, het gemengd koor en het dansen bij
Lunenburg sloeg 55 jaar geleden de vonk over. Ties bouwde hun huis en daarna werd er
getrouwd.
Ties heeft als timmerman en uitvoerder
gewerkt. Nu nog steeds is hij het liefst te
vinden in zijn eigen timmerwerkplaats. Ties
heeft zich ook bekwaamd in het maken
van glas-in-lood en heeft in de jaren tussen 2004 en 2007 alle 32 ramen van de
Loosbroekse kerk in volle glorie hersteld.
Hiervoor ontving hij in 2008 een zilveren
erepenning van de Loosbroekse parochie.

Heesch - Antoon en Marietje van Zandvoort - Romme uit Heesch hebben op donderdag 17 september hun gouden bruiloft
gevierd.
Antoon en Marietje leerden elkaar kennen
in 1963 bij cafetaria Minten in Heesch. Na
twee jaar verkering zijn ze in 1965 getrouwd
en gingen ze wonen in de Pastoor Boelenstraat. Daarna - in 1970 - zijn ze naar de
Hildebrandstraat verhuisd.
Antoon is de middelste van drie kinderen.
Hij had één broer die helaas al is overleden en ook heeft hij nog een zus. Marietje
is de tweede in de rij van twaalf kinderen.
Zij heeft nog zeven zussen en vier broers.
Jarenlang heeft Antoon op de vrachtwagen
gereden bij bouwbedrijf Muller in Heesch.

Marietje zorgde voor het gezin en was interieurverzorgster in het gemeentehuis van
Heesch. Ze hebben drie dochters, waarvan
er helaas een is overleden en ook hebben ze
nog een zoon. Ze hebben zes kleinkinderen,
waar ze supertrots op zijn. Antoon heeft een
volkstuin, waar hij van alles in teelt en daar
zijn de kinderen blij mee, want zo kunnen ze
de diepvries mooi vullen. Ze hebben allebei
veel betekend voor de kindervakantieweek
in Heesch, Marietje heeft dat 36 jaar gedaan
en Antoon deed dat 29 jaar met liefde en
plezier. Antoon is materiaalbeheerder bij
HVCH en dat doet hij ook al veertien jaar.
Donderdag 17 september hebben ze met
kinderen en kleinkinderen heerlijk gegeten
en afgelopen zondag hebben ze thuis een
feestje gehad met familie en kennissen.

nu nog zijn beiden
actief met allerlei
vrijwilligerswerk
Marietje is altijd erg actief geweest in het
vrijwilligerswerk. Van bestuurstaken in
verschillende verenigingen en organisaties tot zingen in kerk- en gemengd koor
en toneelspelen. Marietje heeft voor haar
tomeloze inzet in 2004 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Nu nog zijn beiden
actief met allerlei vrijwilligerswerk.

Foto: Michel Roefs

Ties voor de kerk met het ophalen van kleding en de kerststal. Marietje is actief bij
Laverhof, bij de bezoekdienst Oud en Wijs
van Vivaan en in het kerkkoor. Ze gaan
geregeld fietsen en met de caravan op vakantie. Daarnaast genieten zij ook van hun
wekelijkse kaartavonden.

Ties en Marietje zijn de trotse (groot)ouders
van drie kinderen (Carmen, Ingrid en Martijn) en zes kleinkinderen (Teun, Eva, Floor,
Matthias, Jarne en Lena).
Samen met familie en vrienden werd het
een groot feest in het voor hen dierbare
Loosbroek.

Vooruitlopend op de start verkoop
van nieuwbouwplan ‘Hof van Berne’
aan de Zijlstraat, hierbij inmiddels
het laatste tipje van de sluier

Tipje van de sluier
nummer 3:
Levensloopbestendig
of complete gezinswoning

Hof van Berne
Heeswijk Dinther

aangenaam wonen

Aan de oostrand van het plan, uitkijkend over een leuke
watergang en met de ruime tuinen op het westen gelegen,
zullen een viertal twee-onder-een-kapwoningen worden
gerealiseerd. Het is echter aan de uiteindelijke kopers
of dit een drielaagse of een tweelaagse woning wordt.
De koper zal bij deze woningen vervolgens kunnen kiezen
uit de mogelijkheid voor een levensloopbestendige
plattegrond, waarbij slaapkamer en badkamer in de
standaard uitbouw op de begane grond zijn gesitueerd of
de gezinsvariant waarbij een vergrote woonkamer wordt
gecombineerd met een volwaardige 1e verdieping met
3 slaapkamers en de badruimte.
Bij de drielaagse variant ontbreekt vanzelfsprekend de
ruime zolderverdieping niet, waar nog genoeg ruimte is
voor één of zelfs 2 extra kamers.
Spreken de woningen in ‘Hof van Berne’ je aan: houd de
krant in de gaten of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

www.hofvanberne.nl
ONTWIKKELING :

