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twee sportpenningen van Bernheze uitgereikt
Kenny van Weeghel en Raymon van der Biezen ontvangen prestigieuze sportonderscheiding
BErnHEZE - Kenny van Weeghel uit Heeswijk-Dinther en Raymon van der Biezen uit Heesch kregen uit handen van burgemeester Marieke
Moorman de sportpenning van Bernheze uitgereikt voor hun bijzondere prestaties op sportgebied.
kennY van weeghel
behaalde dit jaar op de
Paralympische spelen in rio
de Janeiro een gouden medaille op de 400 meter wheelersport en brons op de 100
meter (in de t54 klasse).
kenny neemt al vanaf 2000
deel aan de Paralympische
spelen en won in 2004 zijn
eerste gouden medaille in
Athene. In 2012 won hij zilver
in Londen.

natIonale en
InternatIonale
sUCCessen
In 2004 werd kenny sportman van het jaar en kreeg
daarmee internationaal naam
in de sportwereld. In 2014 werd hij Paralympisch atleet van het jaar.
Van Weeghel kreeg zijn medaille voor zijn prestaties en omdat hij
heeft laten zien wat je met doorzettingsvermogen kunt bereiken. Hij
heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor velen.
Foto’s: Lianne Gabriëls

Stal bertus 25 jaar
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raYmon van der biezen beëindigt op 30 september zijn professionele topsportcarrière als BMX’er. Burgemeester Moorman reikte hem de sportpenning van de gemeente Bernheze uit tijdens zijn
afscheidsreceptie op 23 september in café/restaurant stanserhorn in
Heeswijk-Dinther.

bernheze bouwt
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Van der Biezen behaalde vele nationale en internationale successen
als BMX’er. In 2008 bereikte hij de halve finale bij de Olympische Zomerspelen in Peking en in 2012 werd hij vierde bij de spelen in Londen. In juli van dit jaar werd hij Europees kampioen in Verona, Italië.

Uitslag VAKANtIe-FOtOWeDStrIJD: STEL SCHERP oP

Open Huizen Dag
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1e prijs met 18 punten: Manon van Hal ontvangt een foto op canvas afgedrukt op 75 x 75 mm t.w.v. € 75,-.
2e prijs met 17 punten: Linda de Visser ontvangt de winnende foto op een
puzzel van 500 stukjes t.w.v. € 24,95.
3e prijs met 16 punten: Jeanette schets ontvangt de winnende foto op een
mok t.w.v. € 9,95.
De jury wil alle deelnemers aan de wedstrijd bedanken. De foto’s gaven blijk van
speurwerk naar mooie plekken en situaties. De winnende foto’s zijn gekozen
omdat naar het oordeel van de jury deze
fotografen op de meest originele manier
met het onderwerp ‘stel scherp op’ zijn
omgegaan.
Meer foto’s: www.mooibernheze.nl

voorzitter altior
Aangeboden door
de Hema in Heesch
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deze week
valt de
krant;
meer
maashorst
in de bus niet
gehad?

1E prIJS
Manon van Hal - Nistelrode

2E prIJS
Linda de Visser - Vorstenbosch

3E prIJS
Jeanette Schets - Nistelrode

Boomrooierij

Laat het ons weten via
info@meermaashorst.nl.
www.meermaashorst.nl

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

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

zaterdag 1 oktober
13.00 - 19.00 uur
GRATIS ENTREE

www.instijl.nu

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

www.decozonwering.nl

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl

Zie pagina 19

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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eten, drinken uitgaan

cOLOFON
DeMooibernhezekrant
Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag
bernheze Media
Laar 28
5388 Hg Nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Filmhuis De Pas:
‘My life without me’
HEESCH - Al verschillende jaren draait Filmhuis De Pas in
het kader van de maand van borstkanker een speciale film
over dit thema. op woensdag 19 oktober is dit de film ‘My life
without me’.

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Matthijs van Lierop
Ramon Kézér
acquisitie:
Rian van Schijndel
ingrid van Driel-van Linder
Lianne gabriëls
administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
wendy van grunsven
vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro tweevoud

Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze
voorstelling, laat dit dan voor 5 oktober weten via info@de-pas.nl.

Streekpakket nieuwe stijl!

Luxe cadeautas met delicatessen
aangevuld met cadeaubon van
bedrijven uit deze streek!
Bon Fromage, Restaurant Bomenpark,
Spahuys en Verbruggen Megastore

bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan
worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming
van Bernheze Media.

Boodschappenlijstje
1 pompoen
2 uien
2 tenen knoflook
1 rode peper
3 eetlepels zonnebloemolie
2 theelepels kerriepoeder
n tablet)
800 ml kippenbouillon (va
(bekertje 125 mll
4 eetlepels crème fraîche

Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,-.
Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas.

Advertorial
aanlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
info@demooibernhezekrant.nl
Advertenties:
verkoop@bernhezemedia.com

Pittige
pompoensoep

Ann, een 23-jarige moeder van twee kindertjes, woont met haar man in een caravan in de
tuin van haar moeder, als ze te horen krijgt dat
ze lijdt aan een ongeneeslijke kanker, met nog
hooguit een maand of twee, drie te gaan. Ze
reageert buitengewoon nuchter op deze boodschap en richt de haar resterende tijd efficiënt
in met behulp van een lijstje van dingen die ze
nog wil doen. Een divers lijstje, met punten als
iedere dag de kinderen kussen, zoveel drinken
en roken als ze wil, een keertje met het gezin
picknicken aan het strand, vader opzoeken in
de gevangenis, een nieuwe vrouw vinden voor
haar echtgenoot en eens een keer iets hebben
met een andere man. Een ding doet ze niet en
dat is iemand vertellen dat ze ziek is. Dat blijft
het geheim tussen Ann en de kijker. Dus hoe
verstandelijk, sterk en humorvol ze ook te werk
gaat – als toeschouwer ken je de achterkant.

website
www.demooibernhezekrant.nl

Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

woensdag 28 september 2016

Leuk als kerst- of relatiegeschenk.
Combinaties van cadeaubonnen is
uiteraard mogelijk!

werkwijze

1. Halveer de pompoen in de lengte. Verwijder de zaden en de draderige binnenkant van de pompoen en snijd met een scherp mes
de schil eraf. snijd het vruchtvlees van de pompoen in blokjes van
twee centimeter.
2. snijd de ui in parten en de knoflook fijn. snijd het steeltje van de
rode peper. Halveer de peper in de lengte en verwijder met een
scherp mesje de zaadlijsten. snijd het vruchtvlees fijn.
3. Verhit de olie in een ruime pan met dikke bodem. Fruit de peper,
knoflook, ui en het kerriepoeder twee minuten op middelhoog
vuur. Voeg de pompoen toe en bak al omscheppend twee minuten. Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en laat op laag vuur
vijftien minuten zachtjes koken.
4. Haal de pan van het vuur en pureer met de staafmixer tot een egale soep. schep de soep in kommen. schep in elke kom een eetlepel
crème fraîche en serveer.

Eet Smakelijk

Verkrijgbaar op bestelling.
Levertijd 1 tot 2 werkdagen
en zolang de voorraad strekt

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

Voor meer informatie
bonfromage.ton@live.nl of telefonisch
via Elly Bens 06 - 22 11 45 43

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

Kloosterkapel Vorstenbosch: Kunst- en cultuuragenda:
Maandag 3 oktober yoga, Lea
v.d. Bergh, 18.45 en 20.15 uur,
tel. 0413-342656.
Dinsdag 4 oktober yoga, Gerry
rooijakkers, van 19.00-20.00
en 20.30-21.30 uur, tel. 0413366032.
Woensdag 5 oktober jeugdatelier, serie van zes workshops
voor kinderen, met tekenen en
schilderen, van 14.15 tot 16.00
uur. kosten € 30,-. Op 5 en 19
oktober, 2, 16 en 30 november
en 14 december.

Aanmelden jeugdatelier bij:
sarah Linde van den Dungen,
info@sarahlinde.nl,
zie ook www.sarahlinde.nl,
tel. 06-51641701.
Donderdag 6 oktober ontspanningavond met meditatie,
door ton roumen, aanmelden
via tel. 0413-366032 of info@
kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober
expositie glassculpturen Josée
Bastiaenen van 11.00 tot 17.00
uur, toegang gratis.

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

!
ACTIE

Elke vrijdag
pizzadag
Met uitzondering van pizza Calzone en bezorging
Alle gerechten worden luchtdicht
geseald. Binnen een straal van
15 km worden deze gegarandeerd
warm geleverd.

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

3

Woensdag 28 september 2016

Vrijwilliger

in Bernheze

Christien, Coördinator Oud & Wijs
heeswijk-dinther - Het begin is gemaakt. Vandaag heb ik een hartverwarmend gesprek met Christien van de Ven. Christien woont in Heeswijk-Dinther en is altijd naast haar werk, actief geweest met
vrijwilligerswerk. Al in haar schoolperiode wordt zij gevraagd om als coördinatrice te helpen met de
verkoop van kalenders en boeken voor de missie. Het begin is gemaakt.
spraak met de betrokkene, mogelijk een ouderenadviseur of
een professional ingeschakeld.
Christien vindt het bijzonder
goed dat er teruggekoppeld
wordt en dat zij weet dat er iets
mee gedaan wordt.
Nog meer vrijwilligerswerk
Daarnaast blijkt Christien nog
meer vrijwilligerswerk te doen.
Zij begeleidt wekelijks een gespreksgroep op Laverhof. De
beleving van vroeger en nu als
leidraad levert, met elke week
een ander onderwerp, prachtige
gesprekken op.

Tekst: Annie van den Berg - Vrijwilliger Ons Welzijn

Leuk om te doen
Zij trouwt en komt in een ander dorp te wonen. Het vrijwilligerswerk komt als vanzelf
op haar pad. De parochie daar
vraagt haar zieken te bezoeken
in het ziekenhuis. Hierna komt

Terugkoppeling is
bijzonder goed
Haar directe collega heeft deze
bezoekdienst twintig jaar geleden opgericht met ondersteuning van de gemeente Bernheze.
Inwoners vanaf 75 jaar ontvan-

Een warm pleidooi
Christien praat met enthousiasme over haar vrijwilligerswerk en
beveelt het van harte aan: “Ben
je bijvoorbeeld zonder werk geraakt, zoek een vrijwilligersbaantje. Er zijn zoveel vrijwilligers nodig in het verenigingsleven. Ook
voor ondersteuning bij mensen
die alleen zijn. Verder bieden organisaties hulp als je iets onder
de knie moet krijgen wat je nog
niet kent. Het vrijwilligerswerk
geeft zo’n waardevol gevoel
en voldoening. Je wordt echt
enthousiast als je ziet dat je iemand ermee helpt of blij maakt.

‘Bij eventuele hulpvragen wordt, in samenspraak
met de betrokkene, mogelijk een ouderenadviseur
of een professional ingeschakeld’
De Zonnebloem erbij. Dit doet
zij al dertig jaar, waarvan twaalf
jaar als bestuurslid en voorzitter.
Vanuit De Zonebloem komt zij
in aanraking met Ons Welzijn
(voorheen Vivaan). Ons Welzijn
vraagt haar te helpen met de
coördinatie van de Bezoekdienst
Oud en Wijs.
Dit is compleet nieuw voor haar,
maar zij vindt dit al weer vijf jaar
heel leuk om te doen.

gen vanuit de gemeente iedere
twee jaar een brief waarin staat
dat, indien men dat wenst, men
bezoek kan krijgen van een vrijwilliger die informatie geeft over
alle activiteiten op het gebied
van wonen, welzijn en zorg.
De verschillende bezoeken aan
ouderen worden onder alle vrijwilligers verdeeld. Bij eventuele
hulpvragen wordt, in samen-

Altijd geholpen
door iemand die
u kent
Ook voor hulp bij
overstappen

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl

Je krijgt er zelf enorm veel voor
terug. Je leven wordt er rijker
door en je voelt je nuttig in de
samenleving.”

mooi van hans manders
De maand september loopt op zijn eind. Wat het
weer betreft was het een bijzonder mooie maand.
Allerlei temperatuurrecords werden gebroken.
Afgelopen zondag was de warmste 25 september
sinds de temperatuurmetingen worden
geregistreerd. Datzelfde gold voor meerdere
dagen in deze septembermaand.
Ik schrijf dit stukje op maandag 26 september, na de warme maaltijd.
Hoewel het vandaag wat minder warm was dan de voorgaande
dagen, hebben we toch opnieuw in onze tuin gegeten. Nu is mijn
vrouw evenwel bezig gevallen bladeren bij elkaar te harken. Want
hoe mooi het weer deze maand ook was, de herfst komt er toch echt
onherroepelijk aan.
Daarom heb ik voor deze keer mijn gedicht over september uitgekozen.
Eerder heb ik in deze rubriek andere maanden poëtisch belicht, maar
mijn septembergedicht heb ik niet eerder geplaatst.
De laatste zin moet u niet al te letterlijk oppakken. Dat geldt trouwens
ook voor enkele andere regels. Sowieso geldt: als een dichter in de ikvorm schrijft, bedoelt hij niet per se zichzelf!

September
De zomer die beleeft zijn laatste stuipen:
De zon doet ongelofelijk zijn best
Met wat haar nog aan laatste krachten rest.
Ziet zij niet dat de herfst al aan komt sluipen?
Een zomerdag die eerst leek voort te kruipen
Wordt nu, als door een tijdklok, flink geprest
En o, ik voel me nu alweer gestrest
En somberheid begint me te bekruipen.
Als straks mijn haren weer van regen druipen
En ik een trui moet dragen of een vest
Dan wordt, heel snel, mijn goed humeur verpest
Omdat het zich met herfstweer moet bedruipen.
Geen jammerklacht heeft zin en geen protest
Dus zet ik het ontzettend op een zuipen.

De Hisse Kwis daagt je uit

Wat brengt de toekomst?
Ook al zal er in de toekomst
steeds meer informatie digitaal aangeboden worden, voor
Christien blijft het persoonlijke
contact met de ouderen het belangrijkst.

Kom nu
langs

HEESCH – Wij, als commissie van De Hisse Kwis, zijn een tijd geleden
alweer begonnen met de kwis van 2016. 29 december lijkt nog ver
weg, maar schrijf het alvast in je agenda. Voor je het weet, is het zover. Dit jaar zullen we enkele nieuwe categorieën gaan introduceren,
waarmee de kwis nóg leuker en uitdagender wordt voor iedereen.
Na jaren van actieve inzet, heeft
Stan Jaspers helaas de commissie verlaten. Dit jaar gaan we
verder met de voor jullie al bekende commissieleden: Hans
Verstegen, Corien Vos, Laurens
Menkveld, Emmy Friesen, Joop
van Uden, Kelly Verstegen en Bo
Verhoeven-Coufreur.
Ook dit jaar zullen we jullie via de

website en de social media op de
hoogte houden van alle nieuwtjes en ontwikkelingen met betrekking tot De Hisse Kwis 2016.
Ook zullen we via deze kanalen
enkele categorieën bekendmaken en zullen we hints geven.
Stay tuned!
Wij hebben er weer zin in! Tot
dan!
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gezondheid in balans

Woensdag 28 september 2016

Gezondheidsvragen?
Kijk op JouwGGD.nl!
Raak je verdwaald in het woud van zorgen hulpverleners? Wij wijzen de weg.
bernheze – Herken je dit? Eindeloos het internet afstruinen op
zoek naar antwoord op jouw gezondheidsvraag? Of je zit met een
probleem in je maag dat je liever anoniem bespreekt? Jouwggd.nl
biedt jongeren van 12-23 jaar betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook
kun je op de website anoniem chatten en mailen met een jeugdarts
of jeugdverpleegkundige.
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, afkomstig van alle
aangesloten GGD’en, verzorgen
elke werkdag de chatservice.
Ook professionals van de GGD
Hart voor Brabant doen mee.
Chatten kan iedere werkdag tussen 15.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Buiten
deze tijden kun je mailen. Een
jeugdarts of jeugdverpleegkundige beantwoordt jouw vraag
binnen twee werkdagen. Waar
nodig verwijzen ze je door naar
andere organisaties.
Jongeren waarderen JouwGGD
In het afgelopen jaar stelden
jongeren via de chatservice van
jouwggd.nl vooral vragen over

seksualiteit, lichamelijke ontwikkeling/gewicht, gevoelens, relaties en mishandeling: onderwerpen die jongeren gemakkelijker
anoniem bespreken dan in een
face-to-facegesprek.
Ook uit een klantonderzoek
blijkt dat jongeren Jouwggd.nl
waarderen en dat de website
voorziet in de behoefte aan informatie over gezondheid.
Check!
Alle informatie op jouwggd.nl is
gecheckt en gemaakt door (medische) professionals. Nieuwsgierig? Kijk dan op
www.jouwggd.nl en stel online
jouw vraag, veilig en anoniem!