VERKOOP EN INFORMATIE:

Bernheze Makelaars / T 0413 24 38 18 / info@bernheze.nl
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‘Samen veel lol hebben is het allerbelangrijkste’
Nard van Orsouw (17) uit Heesch pakt goud tijdens NK Ocean
Heesch – In het laatste weekend van augustus behaalde Nard van Orsouw, lid van de Reddingsbrigade Oss,
een gouden medaille tijdens het NK Ocean. Dit zijn de Nederlandse Kampioenschappen Lifesaving Sport, die
gehouden werden op de stranden van Noordwijk. Aan DeMooiBernhezeKrant doet hij zijn verhaal.
“Mijn ouders waren bij de Reddingsbrigade dus de liefde voor
water, zwemmen en zwemmend
redden is mij met de paplepel ingegoten. Ik heb bij scouting gezeten, maar zwemmen bleef toch
favoriet”, zo legt Nard uit. Nard is
op zijn zesde jaar begonnen met
zwemles en vorig jaar heeft hij alle
diploma’s en brevetten, kortom
alles wat maar te behalen valt bij
de zwemsport, behaald. Nard legt
uit enkele jaren geleden ook al
met het NK Ocean mee te hebben gedaan, met nog een aantal
jongens van de Reddingsbrigade,
maar toen eindigden ze helaas helemaal onder aan de ranglijsten.
“We hebben toen wel enorm veel
plezier gehad; dat is wat mij betreft
het belangrijkste”, aldus Nard.
Sprinten
Om deel te mogen nemen aan
het NK Ocean moet je minimaal
15 jaar zijn en het brevet zwemmend redden 4 hebben. Nard legt
uit dat hij ontzettend hard getraind

heeft het afgelopen seizoen, onder
welke weersomstandigheden dan
ook. “Sowieso elke zondagochtend trainden we in de Geffense
Plas, op donderdag zwem ik ook
en verder ben ik op zaterdag in
het zwembad in Oss te vinden
want dan geef ik daar zwemles.”

wel Torpedo Boei Redding.
WK Ocean 2016
Nard: “Volgend jaar vindt zowel
het WK Ocean als het NK Ocean
plaats; ook weer in Noordwijk als
het gaat om Ocean. De onderdelen die in het zwembad wor-

gouden medaille op het onderdeel
beach run junioren
Nard heeft de gouden medaille gewonnen op het onderdeel Beach
Run Junioren. “Daarbij moet je
twee kilometer langs de waterlijn
sprinten; dat is heel zwaar”, aldus
Nard. “Mijn maat bij de Reddingsbrigade, Sem, heeft zilver gewonnen op het onderdeel Beach Flags;
ook een zwaar onderdeel, ik ben
zo trots op hem”, vertelt een enthousiaste Nard. NK Ocean bestaat verder nog uit de onderdelen
Run-Swim-Run, Board Race, Board
Rescue en Rescue Tube Rescue of

den gehouden vinden plaats in
Eindhoven. Nard gaat zeker weer
meedoen, samen met zijn teamgenoten van de Reddingsbrigade. Hij
hoopt op een prachtig evenement
vol uitdaging, afzien én plezier!
Tip van Nard: leuk om eens samen met je familie of collega’s een
workshop te volgen in het Golfbad
in Oss waarbij je leert om uit een
auto, die te water is geraakt, te komen. Voor informatie:
info@reddingsbrigadeoss.nl.

Nieuwe tenues voor VV Heeswijk MA1

voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

korfbal

Belangrijke zege korfbalsters Prinses Irene
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Nistelrode - De korfbalsters
van Prinses Irene wonnen zondag
in eigen huis met 13-9 van koploper De Merels uit Melderslo.
biljarten

duivensport

judo

Vorig seizoen kwamen de ploegen elkaar in totaal vier keer tegen
in de zaal en op het veld. Deze
ontmoetingen werden door Prinses Irene gewonnen, maar steeds
met de nodige moeite. Zondag
schaken
kwamen
De Merels als
koploper
dammen
naar Nistelrode. Een overwinning
was voor de Nistelrodese meiden
noodzakelijk om in de titelrace te
blijven. Dat deden
ze, na een 8-5
1cm b
ruststand, werd het uiteindelijk een
13-9 zege. Maddy van Dijk (foto)
1,2 cm
b
was met vier
voltreffers
de topschutter bij de meiden van
Badkamermarkt.nl.
1,4cm b

vissen

skien

kaarten/bridgen

snowboarden

voetbal

Heeswijk eerste
overwinning van het seizoen

handbal

Heeswijk-Dinther - De meiden van voetbalvereniging Heeswijk MA1 starten in gloednieuwe tenues het
nieuwe voetbalseizoen. Jeugdbestuurslid René van de Pol bedankte namens de club en speelsters de sponsoren: Hein Korsten van HK Bouwservice en Tianka van den Akker van Tianka’s Sportmassage.
Foto: Hans Heesakkers

beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Nard met bewijs NK Ocean Goud Tekst: Milène Putters Foto: Marcel van der Steen

kano

foto: Hans Heesakkers

Vierlingsbeek/Heeswijk-Dinther - VV Heeswijk boekte zondag in Vierlingsbeek op bezoek bij
Volharding de eerste overwinning
van het seizoen.
De ploeg van trainer Marc van de
Ven was naarstig op zoek naar
de eerste winstpartij van het seizoen. Na enkele minuten kreeg
de thuisploeg al een vrije trap op
17 meter van het doel van Patrick
Lunenburg, maar de inzet van aanvoerder Mark Blenckers werd klem
gepakt door de Heeswijk-goalie.
Na deze eerste aftastende fase
schakelden de gasten een tandje
bij en met name de middenvelders
Danny Aarts, Tom Sleddens en
Theo Lucius zorgden daarbij voor
gevaar. Het was Lucius die in de
31e minuut opstoomde en de bal
van Aarts aangespeeld kreeg. Zijn
schot smoorde op elf meter voor
de goal, maar daar was Wouter
van Dijke erg attent en schoot de
0-1 achter doelman Job Vullings.
Net voor rust werd het nog 0-2
door Van Dijke.

Hattrick
Vlak na de thee leek Volharding
in de wedstrijd terug te kunnen
komen toen scheidsrechter Peeters naar de stip wees bij een onschuldig lijkend duel tussen Lucius
en Blenckers. Pepijn van Geenen
stuurde Lunenburg de verkeerde
kant op en maakte de 1-2. Geen
minuut later was de marge al twee
doelpunten. De aftrap kwam via
Lucius bij Jules Heerkens terecht.
Die speelde Stef Adank in de diepte aan en die vond op zijn beurt
opnieuw Van Dijke, die alweer zijn
tweede hattrick van het seizoen
liet noteren. Daarna denderden de
blauw-witten door. Eerst ging Lucius diep op rechts en zijn strakke
voorzet werd op waarde geschat
door linksbuiten Bryan van Deursen, 1-4.
Niet lang daarna stuurde Camiel
van Doorn Stef Adank diep op
rechts en - nadat hij twee tegenstanders had uitgekapt - liet hij
ook keeper Vullings kansloos in de
korte hoek. Eindstand 1-5.
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tennis

voetbal

Vrouwen Prinses Irene maken
het zichzelf onnodig moeilijk

Clubkampioenschappen 2015
TV de Balledonk

Nootdorp/Nistelrode - De verre uitwedstrijd tegen RKDEO uit
Nootdorp, werd door de Prinses Irene vrouwen gewonnen met 1-2. Veerle Donkers (foto) en Sharron van Os scoorden voor de oranje brigade.

Heeswijk-Dinther - Op de dag dat het 45-jarig bestaan gevierd werd,
vonden ook de finales plaats van de clubkampioenschappen 2015, junioren en senioren. In 25 categorieën werden zaterdag 19 september
finales en halve finales gespeeld. Halve finales waren, door de vele regen van de dagen ervoor, al vroeg op zaterdagochtend, vanaf 8.30 uur.