Nistelrode - Burenhulp Nisseroi, digitale Sociale Wegwijzer
en SamSam zijn er voor de bewoners van Nistelrode. Zoals
iedereen weet, wordt de laatste tijd steeds meer gesproken over
de ‘noodzaak tot meer zelfredzaamheid’. Burenhulp Nisseroi,
SamSam en de Sociale WegWijzer zijn hierbij de perfecte
ondersteuning: Op de website www.burenhulpnisseroi.nl, via
de link: Nistelrode.bewonersplein.nl, is de digitale Sociale
Wegwijzer, SamSam te vinden.
Burenhulp Nisseroi heeft nu het eerste jaar doorlopen en meer bekendheid gekregen. Tevens hebben
we al wat vragen gekregen van bewoners uit Nistelrode die een probleem hadden en niet wisten
waar ze hiermee naartoe moesten. Enkele voorbeelden hiervan zijn; zorgen voor scootmobiel,
parkeergelegenheid gehandicapten, hulp bij huishouding, vervoer naar ziekenhuis, vluchtelingen die
wegwijs gemaakt moesten worden, en meer.
Ook hebben we een themabijeenkomst in ons dorp gehouden over alcohol & drugs. In de toekomst
zullen er nog meer onderwerpen aan bod komen. Wij willen hiermee verder en hopen dat de digitale
Sociale Wegwijzer en SamSam voor onze inwoners een aanvulling zijn.
Wat betekent de Sociale Wegwijzer?
Op de Sociale Wegwijzer is actuele informatie over zorg en welzijn van de vrijwilligers- en
professionele organisaties te vinden. In samenwerking met ONS Welzijn en het burgerinitiatief
Burenhulp Nisseroi is de Sociale Wegwijzer samengesteld en wordt deze onderhouden. SamSam is
een digitale marktplaats op het terrein van zorg en welzijn. Hiermee kunnen, door het plaatsen van
een gratis advertentie, vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.
Met SamSam kunnen diensten online worden gevraagd en aangeboden op nistelrode.bewonersplein.nl
(half oktober online), door jong en oud. Het kan over allerlei onderwerpen gaan, bijvoorbeeld:
klussen, vervoersmogelijkheden, zoeken van gezelschap, fietsmaatje, kookmaatje.
Heeft u hulpvragen of wilt u meer informatie, kijk dan op www.burenhulpnisseroi.nl.
U mag ook bellen naar 0412-744111 of mailen: info@burenhulpnisseroi.nl.

Belang van reanimatie
‘Alles wordt goed geregeld,
zodat je weer verder kunt’

Heesch
06-39563131
bdijk@mrbd.nl

NISTELRODE - Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Direct
starten met reanimeren en het aansluiten van een AED redt levens.
Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo’n 15.000 mensen
per jaar! Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet
onmiddellijk hulp wordt geboden.

Haarwerken
voorvrouwen
vrouwen
Haarwerken voor
tijdens
en
na
chemobehandeling!
tijdens en na chemobehandeling!
WatWat
maakt
LiVage
enomstreken
omstreken
uniek:
maakt
LiVageOss
Oss en
uniek:
komenbij
bijuuthuis
thuis
wij
komen
 wij
begeleiding
 persoonlijkebegeleiding
persoonlijke
maximale vergoeding

maximale vergoeding
 3 werkdagen levertijd
 3 werkdagen levertijd
 100% klanttevredenheid
klanttevredenheid
 100%
 langdurige nazorg
 langdurige nazorg





www.livage.nl

www.livage.nl

06 - 243 94 158

Anita Vos

06 - 243 94 158

Anita Vos

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

Soprano Ice

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

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!

Hulp kan bestaan uit reanimatie.
Door, bij een hartstilstand, binnen 6 minuten te reanimeren en
een AED te gebruiken, vergroot
je de kans op overleven aanzienlijk. Hiermee zijn veel levens te
redden. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren, hoe groter
de kans op volledig herstel. Blijf
niet langer hulpeloos toeschouwer, maar word een geoefend
hulpverlener! De meeste slacht-

offers worden thuis door een
hartstilstand getroffen, vaak
geheel onverwacht. Als familie,
huisgenoten, vrienden en buren
op dat moment kunnen starten
met reanimeren, zullen jaarlijks
honderden levens gered kunnen worden. Reanimatie en het
aansluiten van een AED zijn levensreddende activiteiten. Dit is
te leren, maar niet alleen uit een
boekje!

Een nieuw tijdperk van definitief ontharen is
aangebroken. Met betere en snellere resultaten
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in
de zomer, zelfs op een gebruinde huid.

voor
D�� advertenti� i� goe�
va� d� oksel�
éé� grati� behandelin�

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

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

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

www.annelies-aarts.nlfrom A to Beautiful

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

Meld je aan voor een reanimatiecursus waar je leert reanimeren en een AED te bedienen.
Herken voortaan zelf de symptomen van een hartstilstand, zodat
je snel weet te handelen bij een
hartstilstand en geen tijd verloren laat gaan. EHBO-vereniging
Nistelrode organiseert reanimatiecursussen en het omgaan met
een AED.
De eerstvolgende cursus is 6 oktober en 13 oktober.
Plaats: ‘t Dorpshuis, Laar 50.
Tijden: 19.00 – 22.00 uur. Twee
avonden van drie uur. Per training kunnen maximaal twaalf
personen deelnemen. Wel van
tevoren aanmelden, zodat we
weten dat je komt. Diverse zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor een reanimatietraining
via de aanvullende verzekering.
Aanmelden kan door te mailen
naar ehbo-nistelrode@home.nl
Kun je niet e-mailen of wil je
eerst wat meer informatie, dan
mag je natuurlijk ook gerust bellen naar 06-28 77 04 50.

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

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert
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Stal Bertus viert 25-jarig bestaan

“Het is dankzij de middenstand
van Heeswijk-Dinther en Loosbroek dat onze kinderboerderij
kan bestaan. We moeten het van
sponsoren hebben. Graag willen
we hierbij ook de agrariërs met
wie we een goed contact hebben, bedanken voor hun steun.”
Frans van Grinsven

Tekst: Ramon Kézér Foto: Michel Roefs

LOOsBrOEk – Stal Bertus, de kinderboerderij bij basisschool Sint Albertus, viert dit jaar zijn 25-jarig
jubileum. Dit wordt gevierd met een feestelijke open dag op zondag 2 oktober, van 11.00 tot 16.00 uur.
René Hoezen
Het begon 25 jaar geleden allemaal met een sportveld dat
niet meer goed onderhouden
werd. toen de leerlingen nabij
de voetbalclub de mogelijkheid
kregen daar te komen sporten,
ontstond het idee achter de basisschool dieren een onderkomen
te bieden. Het begon met een
konijntje hier en een geitje daar,
en in de jaren daaropvolgend
ontstond, onder leiding van rené
Hoezen, steeds meer een heuse
kinderboerderij. twintig jaar lang
gaf rené zijn ziel en zaligheid
voor ‘zijn’ dieren, tot hij in 2011
kwam te overlijden.
Vele vrijwilligers
sindsdien heeft Frans van Grinsven, die de rechterhand was van
rené, de leiding over stal Bertus.

Frans legt uit wat zijn motivatie is
om elke dag, letterlijk, zijn handen uit de mouwen te steken: “Je

kalkoenen, fazanten, duiven en
sinds kort ook een aantal varkentjes. “Uitbreiden willen we niet,

‘Het is dankzij de middenstand van
Heeswijk-Dinther en Loosbroek dat
onze kinderboerderij
kan bestaan’
doet het echt voor de kinderen.
Elke keer weer zien we dat de
kinderen er ontzettend veel plezier aan beleven, dat is heel mooi
om te zien.” Frans en de overige
vele vrijwilligers houden op stal
Bertus herten, geiten, schapen,
uilen, eekhoorns, verschillende
soorten eenden en kippen, vogels, konijnen, cavia’s, fretten,

want we zijn hartstikke tevreden
met hoe het nu gaat. Wel willen
we er nog voor gaan zorgen dat
de bezoekers vanaf een punt de
hele stal kunnen overzien. Daar
gaan we de komende tijd onder
andere aan werken. Eigenlijk
bende nooit kloar”, lacht Frans.
José Hoezen wijst op het belang
van sponsoring voor stal Bertus:

Programma open dag
De feestcommissie - Esther van
Grinsven, Debby de Graauw,
Mieke Offermans, Will van Bommel en José Hoezen - is al vanaf
de zomervakantie druk in de weer
om de open dag een leuke invulling te geven. Dat is gelukt, want
de bezoekers kunnen meer dan
hun lol op met een clown met
ballonnen, een ritje op een pony
en knuffelen met de pony, een
poppenkast, een echte dierenarts
aan wie je al je dierenvragen kunt
stellen, een grote loterij en nog
veel meer leuke activiteiten!
En dat is nog lang niet alles. José
en bestuurslid robert Cornelissen
besluiten: “namens alle vrijwilligers van stal Bertus wil ik graag
iedereen uitnodigen om op de
open dag een bezoekje te brengen aan onze prachtige kinderboerderij.
We zien jullie graag op zondag 2
oktober.”

Bart bakt de broste briosjes
Het lekkerste kaasbroodje wordt gebakken door Bart Lamers. Ontwikkeld
door vader Wim, diverse prijzen mee gewonnen en nog steeds ’n topper in
ons “hartige snack” assortiment. Lekker luchtig, met echte kaas met een
“bite”. Even in de oven en u heeft ’n succesnummer in handen.
de bakkers Lamers

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

Bij aankoop vanr keuze:
2 broden naa
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9,50

2 kaasbriosjes

1,95

normaal 2,60

Kort nieuws

Nieuws
toneelgroep
Verenigde
Spelers
Loosbroek
LOOsBrOEk - De Toneelgroep is druk aan het repeteren om op 19 en 20 november
in De Wis en op 25 november
in De Stuik in Vorstenbosch
een nieuw toneelstuk op de
planken te kunnen brengen.
Het is een blijspel in twee bedrijven van Adriaan Noordergraaf met de titel ‘We zullen
het weer zelf moeten gaan
doen....’. Aanvang is telkens
om 20.00 uur.
Het blijspel
Het stuk speelt zich af in Huize Beukelaar met Charlotte,
van goede komaf, maar wel
verslaafd aan internetpoker
en haar man rudolph, die een
ongeduldige man is met een
zwakke gezondheid. Ze hebben samen een zoon; rudolph
junior. Een eeuwige student
en ook verslaafd aan poker.
Dit gezin heeft een hulp in de
huishouding, inmiddels nummer zes in de rij. Ze zijn niet
tevreden over deze hulp en er
komt een nieuwe hulp. Deze
hulp heeft twee stagiaires.
Maar of deze dames komen
poetsen of iets anders komen
doen, dat is de vraag. De situatie loopt steeds meer uit de
hand. Een vlot geschreven, eigentijds blijspel.
nieuws over voorverkoop
volgt zo snel mogelijk, maar
noteer de data alvast in je
agenda. Een gezellig avondje
uit, we zien je graag.
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Buiten openingstijden
voor spoedeisende recepten
kunt u naar de Regioapotheek in
Bernhoven, naast de hoofdingang
van het Ziekenhuis Bernhoven
Uden. 0413-381848
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
Loosbroek
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Woensdag 28 september 2016

parochienieuws
Elementen uit de christelijke traditie in het
werk van Marc Chagall

Afscheid van drie
trouwe medewerksters
bij de Wereldwinkel

Heesch/Nistelrode/Vorstenbosch - De kunstschilder Marc
Chagall groeide op in een typisch joods gezin, dat de sfeer ademde
van de mystiek van het chassidisme, maar al vanaf het begin van
zijn schilderende leven is er sprake van een belangstelling voor de
iconografie van de christelijke traditie.
Met name de kunst van de
iconen uit de Russisch-orthodoxe Kerk. Intensief heeft Marc
Chagall zich in zijn werk beziggehouden met de beelden van
Jezus van Nazareth. Vanuit zijn
Joodse achtergrond kwam hij in
de jaren ‘30 tot een opmerkelijke
eigen visie, waarbij zijn schilderij ‘De witte kruisiging’ uit 1938
een belangrijk document vormt.
Aan de hand van afbeeldingen
van schilderijen en glasramen, zal
op donderdag 6 oktober Ruud
Bartlema, theoloog en beeldend

kunstenaar, deze ontwikkeling
laten zien. Zijn presentatie biedt
inspiratie voor zowel de kunstliefhebber als voor de gelovige.
Wie belangstelling heeft voor
deze lezing en hiervoor vanuit de
kerk in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel of Vorstenbosch graag mee wil reizen naar
Nijmegen, kan contact opnemen
met pastoraal werkster Annemie
Bergsma: 0412-451215 of
bergsma@petrusemmausparochie.nl.
De presentatie start om 14.00
uur en duurt tot 16.30 uur. Aanmelden graag vóór 1 oktober.

Werk en Inspiratie voor werkzoekenden op
zoek naar verdieping
BERNHEZE - Ben je op zoek naar werk? En wil je positief en geïnspireerd blijven? Dat kan! Door inspirerende verhalen in boeken, tijdschriften en films te ontdekken en door te luisteren naar verhalen
van andere werkzoekenden. Dit idee vormt het uitgangspunt van de
reeks ‘Werk & Inspiratie’ van de bibliotheken in Bernheze.
Positief en geïnspireerd blijven
valt voor een werkzoekende
niet altijd mee. Ervaringen van
anderen kunnen een helpende
hand bieden: door te luisteren
naar verhalen van andere werkzoekenden en door inspirerende
verhalen in boeken, tijdschriften
en films te ontdekken.
De bibliotheek biedt een ruime
collectie op het gebied van werk
en inspiratie. Die collectie willen
we graag onder de aandacht
brengen bij de mensen die op
zoek zijn naar werk. Verhalen delen is wat we gaan doen tijdens
de bijeenkomsten van ‘Werk en
Inspiratie’ onder de begeleiding
van een bibliotheekmedewerker.
Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Ook zal er een enkele keer een gastspreker uitgenodigd worden die past bij het
thema van de bijeenkomst. Bovenal gaan we elke bijeenkomst
in gesprek met elkaar; ervarin-

gen worden uitgewisseld, ideeën
aan elkaar verteld, successen en
mislukkingen gedeeld.
De reeks ‘Werk en Inspiratie’ bestaat uit vier bijeenkomsten, op
woensdagochtend van 10.3012.00 uur in de Bibliotheek Nistelrode.
woensdag 5 oktober:
10.30 uur - Introductie en Hoop
woensdag 19 oktober:
10.30 uur – Talenten
woensdag 2 november:
10.30 uur – CV
woensdag 16 november,:
10.30 uur – Solliciteren met social media
Aanmelden kan via de website
van de bibliotheken Bernheze
www.bibliotheekbernheze.nl,
aan de balie in de bibliotheek
of via een e-mail naar Evi Savelkouls, ues@nobb.nl.
Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname.

Heesch - Drie trouwe medewerkers van de Wereldwinkel werden
op donderdag 15 september in het zonnetje gezet; Tjitske van Ginkel, Janny Voortman en Toos van den Akker. Deze drie dames werden op de jaarlijkse Bedankavond verrast door de Wereldwinkel met
een mooi Wereldwinkelcadeau en prachtige zonnebloemen.
Tjitske is vanaf de oprichting bij
de Wereldwinkelgroep, nu al
ruim 24 jaar. Zij heeft zich heel
erg verdienstelijk gemaakt, niet
alleen met haar gezellige winkeldiensten, maar Tjitske was
tevens de creatieve duizendpoot
bij de Wereldwinkel.
Zij maakte prachtige bloemen
van papier, naaide originele zakjes, zij was haar tijd ver vooruit,

Ook Janny gaat stoppen in verband met gezondheidsklachten,
waarnaast ook haar leeftijd mee
gaat spelen.
Toos heeft zich ruim zeven jaar
ingezet voor de Wereldwinkel
Heesch. Ook Toos is een Crea
Bea. Zij maakte mooie originele
doosjes en versiersels. Zij was
ook nog actief in de kerstpak-

Wie weet kan jij over een tijd je
eerste jubileum bij ons vieren
want zij pimpte oude luciferdoosjes op tot het mooiste cadeau. Zij
quiltte prachtige kerstballen en
fröbelde duizenden kaarten; die
dan weer verkocht werden voor
het goede doel. Een zeer betrokken en sociaal bewogen persoon
die om gezondheidsreden stopt
bij de Wereldwinkel.
Janny kwam net na de oprichting bij de Wereldwinkelgroep.
Zij is ruim 23 jaar een actieve
kracht geweest. Ook maakte
Janny zich nog een tijd lang verdienstelijk als PR–medewerkster.

kettengroep. Jammer dat Toos
ook vanwege gezondheidsreden
moet stoppen.
Tjitske en Janny kregen vanwege de bijna 25 dienstjaren een
mooie zilveren speld, met het
logo van de wereldwinkel, door
voorzitter Mia van den Hurk opgespeld. Het zal geen verrassing
zijn dat we weer nieuwe medewerksters nodig hebben om ons
team van vrijwilligers te versterken. Wie weet kan jij over 25 jaar
je zilveren jubileum vieren, net
als Tjitske en Janny.

Je zorgen
maken is de
verkeerde kant
op fantaseren

Tel. 0413 820390
7 dagen per week
24 uur per dag

Informatieavond
Eerste Heilige Communie
NISTELRODE – Informatieavond
eerste H. Communie 2017 is op
maandag 17 oktober.
De communiewerkgroep nodigt alle ouders van kinderen in
groep 4 - ook als zij buiten Nistelrode onderwijs volgen - uit
voor de informatieavond over de
Eerste Heilige Communie. Deze

avond vindt plaats op maandag
17 oktober in het parochiezaaltje, ingang aan de achterkant
van de kerk, in de Lindestraat en
start om 20.30 uur. Rond 21.15
uur zal de informatieavond afgelopen zijn. Tijdens deze avond
worden inschrijfformulieren uitgedeeld. De communiedatum is
zondag 2 april 2017.