Prinses Irene ging voortvarend van
start en al na 7 minuten spelen lag
het eerste doelpunt in het net bij
de tegenstander. Veerle Donkers
speelde zich knap vrij in de zestien
en rondde bekwaam af. Prinses
Irene bleef spelen op de helft van
de tegenstander, maar wist het
overwicht niet uit te drukken in
meer doelpunten.

Voor een feestelijk tintje voor de
jeugd werd gezorgd door een
groot luchtkussen op baan 7 en 8 .
Daarnaast kregen ze een knipkaart
voor verschillende versnaperingen. De senioren hadden ’s avonds
feest met een band, in een tent die

aan de kantine was gezet. Het was
een gezellige druk bezochte avond
voor leden en sponsoren, die voorafgaan werd gegaan door een huldiging van de prijswinnaars.
Kijk voor de uitslagen op
www.mooihdl.nl

Jasper Abelen en Olaf van de Weijer

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.

prinses irene
voortvarend
van start

info@demooibernhezekrant.nl

De tegenaanvallen van RKDEO
werden steeds goed onschadelijk gemaakt door de verdediging,
mede door het sterke organiseren
van Nikki van Wijk. Ruststand 0 - 1.

voetbal

Publiek winnaar bij Prinses Irene - BVV

Tegendoelpunt
In de tweede helft scoorde Sharron van Os het tweede doelpunt in
de 53e minuut, na een geweldige
voorzet van Talitha Groenendaal.
Pech zorgde ervoor dat de ploeg
uit Nistelrode niet verder uitliep.
Zo raakte Sharron van Os twee
keer het aluminium en was ook
Veerle Donkers dichtbij de derde
treffer. RKDEO bleef met een positieve instelling voetballen en dat
resulteerde in een tegendoelpunt

Nistelrode - In een wedstrijd
die alles in zich had, won Prinses
Irene, met enig fortuin, van koploper BVV.

in de 73e minuut door Van Diepen. Mede daardoor maakte Prinses Irene het zichzelf nog lastig,
gelukkig werd een goede kans van
RKDEO over het doel van keepster
Eileen Rengers geschoten.
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EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

De wedstrijd begon met 1 minuut
stilte voor Jan van Tilburg die vorige week overleed. Van Tilburg is
de grondlegger van de hoofdsponsor van Prinses Irene ‘Van Tilburg
Mode & Sport’.
Beide ploegen speelden verzorgd
aanvallend voetbal, met wederzijds respect voor elkaar. Als je
dan ook nog een scheidsrechter
treft als Willems uit Venray, die
niet voor elk wissewasje fluit, dan
is het genieten voor de toeschouwers. Nul gele kaarten en uiteindelijk een 3-2 overwinning, dat was
het positieve resultaat voor Prinses
Irene. BVV kwam op voorsprong
via de sterke spits Arman Selmani.
Martijn van Vught, terug na een
blessure, scoorde fraai de 1-1. De
sterk spelende Douwe Herckenrath bezorgde Prinses Irene een

verdiende 2-1 voorsprong bij rust.
Na de onderbreking was BVV de
bovenliggende partij en kwam via
Emin Balta op 2-2.
Elf meter
Het was Tim van de Brand, die,
na een overtreding op Van Vught,

vanaf elf meter voor de 3-2 zorgde.
Waar BVV een aantal spelers heeft
met geweldige individuele kwaliteiten, was Prinses Irene vooral het
team dat als collectief beter functioneerde en met heel veel inzet en
beleving de overwinning over de
Foto: T. Bevers
streep trok. 

Zwembad ‘t Kuipke bedankt
alle bezoekers

én sponsors

Langenhuizen Glasservice – Fysiotherapie Hoogstraat – RS Display & Signs – Automaterialen Heesch – Peters Aanhangwagens – Rabobank – Easy Letters –
CU2 fotografie – Twenty Six creative media – Akker Makelaardij – Café Zalen ’t Tunneke – Fietsplezier Michel v.d. Wetering – Kantoorboekhandel Ceelen –
Remote Rental – Runningtherapie Bernheze – Tandartspraktijk Heesch – Van den Heuvel Aannemingsbedrijf – Mazars – Verhoeven Montage –
Erveza Verfspecialist – Vloerenbedrijf F.H.L. van Berkel – Josse Timmerwerken – Weerdenburg Webworks – Jumbo Wiegmans – Juwelier Horneman –
Van Gruijthuisen Catering – Chris v.d. Hurk Timmerwerken – Jos Wingens Herenhaarmode – Restaurant Zalen De Waard – Slagerij Poelier Riny van Esch –
Boetiek 24 - Slagerij H. van Orsouw – Wellness Test & Training – Verstegen Houthandel Bouwmaterialen – Administratiekantoor Kleijngeld – Discus Dierenspeciaalzaak

voor een heerlijke zwemzomer!
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen rekenen
John F. Kennedystraat 58 • 5384 GE Heesch • T. 0412-451779 • www.zwembadhetkuipke.nl
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basketbal