Abdij van Berne

Sint Jorisplein 1-A, Schijndel
www.mijlanduitvaartzorg.nl

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

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

20/04/16 10:25
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Wie gelooft er nu nog
in sprookjes?
Toneelvereniging Kantlijn in ieder geval wel!
Aanbiedingen
geldig
van
18 t/m 24
juli5 oktober
2014
Aanbiedingen
geldig
van 29
september
t/m
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Appelﬂeur
Nu

5,95

6 personen
Met appels uit de streek

4 voorgebakken Anijskrollen
witte pistolets 4 + 2 GRATIS

1, 00

Heerlijk met speculaas
uit eigen bakkerij

Van Mook
De Echte Bakker

Heeswijk-Dinther – Het Willibrordcentrum wordt op 7, 8 en 9 oktober helemaal omgebouwd in een
sprookjesachtige sfeer, want dan staat de jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn op de planken met
het prachtige spel ‘Wie gelooft er nu nog in sprookjes?’. De groep is volop aan het repeteren en de
decormedewerkers zijn al bijna klaar met bouwen.
Deze fantasierijke voorstelling
wordt voor het laatst geregisseerd door Sabine van Lamoen
en Kristel van Driel. Volgend jaar
neemt een geheel nieuw duo het
over, Gerdie van den Heuvel en
Gaby Moon.
Dit jaar hebben we maar liefst
vier debutanten: Puck van Zutphen, Ida van Zutphen, Veere
van Lamoen en Myrthe Vos.
Er was eens…
Een mooi dorpje, waar iedereen
elkaar kende en het gezellig had
met elkaar.
Tot op een dag de burgemeester
op de zolder van het gemeentehuis een heel bijzonder sprookjesboek vond. Het wereldsprookjesmuseum wil dit boek
graag houden en als dank mag
het dorp beslissen over de laatste wens van de toverlamp van
Aladdin. Het hele dorp loopt uit
om de lamp te zien, die voor het

huis van de burgemeester wordt
tentoongesteld, en iedereen wil
graag de wens uitspreken.
Professor Andersen van het museum en Burgemeester Raads
hebben het er maar druk mee,
want de bewoners doen alle
moeite om zelf het beste voor de
dag te komen. En dan loopt er
ook plotseling nog een geheimzinnig figuur rond in het dorp,
die verdwijnt als er mensen komen. Zeer verdacht, die is vast
iets van plan.
Paniek? Nee hoor, het dorp heeft
natuurlijk ook een agent die alles
goed in de gaten houdt… alhoewel... heel slim is die niet…
Spannend? Jazeker, maar zoals
alle sprookjes eindigen, eindigt
ook dit spannende, leuke toneelstuk, met af en toe een grappig
knipoogje, met de woorden: En
ze leefden nog lang en gelukkig.

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

Speeldata:
Vrijdag 7 oktober
om 19.30 uur.
Zaterdag 8 oktober
om 15.00 uur.
Zondag 9 oktober
om 15.00 uur.
Waar:
Willibrordcentrum
Hoofdstraat.

aan

de

Entree:
€ 4,- p.p. Groepen van meer
dan tien kinderen € 3,50 p.p.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de kassa.
Als je met meer dan tien kinderen komt, graag even doorgeven op welke dag je komt
en met hoeveel personen op
tel.nr. 0413-296008.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Marina Pepers:
0413-292883.

Gehaktschijven

4+1
gratis

100 gr.

Verse worst
100 gr.

Kipschnitzel

€ 0,75

€ 1,25

Gekookte kip
naturel of met
cajunkruiden
100 gr.

€ 1,40

Groent� e� frui�
d�’� d� klo�
ron� geniete�

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

-

SCHARRELEIEREN 10 stuks € 0.99
STOOFSCHOTEL 500 gram € 1.50
MINEOLA’S 5+2 gratis

Nieuwe oogst appels en peren
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Luchtpost
drôme frankrijk

KBO Bernheze
Liederentafel
bij de KBO in
Loosbroek

KBO Heesch
en de computerhoek

Loosbroek - KBO Loosbroek
houdt op donderdag 13 oktober een liederentafel. Deze zal
plaatsvinden in De Wis. Anneke
van Lankveld-Dobbelsteen staat
met ‘Ut bont gezelschap’ garant
voor een gezellige avond.

HEESCH - Elke maandag zitten
er vanaf 10.00 uur enkele vrijwilligers klaar in CC De Pas, om
mensen die daar behoefte aan
hebben en zich aangemeld hebben, te helpen met de computer.

Tijdens deze Liederentafel kun
je volop meezingen met bekende liedjes en voor de liefhebbers
zetten we de tafels aan de kant,
zodat er gedanst kan worden.
Boeken met muziekteksten zullen aanwezig zijn. Dus iedereen
kan meezingen.
Deze uitnodiging is voor alle
50-plussers van Loosbroek en de
overige kernen van Bernheze en
voor alle mensen van de Zonnebloem, Koren, enz.
We willen starten om 19.30 uur
en eindigen rond de klok van
22.00 uur.
De entree is n 2,- per persoon en
de consumpties zijn voor eigen
rekening.

Sommigen weten nauwelijks hoe
ze de pc moeten bedienen, anderen zijn al gevorderd, maar iedereen wordt stapje voor stapje
verder geholpen bij het doorlopen van een lesprogramma, dat
helemaal wordt aangepast aan
jouw tempo en jouw kennis.
Elke donderdagochtend van
10.00-12.00 uur is er gelegenheid om met een vraag binnen te
lopen.
Voor aanmelden of vragen hierover kun je terecht bij contactpersoon Jeannie Bevers, telefoon
0412-454438.
Heb je al meer ervaring en vind
je het leuk om mensen te helpen
die met vragen zitten of les willen hebben, dan ben je ook welkom. Er staat in Heesch veel te
gebeuren op ICT-gebied. Nog dit

Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
zijn een aantal jaren geleden
begonnen met La Colline,
vakantieboerderij in de Drôme,
Zuid-Frankrijk.
jaar zal er waarschijnlijk gestart
worden met het leggen van glasvezelkabel, zodat iedereen over
een snelle verbinding kan gaan
beschikken. De KBO is bezig met
het optuigen van Ons Platform
(Cubigo).
Een reuzehandig bureaublad
voor de minder ervaren computergebruiker. Ook de zorg- en
welzijnsorganisaties willen het
gebruik van de computer bevorderen, zodat senioren gemakkelijker over informatie kunnen
beschikken en meer met elkaar
in contact kunnen komen. Wij
vinden dat de leden van de KBO
en alle andere senioren in Heesch
hiervan gebruik moeten kunnen
maken.
Wil je helpen om dat van de
grond te krijgen? Neem dan contact op met Peter Gommers. Bel
naar telefoon 06-44978123 of
e-mail
act.coord.kboheesch@gmail.com.

Jubileum ziekenvereniging De Horizon
HEESCH - Ziekenvereniging De Horizon bestaat 40 jaar en wil haar jubileum graag vieren met heel veel
Heeschenaren. Ongeveer 500 personen maken op dit moment gebruik van de diverse activiteiten die De
Horizon organiseert voor mensen die door ziekte of handicap beperkingen hebben.
Dit jaar maakten we al een
prachtige bootreis, waaraan 260
mensen deelnamen en er staan
nog diverse activiteiten op het
programma. Via de lokale media en onze eigen uitgave ‘Horizontaal’ kan iedereen regelmatig kennisnemen van het wel en
wee van onze vereniging.
De Horizon is een financieel gezonde vereniging, dankzij haar
vele donateurs en sponsoren. Bij

ons wordt elke euro voor 100%
besteed aan het goede doel.
Meer dan 130 enthousiaste vrijwilligers staan altijd klaar om geheel belangeloos de handen uit
de mouwen te steken.
Wij nodigen je graag uit op onze
receptie, die wordt gehouden op
zaterdag 1 oktober van 15.00
tot 17.00 uur in restaurant De
Waard, Kerkstraat 3.

Graag tot ziens op zaterdag 1
oktober.
Bestuur Ziekenvereniging
De Horizon

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen,
maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Afspraak binnen een dag

Heesch 0412-475959 | Veghel 0413-288338

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

• Anoniem
• Gratis
• In 3 minuten

Van Bernheze
voor Bernheze
Ga naar
www.tipmooibernheze.nl

Wisselende seizoenen
Vriendschappen ontstonden en soms bloeide er zelfs de
liefde op. Altijd wel iets te sparren of te vieren. Benen
op tafel, wijntje erbij. Met op de achtergrond Aznavours
mooiste liedjes. ‘Hier Encore’, ‘Toi et moi’. En als later op
de avond om wat sterkers gevraagd werd, was het altijd
iets kleins. Cognacje, sigaartje, cointreautje. Heerlijk. Goed
om te ervaren, mee te beleven, of te genieten. Iets extra’s.
Iets speciaals. Ook daarvoor hadden we La Colline ooit
bedoeld. Althans, gehoopt dat het zo zou zijn. Lange tafels,
lekker eten, alle tijd, goed glas wijn, dito gesprek.
Ongeveer in die volgorde. Verrassend?
Zeker. Als mensen die elkaar niet kennen, elkaar voor het
eerst zien en een klik ervaren. Vertederend? Absoluut. Als je
een paar jaar later een geboortekaartje krijgt van de jongste
aanwinst en de eerste prille lijntjes bij ons werden gelegd.
Ongelooflijk ook als een Française een Nederlandse man
ontmoet, verliefd wordt, meegaat naar Nederland, trouwt,
kinderen krijgt, op de Veluwe (!) gaat wonen. Voor het eerst
in Frankrijk weer alleen op vakantie gaat. Tijdens een mooie
avond over de jeugdliefde van haar man vertelt (waar ze
van hem zoveel over gehoord heeft). Die grote liefde dan
naast haar aan tafel zit… Dan val je toch wel haast van je
stoel. En dat
gebeurde dan
ook bijna. Ze
hadden twee
dagen nodig om
bij te komen.
En was het
toeval dat op
een zomerse
namiddag drie
vaders van de
politiek, een
burgemeester,
een raadslid
en een wethouder - wijze mannen verschillend van kleur,
achtergrond en vergezicht - elkaar kenden, jarenlang niet
gezien hadden, elkaar bij ons aan tafel weer ontmoetten?
‘Politica’, ‘ethica’ en ‘retorica’ streden beurtelings om
het primaat. Middag werd avond. Avond werd nacht.
Uitputting. Natuurlijk. Wallen onder de ogen en gebrek aan
slaap. Absoluut!
Het nachtelijk discours betekent een aanslag op stembanden
en wijnvoorraad. Met Joe Cockers ‘N’oubliez Jamais’ ging
het licht uit. Met de nieuwe morgen gloorde uitdaging. Tijd
waait aan. Er komen kansen. Zuid-Oost-Brabant werd het
centrum van de wereld. Spectrum waar alles samenvalt.
Opmaat voor landelijke politiek en ambities. Voorbode van
Paars Drie.
Een boom groeit dwars door de winter heen. Niet te
verstane hoop doet leven. Sindsdien bestaan er plannen
voor restauratie. Toeval? Wij denken van niet.
De motorclub, die nog altijd met ons logo over Gods
wegen cruiset. Kookgekken, die elkaar na een week vol
culinaire hoogstandjes ook in Nederland blijven ontmoeten.
Hun vriendschap zien verdiepen onder het genot van
tongstrelende hapjes, hoog gewaardeerd druivennat en fijn
gedistilleerd.
Lenteuitjes, aubergines en pompoenen. Stokrozen voor,
duiven boven, kippen onder, scharrelend in de open schuur.
We leven hier letterlijk met de hanen, de traagheid van
het bestaan. Zonnende hagedisjes, jonge katjes die liggen
te slapen op de motorkap. Tot laat hoor je het geluid van
krekels en spelende kinderen. Onder de overkapping gelach
en het proosten van glas. Elke dag groeit het verleden.
En met het zoetgevooisde ‘Buenas Noches Mi Amor’ van
Dalida, destijds grijsgedraaid op ‘Nostalgie’, hopen we dat
het nog lang zo blijft. www.lacolline.nl.
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Trimsalon Beauty Dog verhuist naar Stationsplein 2C
Heesch – Trimsalon Beauty Dog is vanaf 2 oktober gevestigd op de
nieuwe locatie aan het Stationsplein 2C in Heesch. Wij spraken eigenaresse Natasja van der Meer over haar nieuwe trimsalon en haar
grote passie voor honden.
Liefde voor dieren
In 2009 is Natasja van der Meer
gestart met de opleiding honden
trimmen. Dat ze deze opleiding
heeft gevolgd was geen verrassing, vanwege haar liefde voor
dieren. Natasja begint meteen enthousiast te vertellen: “Ik liep toen
stage bij Trimsalon Beauty Dog in ten verkopen. Om de honden
Lith en kreeg na het afronden van op de juiste manier te blijven
mijn opleiding de kans om dezewww.trimsalonbeautydog.nl
verzorgen vind ik het belangrijk
trimsalon over te nemen.”
om mezelf te blijven ontwikkelen
op het gebied van hondenverzorDie kans greep Natasja in 2011 ging. Ik volg daarom cursussen
met beide handen aan. Een paar
jaar later verhuisde ze met haar
bedrijf naar de Schutsboomstraat ‘de nieuwe salon
in Heesch. Daar is de salon intus- biedt nieuwe
sen uit haar jasje gegroeid. “Ik mogelijkheden’
heb hier simpelweg gebrek aan
ruimte”, legt Natasja uit. “De
Natasja van der Meer
nieuwe salon biedt bovendien om de nieuwste technieken toe
weer nieuwe mogelijkheden.”
te kunnen blijven passen.“ Vorig dan werk alleen. “Zelf heb ik is bij Trimsalon Beauty Dog in
jaar heeft Natasja onder andere twee trouwe viervoeters, neem ik goede handen!
Waarom Trimsalon Beauty Dog? de cursussen ‘specialisatie Labra- deel aan trimwedstrijden en loop
Een perfecte verzorging van de doodle en Goldendoodle’, maar ik mee op hondenshows.”
Opening
• voor
kinderen vanop zondag 2 oktober
4 jaar
hond staat in alles voorop. “Zo ga ook ‘Asian Fusion Grooming’ Wat is er nou mooier dan van je 0 totZondag
2 oktober is de opening
buitenleven beleven
ik naast het knippen, wassen en succesvol afgerond. Tevens heeft hobbyWaar
je werk maken.
Je denkt er• hetvan
Trimsalon Beauty Dog op de
een kind
• spelen met dieren
de algehele uiterlijke verzorging ze ervaring met het show klaar- misschien niet meteen aan, maar• verzorgen
nieuwe
locatie.
Wil jij graag advan de
dieren
van de hond ook diverse profes- maken van diverse rassen. De Natasjalekker
heeft ookbuiten
haar honden-• meehelpen
vies over
de verzorging van je
op de boerderij
in een
sionele vachtverzorgingsproduc- trimsalon is voor Natasja meer EHBO-certificaat.
Uw viervoeter• slapen
hond
ofbuitenbedje
een mooie foto gemaakt
kan zijn.
• mogelijkheid tot
flexibele opvang

Open dag zaterdag
1 oktober Dierenartsenpraktijk Berghem
Berghem – Aan de vijfde landelijke open dag dierenartsen
van 1 oktober doet ook Dierenartsenpraktijk Berghem mee.
Tussen 11.00-15.00 uur bieden
wij een kijkje achter de schermen, in onze vernieuwde inrichting.
Voor een relaxt bezoek van dier
en eigenaar is de entree opener
en kun je ons team nog gemakkelijker benaderen. In de ‘kattenboom’ kun je jouw kat op
hoogte plaatsen, zodat er minder stress wordt ervaren. Momenteel wordt gewerkt aan een
extra paardenbehandelruimte.
Activiteiten tijdens de open dag:
- speurtocht door ons pand met
een prijsvraag. De dierenartsen en para-veterinaire mensen geven tevens informatie;
- dobermann-kringgroep Brabant geeft ‘pakwerkdemonstraties’;

- ervaar hoe een microscoop of
echo werkt;
- een kijkje in de dierenartsenauto;
- vanaf 13.30 uur is de dierenambulance aanwezig;
- ritje op een shetlandpony;
- voor de dapperen: sterilisatieoperatie die je door het raam
kunt zien;
- een konijn dat dropjes poept,

Waar een kind
lekker buiten
kan
zijn.
Gratis
fotoshoot

voor alle kinderen

ZATERDAG 1 OKTOBER
tussen 14.00 en 16.00 uur
met een kalfje
van de boerderij.
Tot zaterdag bij
de dierenvriendjes
’t Broek 8a, Nistelrode
www.dedierenvriendjes.nl
dedierenvriendjes

Speurtocht, demonstraties, kijkje in
dierenartsenauto en kinderactiviteiten
hem;
- dieren uit Dierenpark Zie-zoo
Volkel vasthouden;
- koffie, thee en limonade staan
klaar.
Julianastraat 27 Berghem
Let op: gewijzigd telefoonnummer: 0412-401414

door een professioneel fotograaf?
Kom dan langs tussen 11.00 en
16.00 uur en ontvang een leuke
goodiebag. Iedereen is welkom
om een kijkje te komen nemen!
06-20603656
www.trimsalonbeautydog.nl

DIERENDAG

’t Broek 8a, Nistelrode
www.dedierenvriendjes.nl
dedierenvriendjes

die je echt kunt eten;
- springen op een springkussen
of geschminkt worden;
- je kunt een prijs winnen met
de kleurplaat die je kunt printen via: www.dapberghem.nl
of vanaf onze Facebookpagina: dierenartsenpraktijk Berg-

Foto: Marlies Nederkoorn fotografie

• voor kinderen van
0 tot 4 jaar
• het buitenleven Wij
beleven
zorgen iedere dag goed voor uw dieren,
• spelen met dieren
maar met Dierendag net een beetje extra!
• verzorgen van de dieren
• meehelpen
op de 4
boerderij
Kom daarom
oktober naar onze winkel, voor de volgende acties:
• slapen in een buitenbedje
Vereniging tot
• mogelijkheid
Agrarische
Kinderopvang
flexibele
opvang

Op alle speeltjes 20% korting
10% korting op kattenkrappalen, kattenmanden en
hondenmanden
Bij aankoop van een zak Impress Your Dog van
12,5 kg krijgt u een gratis voerton!
Meerstraat 32

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

Vereniging
Wij zien u graag,
Agrarische
Kinderopvang
bij van Lieshout
Dier & Tuin!