Heeswijk 8 in het nieuw

Slamdunk ’97
begint seizoen aardig
Heesch - Slamdunk ’97 uit
Heesch is het seizoen aardig van
start gegaan. Twee ploegen boekten een overwinning.
Dit zijn de uitslagen.
Slamdunk ‘97 U14mix Grave U14mix: 28 - 12
Slamdunk ‘97 JU18-2 Springfield JU18-2: 50 - 43
Slamdunk ‘97 HU22-1 Almonte HU22-2: 62 - 72
Slamdunk ‘97 DU22-1 Jumping Giants DU22-1: 36 - 45
Slamdunk ‘97 JU18-1 E.B.C.G. JU18-1: 25 – 63

van 2–4 zelfs tegen een beperkte
achterstand van 2 punten aan.
Beide teams verdedigden goed,
waardoor het maar af en toe tot
een schotpoging kwam. Na de rust
ging het tempo omhoog. Aan het
einde van het derde kwart kwam
er volop vuur in het spel. Door dit
De
U14
heeft
op
zaterdag
een
gein het vierde
vast te houden,
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen kwartvolleybal
handbal
weldige wedstrijd gespeeld. Met konden de basketballers uit Heesch
maar liefst 28-12 werd Grave, de voorsprong verder uitbouwen.
vooral na het eerste kwart, aan Aankomend weekend spelen de
de kant gezet. In het eerste kwart U18/1 jongens en de U22 Heren
wilde het niet zo vlotten, eind eer- uit in Eindhoven. De U18/2 jonste
kwart keken
een stand
gens spelen
beugelen
boksen ze bij
badminton
zwemmen
waterpoloin Vught.
handboogschieten
tafeltennis
Heeswijk-Dinther - Heeswijk 8 van Voetbalvereniging Heeswijk is opnieuw gesponsord door de Van Boxtel
Groep. Het team bracht met de staf een bezoek aan de sponsor, om deze hartelijk te danken. De mannen
mogen voortaan in deze fraaie shirts het veld betreden. 
Foto: Hans Heesakkers

korfbal

Altior hard onderuit
korfbal

voetbal

WHV maakt het koploper
Boskant moeilijk
Boskant/Loosbroek - In een
wedstrijd met twee verschillende
gezichten heeft WHV verzuimd
om punten te pakken tegen koploper Boskant.
In de eerste helft was het vooral
WHV dat erg gevaarlijk was met
de counter en dat leidde al in de
derde minuut tot de 0-1. Hierna
was Boskant geschokt en probeerde het wel, maar WHV bleef
gemakkelijk overeind en het had
diverse kansen op de 0-2.

De mannen uit Loosbroek toonden echter karakter en in de 87e
minuut was het Marco Lunenburg,
op aangeven van Thijs Lunenburg, die zijn tweede van de middag maakte en de derde goal voor
WHV. Hierna was het alle hens aan
dek voor Boskant en de gelijkmaker van WHV zat er aan te komen,
maar de kopbal van Teun van Mil

jeu de boule

De korfbalsters kwamen al snel op
achterstand, maar konden toch
weer langszij komen en zelfs op
een kleine voorsprong. De dames
van Altior wisten dit niet vast te
houden,
gingen slordigschaken
om met de
dammen
kansen en Rosolo wist de korf wel
te vinden. Na rust liepen de dames
uit Reusel steeds verder weg en
kwam Altior1cm
erb niet meer aan te
pas. Alles wat afgelopen donderdag lukte, ging tegen Rosolo goed
1,2 cm
b
mis. Het werd
uiteindelijk
een pijnlijke nederlaag van 17-8. Zondag
komen De Korfrakkers uit Erp op
bezoek. Aanvang 15.00 uur.
1,4cm b

Marco Lunenburg
Foto: Jan Gabriëls

werd van de doellijn afgehaald
door een van de verdedigers van
de thuisploeg. De eindstand: 4-3.

GRATIS
WOONADVIES

aan huis

51424960

Voor uw
I.v.m.KLEDINGREPARATIE
VAKANTIE
GESLOTEN
oor uw
van
t/m 3 september!
en7 augustus
FOURNITUREN
KLEDINGREPARATIE

Altior 1 – Oranje Wit 1 23-11
(Bekerwedstrijd)
autosport
Rosolo
2 – Altior 2: 9-8 karten
ODIO 2 – Altior 3: 8-11
Swift 3 – Altior 4: 20-13
Altior 5 – SCMH 3: 9-6
Altior MW1 – De Kangeroe MW1:

Voor uw kledingreparatie
25%
KORTING
en fournituren
NIEUW
BINNEN:
I.v.m.KLEDINGREPARATIE
VAKANTIE
GESLOTEN
Ook
er nog
vermaakte
Voor ligt
uw
van
7
augustus
t/m
3
september!
en FOURNITUREN
om op te halen
-kleding
winterstoffen
OP ALLE STOFFEN EN WOL
VAKANTIE
GESLOTEN
Voor uw
kledingreparatie
- I.v.m.
winterwol
25%
KORTING
van 1 t/m
31 augustus!!
O

en fournituren

Ook Openingstijden
ligt er nog vermaakte
Openingstijden

Wilhelminastraat 28, Heeswijk-Dinther

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

4-6
Flash A1 – Altior A1: 4-6
Altior B1 – Swift B1: 2-13
Altior C1 – Swift C1: 9-4
Prinses Irene C2 – Altior C2: 1-0
DSV/EDN C1 – Altior C3 5-1
Altior D1 – Prinses Irene D1: 3-3
Prinses Irene D2 – Altior D2: 3-4
Flamingo’s E1 – Altior E1: 3-7
Altior E2 – MOSA’14 E1: 3-6
motorsport
JES E1 – Altior
E3: 2-2
Altior E4 – Odisco E2: 2-2
Rooi F2 – Altior F2: 5-11
Altior W1 – JES W1: 0-3
Strafworpen: 1-2.

Heijbouw bv, een jonge, moderne en
dynamische onderneming uit Berlicum,
gespecialiseerd in betonwerken,
stallenbouw en luchtwassers, is op zoek
naar een fulltime medewerker.

Allround Timmerman

Voor de functie wordt minimaal 3 jaar werkervaring geëist.
Wij zoeken een enthousiaste en flexibele persoon. Je toont initiatief
en je weet van aanpakken. Je moet zowel in een team kunnen
functioneren als zelfstandig kunnen werken.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B/E.

Ook li
kled

Wilhelminastraat
28, Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291997
Tel. 0413-291997

Laar 31, 5258 TJ Berlicum
Tel. [073] 503 16 09
E-mail: info@heij.nu
Website: www.heij.nu

wielrennen

De timmerman is verantwoordelijk voor het servicegericht uitvoeren
van nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden, met een accent op
timmerwerk.

FOURNITUREN
OPen
ALLE
STOFFEN EN WOL
v

kleding om op te halen
dinsdag,
zaterdag
dinsdag,vrijdag
vrijdag enen
zaterdag
van
8.30
12.30
uur
van 8.30 - 12.30 uur

paardrijden

Reusel/Heeswijk-Dinther - Na
een goede bekerwedstrijd afgelopen donderdag, ging het tegen
Rosolo uit Reusel op zondag een
biljartenmoeizamer
duivensport
judo
vissen
stuk
voor Altior.

51424960

In de 27e minuut was het Marco
Lunenburg (zie foto) die door een
prachtige solo de 0-2 op het scorebord bracht. Boskant stroopte de
mouwen op en liet middels hard
werken zien dat het een uitstekende ploeg heeft en niet verrassend
bovenaan staat in de 4e klasse. Na
een half uur werd het 1-2 door een
goede aanval over links, die werd
afgerond door Michel Merks.