Zondag 42 oktober

open van 12.00 tot 17.00 uur
Bij HondenuitlaatserviceSuzanne staat
kwaliteit,
veiligheid,
betrouwbaarheid
en plezier voorop!
• Ook dierverzorging aan huis!
www.hondenuitlaatservice-suzanne.nl
info@hondenuitlaatservice-suzanne.nl
06-31 22 84 97
Bovenmeester 41 Heeswijk-Dinther

Dieren
wereld
Weekend
dierendag
Snackfestijn voor
hond en
kat

Intratuin Veghel Heuvel 11, 0413-350816.
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Iedere zondag open tot kerst
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InStijl Woonevent
drijven goed samenwerken en zo
het (ver)bouwen en veranderen
gemakkelijk en leuk maken.
Eindelijk eenvoudig
mooi wonen!
Het begint bij een goede hypotheek en een fijne notaris. Hoe
handig is het om een bouwbegeleider of architect te hebben,
die niet alleen voor je ontwerpt,
maar ook alles voor je regelt van
tekening tot oplevering? En als je
aannemer een tegelzetter, keu-

1 oktob
er
13.00–1
9.00 uu
r
Nistelro
densed
Loosbro ijk 6
www.in ek
stijl.nu
en indelingsplan wordt de invulling heel eenvoudig. Een woning
komt pas echt goed tot zijn recht
in een mooi aangelegde tuin, passend bij jouw woning, jouw stijl
en jouw wensen! Je woonwens

Beurs op het gebied
van bouwen en wonen
Deelnemers InStijl
woonadvies
Van den Berg Maatkeuken
Maatinterieur; Van den Berg
Tegelhandel; Beugt Parket;
Notaris Dielissen; Regiobank/
Van Grunsven-Haerkens
Assurantiën; Hadeco Schilders;
Hedi Meubelen; Heerkens
Interieurs; Architectenbureau
D. van der Heijden;
Jacobs Aannemersbedrijf;
Timmerfabriek Mari Jacobs;
Ketelaars van Zutphen
Makelaardij; Langenhuizen
Plant; Morgana Bedden;
Pakhuys Badkamers; RB
Bouwadvies; Van Tiel Haarden;
De Toren Eet & Borrelcafé;
Van Zoggel Bouwadvies &
Begeleiding; Van Zoggel Wonen
& Zo; Van Zutphen Elektro.

Wat is InStijl Woonevent?
InStijl Woonevent is een beurs op
‘t gebied van bouwen en wonen
die dit jaar voor de derde keer
wordt georganiseerd. Elk jaar op
een andere locatie! In 2014 werd
het event gehouden bij Van Zoggel Wonen & Zo. En in 2015 was
het event bij Van den Berg Maatkeuken Maatinterieur. 21 bedrijven bundelen hun krachten en
doen dit jaar iets heel bijzonders.
De deelnemers van InStijl vormen deze keer niet een ‘gewone’
beurs. Maar ze bouwen samen
een huis! In de loods van Langenhuizen Plant, Nistelrodensedijk 6,
gaat InStijl een modelhuis bouwen, waarin bezoekers van elke
deelnemer zijn specialiteit kunnen
zien. Natuurlijk zal het huis bijzonder zijn van ontwerp, afwerking

en inrichting. Het zal bestaan uit
een woonkamer, keuken, werk-/
slaapkamer, badkamer en terras,
die we samen tot een stijlvol geheel gaan vormen. Voorzien van
trends en technische snufjes…
ontworpen en gemaakt door vakmensen met hart voor het huis. En
bij een huis hoort een bijzondere
tuin. Elke specialist staat hierin
voor de bezoekers klaar voor
een adviesgesprek. En we lichten
graag ons huis aan je toe!
Wat kan InStijl voor je doen?
Als je gaat verhuizen of (ver)bouwen kom je voor veel keuzes te
staan. Alles zelf uitzoeken en regelen kost veel tijd en geeft vaak
stress en ongemak. De samenwerkende groep InStijl merkt dat
het heel fijn is voor klanten als be-

ken- en badkamerspecialist voor
je weet, die betrouwbaar is en
goed naar je wensen luistert? Een
elektrospecialist en installatiebedrijf die zorgen dat je goed voorbereid aan de slag gaat, zodat je
woning van alle gemakken wordt
voorzien en energiezuinig werkt?
Doordat deze bedrijven goed samenwerken, zijn de lijnen kort en
verloopt de planning vlekkeloos.
InStijl Woonadvies bevat ook advies over bijzondere wandafwerking en akoestiek! Vakmanschap
in hout: kozijnen, deuren en een
goede trap. De afwerking met het
schilderwerk is dan weer de finishing touch… Vind je het moeilijk keuzes te maken en de juiste
woonstijl te pakken te krijgen, dan
zijn er creatieve woonstylisten om
je te helpen. Met een materiaal-

uit laten komen? Daar is goed advies, vakmanschap en vertrouwen
voor nodig!
Uitnodiging
Je bent van harte uitgenodigd om
InStijl Woonevent te bezoeken.
De toegang is gratis. Breng gerust
je vragen, foto’s, bouwtekeningen en dergelijke mee. InStijl laat
je met veel plezier de nieuwste
trends zien en geeft je graag en
goed advies.
De voorbereidingen voor
dit speciale event delen
we graag met je.
Volg ons op Facebook:
instijlwoonevent. En kijk
voor het laatste nieuws
ook op: www.instijl.nu.

mhuis
o
o
r
d
w
u
n
e
w
u
o
b
wij

ZATERDAG 1 OKTOBER
13.00 - 19.00 UUR
GRATIS
ENTREE

NISTELRODENSEDIJK 6, LOOSBROEK
WWW.INSTIJL.NU www.facebook.com/instijlwoonevent
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Zonder werk, rekeningen die
zich opstapelen en dan…

ACTIVITEITENAGENDA
VR. 7
OKTOBER

Frank Brands en Caspar van Looveren hebben nog af en toe contact  Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Bernheze – Soms lacht het geluk je toe, maar het kan ook heel anders. Alles lijkt tegen te werken. Je
komt zonder werk en vindt niets anders. Een uitkering van de Sociale Dienst volgt. Daarvan kun je niet
hypotheek, verzekeringen en alle andere lasten betalen. De schulden stapelen zich op…
Frank Brands overkwam dit, een
van de velen die door de recessie
zonder werk bleef zitten, wat hij
ook deed. De schulden stapelden zich op en de deurwaarders
wisten hem te vinden. Hij vertelt:
“Op zo’n moment raak je het
overzicht kwijt en zak je verder in
de ellende. Ook mijn echtschei-

matiek en het bevorderen van
zelfredzaamheid.
Schuldhulpmaatje Caspar van
Looveren wilde na zijn pensionering iets met de medemens
samen doen. Na een gedegen
opleiding voor het verkrijgen
van inzicht in financiën, het stel-

gebied kunnen geven. Maar altijd in overleg. Mensen vinden
schuldhulpmaatjes via Optimisd
en andere instanties, alsmede via
het inloopspreekuur in het kantoor van ONS Welzijn op donderdagen van 19.30–20.30 uur
in De Pas op de tweede verdieping of via een van de volgende