Boskant-trainer Mike van Driel
heeft zijn jongens in de rust stevig
toegesproken en in de 47e minuut
was het al raak. Een schot van Brett
Veldkamp werd van richting veranderd en liet keeper Jaap de Wit
kansloos: 2-2. Boskant rook zijn
kans en pakte deze met beide handen aan. In de 61e minuut werd
een corner van Boskant snoeihard ingekopt door Frank van de
Heijden. WHV probeerde het wel
maar niets lukte en de wedstrijd
leek beslist in de 70e minuut door
een doelpunt van Maikel Merks.

hardlopen

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

Wij bieden een afwisselende baan in een groeiend bedrijf met een
informele en gezellige sfeer, passend salaris en arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerden kunnen, op dinsdag of donderdag contact opnemen
met mevr. K. van Gogh: 073 - 503 16 09.
Een CV opsturen is gewenst, e-mail: karin@heij.nu of adres: Laar 31,
5258 TJ Berlicum.
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wielersport

jaarlijkse fiets- Van lieshout Dier & tuin nieuwe sponsor
tweedaagse tWC

NISTELRODE - Ieder jaar organiseert een aantal leden van fietsclub
TWC Nistelrode de fietstweedaagse. In het weekend van 5 en 6 september vertrokken zeventien leden van de fietsclub uit Nistelrode naar
Papendal. In de omgeving van deze inspirerende sportaccommodatie,
waar vele beroemde Nederlandse sporters voorgingen, werden diverse
kilometers weggetrapt.
commodatie. De volgende dag
vertrokken de fietsers - na een gezond en uitgebreid ontbijt - richting
het Duitse Hoch Elten. Daar werd
een pannenkoek gegeten en ging
het gezelschap op de foto met de
uitbater. Hierna werd de terugtocht
aanvaard die langs de Rijn en Nederrijn richting Arnhem, Papendal,
voerde. Deze dag werd een mooie
en vaak ook zonnige tocht van 120
kilometer gemaakt. Terugkijkend
op een mooi fietsweekend arriveerde TWC Nistelrode omstreeks
16.30 uur weer in Nistelrode.

De OplOssinG

HEESWIJK-DINTHER - Sinds kort sponsort Van Lieshout Dier & Tuin een zaalvoetbalteam dat deel uitmaakt
van de competitie die in sporthal De Zaert in Heeswijk-Dinther wordt gespeeld.
Na een dankwoord namens de spelers en begeleiding werden Marlies, Ad en Rob van Lieshout in de bloemetjes gezet. Het team kan weer jaren vooruit met nieuwe tenues en sporttassen.
De spelers zijn er trots op om op deze manier met het logo van de vernieuwde winkel van Van Lieshout Dier
& Tuin wekelijks hun prestaties ten toon te mogen spreiden.
Foto: Alette Fotografie

voetbal

Avesteyn ten onder in
wedstrijd met twee gezichten
heesWIJK-DINTheR - Avesteyn tegen Volkel, afgeboekt met een 1-4 eindstand, is een wedstrijd waar extra
toelichting op van toepassing is. Wie na de eerste helft het sportpark had verlaten, had zomaar op een goed
resultaat voor Avesteyn kunnen rekenen.

Het kan weer!
Zilvervloot
Sparen
Uw kind

De eerste helft deed Avesteyn van
zich spreken door goed georganiseerd en met volle overgave de
ploeg uit Volkel aan te pakken.
Volkel kwam niet in zijn spel en

g
n
i
m
i
u
r
ale op

Tot

15% korting

op alle fietsen van 2015
in voorraad.

Avesteyn drong aan en was minstens gelijkwaardig aan het ervaren team uit Volkel. Volkel kwam
dan ook vanuit het niets op voorsprong na een ongelukkig moment

leren omgaan
met geld?

Kinderspaarw
e
kom sp ken:
aren en
krijg ee
n
cadeau
tje*

Wij geven graag advies
v

Cortjens Bernheze Verzekeringen

Cortjens Bernheze Verzekeringen

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

van een van de verdedigers van
Avesteyn.
Avesteyn kwam net voor rust terug op 1-1, door een prima doelpunt van de voet van Joost van
Vugt. Dit bood perspectief voor
de tweede helft, iets wat ook uitgedrukt werd in twee kansen voor
de Dintherse formatie net na rust.
Twee inzetten van Nick van der
Heijden troffen geen doel.
Daarna werd Avesteyn in iets meer
dan tien minuten overlopen. Stijn
van Cuijk en Luuk van den Elzen
maakten aan illusies van Avesteyn
een eind door de stand in tien minuten tijd naar 1-4 te tillen. De
wedstrijd was daarmee gespeeld.
Dit leverde een forse kater op voor
Avesteyn. De Dinthernaren verloren niet van een goede ploeg maar
van individuele klasse van enkele
Volkel-spelers.

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

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

* De actie loopt van 5 tot en met 31 oktober 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Op de zaterdag vertrok het gezelschap vanuit Nistelrode met enkele
busjes en auto’s naar het industrieterrein van Heteren. Daar vertrokken ze in het frisgroene wielertenue - gesponsord door Van Tilburg
Mode & Sport, Jack Martens Tweewielers, Geurts mengvoeders en
Van Mook De Echte Bakker - in de
richting van de Posbank via de Achterhoek en de omgeving van Arnhem terug naar Papendal. Na een
mooie, maar ook enigszins natte
tocht van 160 kilometer, arriveerde
de groep in de overnachtingsac-
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informatieavond over
toekomstbestendige zorg
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
herinner je wie jij bent...
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Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
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Locatie: cc Nesterlé Nistelrode
Pagina 25
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Pagina 15
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heeswijk-Dinther
Pagina 20
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Locatie: Bibliotheek heesch
Presentatie over poollicht
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Pagina 25
Film: ventoux
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2
Workshop: muziek op
schoot
Locatie: Bibliotheek
heeswijk-Dinther
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opening de nistel
Locatie: Piet Geersdijk 2
Nistelrode
Pagina 16
tc telro sport- en spelavond
voor de jeugd
Locatie: Zwarte Molenweg 11
Nistelrode
cursus metamorfosemassage bij centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

onthulling brievenbus
burenhulp nisseroi
Locatie: cc Nesterlé Nistelrode
Pagina 18
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Nistelrode
oud ijzer actie van Fanfare
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Locatie: heesch
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bernhoven: de geheimen
van de stem
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
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Wereld drum bij centrum
maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

30 sePtembeR
Workshop mandalatekenen:
het Pentagram
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode
informatieavond: verkeer
& vervoer in bernheze
Locatie: cc De Pas heesch
schuimparty 6-11 jaar
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Locatie: cc De Pas heesch
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inloopochtend voor
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gratis inloop spreekuur
kinderfysio
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handwerkcafé
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inspiratiemiddag:
etty hillesum
Locatie: Boekhandel Berne
heeswijk-Dinther

lezing: alle wegen leiden
naar Rome
Locatie: heemkamer Nistelrode

muzikaal vertier
Locatie: Gymnasium Bernrode
heeswijk-Dinther
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open zondag badkamermarkt.nl
Locatie: canadabaan 18a
Nistelrode

meditatie-uur
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
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de maashorst beweegt
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 17

de maashorst beweegt
Locatie: Natuurcentrum
De Maashorst Nistelrode
Pagina 17

1 oKtobeR

vv vogelvreugd: Kienen
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther

loosbroek praat door
Locatie: Kerk Loosbroek
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Jaarvergadering
supportersclub Prinses irene
Locatie: Kantine Prinses Irene
Nistelrode

oogstfeest van akker
tot bakker
Locatie: Kilsdonkse Molen
heeswijk-Dinther
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vv vogelvreugd: Kaarten
Locatie: cc servaes
heeswijk-Dinther
Zegening van de dieren
Locatie: Kerk heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: café Zaal elsie
heeswijk-Dinther
concert: lisa Franken
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
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nisserois golf championship
Locatie: The Duke Nistelrode

informatieavond:
dialysemogelijkheden thuis
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
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5a helma van de Rakt:
Frisse neus wandeling of
bosavontuur
Locatie: Parkeerplaats Kriekeput
herpen of st. Annastraat schaijk
gratis inloopspreekuur
van soest & Partners
Locatie: cereslaan 4 heesch
8 oKtobeR
themadag: Kbo-brabant
Locatie: Arnold Janssenlaan 46
Teteringen
informatieavond: verkeer
& vervoer in bernheze
Locatie: cc De Wis Loosbroek
Kbo liederentafel
Locatie: De stuik Vorstenbosch
9 oKtobeR
bobZ
Locatie: Dorpshuis Nistelrode
Kantlijn jeugdvoorstelling:
lekker vies
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther

5 oKtobeR
inloopspreekuur lokaal
Fnv/maasland bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 heesch

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