‘Inzicht in financiën en het
stellen van prioriteiten’
ding speelde mee. Ik ben toen
bij mijn vader gaan wonen, maar
de rekeningen bleven komen. Ik
belde naar instanties voor betalingsafspraken, het hielp niet!
Ondertussen verstreek de tijd.”
Hulp
Frank ging naar Optimisd voor
hulp en kreeg een schuldhulpmaatje voorgesteld: Caspar van
Looveren. Caspar trof Frank
ontredderd aan met rekeningen
en ‘dreigbrieven’, net nu Frank
weer uitzicht op werk had en zijn
huis verkocht was. Actie was geboden! Caspar bekeek de situatie in overleg met Frank. Door
de verkoop van het huis en de
nieuwe baan, kon Caspar met
schuldeisers afspraken maken
voor afbetaling.
Voor Frank is er weer licht aan de
horizon. Het salaris is voldoende
voor de afbetalingen en de nieuwe rekeningen, zeker zo lang hij
nog bij zijn vader woont.
De regel is echter dat een schuldhulpmaatje de zaken samen aanpakt met de schuldhulpvrager
en deze zelf belt voor afspraken
met schuldeisers. Het doel is het
oplossen van de schuldenproble-

len van prioriteiten, kennis van
instanties en het maken van
een gezamenlijk plan van aanpak met de hulpvrager, ging hij
aan de slag. Elk jaar worden de
schuldhulpmaatjes bijgeschoold
en weten ze zich gesteund door
een coördinator. Regelmatig
wisselen ze ervaringen uit tijdens
intervisiebijeenkomsten.
Vertrouwen
Belangrijk is, dat schuldhulpmaatjes volledig betrouwbaar
zijn. Zij geven geen leiding, maar
begeleiding. Ze staan naast de
hulpvrager en houden contact
zo lang dit gewenst is, met als
richtpunt ongeveer een half
jaar. Soms wordt doorverwezen
naar andere instanties, die extra ondersteuning op een ander

websites:
- www.schuldhulpmaatje.nl
- www.eerstehulpbijschulden.nl
- www.uitdeschulden.nu

Een schuldhulpmaatje
is kostenloos
Schuldhulpmaatje Bernheze is
op zoek naar vrijwilligers, die
mee willen werken aan dit fantastische doel. Informatie vind je
via schuldhulpmaatjebernheze@
gmail.com.
Uitdrukkelijk worden schuldhulpvragers uitgenodigd om zich
bij Schuldhulpmaatje Bernheze
te melden tijdens het inloopspreekuur of
schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com.

ZO. 2
OKTOBER

CABARET: BOURGONDISCHE BELGEN

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,Speciaal voor deze editie komt Joost
van Hyfte mee als M.C. naar Nederland.
Hij is kok en comedian, want ook op het
gebied van eten valt er nog wel wat te
leren van deze Bourgondiërs. Op het
podium kokend, kondigt hij de sterke
Vlaamse stand-uppers aan. Een onvervalste avond Bourgondisch genieten!

ZONDAGOCHTENDCONCERT MET
BABS VAN BALVEREN

AANVANG: 11.30 UUR
ENTREE: € 10,Zangeres Babs van Balveren zal samen met gitarist Bram
Huygen het eerste zondagochtendconcert van dit seizoen
vorm geven. Met kleine ingetogen en soms wat meer uitbundige liedjes zal zij een passende, intieme sfeer neerzetten in het café van de Pas.

ZA. 8
OKTOBER

DE VERENIGDE SPELERS
– HAPPY GARDEN

10 EN 11
OKTOBER

FILM: A WALK IN THE
WOODS

VR. 21
OKTOBER

THEATERCOLLEGE MET
WIM KIEFT

AANVANG: 20.15 UUR
Goed nieuws! Toneelvereniging de Verenigde Spelers komt
in oktober 2016 met Happy Garden. De voorstelling is een
absurde tragikomische montagevoorstelling over gemis,
vervlogen dromen, liefde, irritaties en telefoons.

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,Twee oudere, ongetrainde mannen maken, ondanks vele
bezwaren, samen een zware tocht door de Amerikaanse
wildernis. Op dit 3500 km lange wandelpad krijgen ze het
aan de stok met elkaar, de natuur en diverse opmerkelijke
reisgenoten.

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,Wim Kieft komt naar Heesch! De ex-topvoetballer, hoofdpersoon in de succesrijke biografie KIEFT, wordt door
journalist Eddy van der Ley aan de tand gevoeld over zijn
voetbalsuccessen en turbulente levenswandel.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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Optreden Com Cinco in CC Nesterlé peredvizhniki: russisch
realisme rond repin

nIstELrODE - Com Cinco bestaat uit een vijftal jonge muzikanten uit Gemert-Bakel, die
onder leiding staan van Mayke
Hendriks uit Nistelrode.

Kunstlezing in de bibliotheek Heesch
HEEsCH - Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft, op uitnodiging van de bibliotheek Heesch, op donderdag 6 oktober om
20.00 uur een inleiding op de tentoonstelling Peredvizhniki: Russchisch realisme rond Repin. Marie Christine Walraven studeerde
kunstgeschiedenis in Leiden.

Hendrik (15) speelt piano
Xippe en Jannah (13) spelen accordeon
Ande (14) speelt dwarsfluit
Lucien (13) speelt viool
Het programma bestaat uit filmmuziek van Yann tiersen (Amélie), Ludovico Einaudi (Intouchables) en Michael nyman. Ook
gaan Xippe op accordeon en
Lucien op viool een fantastische
solo geven.
Het optreden is in CC nesterlé
op zondag 2 oktober van 11.00
u tot 12.10 uur.

De tentoonstelling is te bewonderen in het Drents Museum van
25 september 2016 tot en met 2
april 2017.

Van het optreden wordt een
cd-opname gemaakt.
De entree is € 5,- inclusief consumptie

€ 10,- inclusief consumptie en
lunch. Opgave voor de lunch bij
Mayke: keesenmayke@ziggo.nl
of telefoon: 06-166 73974.

Luuk raadt aantal van
386 wuppies bijna goed!

Winnaar ‘Egg-chair’ blij met prijs

Peredvizhniki
Een groep schilders verenigde
zich in 1870 als reactie op de artistieke uitgangspunten en productie van de keizerlijke kunstacademie van st. Petersburg.
Deze kunstenaars streefden gezamenlijk naar onafhankelijkheid
van de staat.
De schilders wilden vrij zijn in het
werk dat ze maakten en waar ze
dat tentoonstelden. Ze noemden
zich ‘Peredvizhniki’, de zwervers
of trekkers, ook wel ‘Maatschappij voor reizende kunstexposities’
genoemd. tot de leden behoor-

den grote schilders als Ilya repin,
Vladimir Makovsky en Valentin
serov.
Kaartverkoop
toegangskaarten zijn te koop via
www.nobb.nl (agenda>kaartverkoop) en in alle vestigingen
van de noord Oost Brabantse Bibliotheken. De entree is € 7,- (in
voorverkoop voor bibliotheekleden € 5,-).

HEEsCH - Rabobank Oss Bernheze was op 11 september aanwezig
bij Heesch Presenteert. Naast de door de bank gesponsorde poppenkast, was er ook een stand waar bezoekers konden raden hoeveel wuppies er in een vaas zaten.

Brabantse Gilde ruiters
openen expositie

De winnaar kon een mooie
prijs tegemoetzien, namelijk
een ‘Egg-chair’. Veel bezoekers
waagden een gokje en van de
380 inzendingen was er een iemand die er het dichtstbij zat. Dit
was Luuk v.d. Akker uit Heesch
en hij heeft zijn prijs inmiddels in
ontvangst genomen.

Over Baron Willem van den Bogaerde

Luuk kan - wanneer hij oud genoeg is - zeker een bezoek aan
het casino wagen, want hij gokte

385 wuppies terwijl er 386 inzaten. klasse!
De troostprijs wordt later nog
uitgereikt aan de nummer 2,
Finn van Oss, die met 389 ook
erg dicht bij het werkelijke aantal
zat!
rabobank Oss Bernheze brengt
haar complimenten over aan het
bestuur en de vrijwilligers van
Heesch Presenteert. Het was top
geregeld, op naar volgend jaar!

HEEsWIJk-DIntHEr - Van de 207 Brabantse gilden is er een aantal
dat een standaardruiter heeft. Hij rijdt op z’n paard met het gildestandaard zo’n tien meter voor het gilde uit en maakt daarbij een
zigzagbeweging over de volle breedte van de straat.

Luuk v.d. Akker

OBS De Bolderik blij met
twee mannen voor de klas
HEEsWIJk-DIntHEr - Leerkrachten Ric Hagenaars en Jeroen Janssen versterken sinds
dit schooljaar het team van OBS
De Bolderik.
Al jaren willen basisscholen meer
mannen voor de klas. Zo ook
OBs De Bolderik. De afgelopen
schooljaren stonden er alleen
juffen voor de klas. Directeur
Margot van Uden: “toen aan
het einde van vorig schooljaar
de kans kwam, hebben we deze
met beide handen aangegrepen.
Het is me gelukt zowel ric als
Jeroen als leerkracht aan te stellen.”
Jeroen is een nieuw gezicht op
school. Hiervoor deed hij ervaring op bij twee andere basisscholen van stichting OOG.
Hij staat vijf dagen per week in
groep 7.
Voor hem is de relatie tussen
leerkracht en kind van cruciaal belang. Jeroen: “Leerlingen
presteren beter wanneer ze een

Ric Hagenaars

Jeroen Janssen

positieve relatie hebben met
hun leerkracht. Op De Bolderik
wordt veel aandacht besteed
aan die relatie.” ric werkte vorig
schooljaar al enkele maanden op
een vaste dag als invalkracht op
de school.

Bolderik het kind centraal staat.
Elk kind heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, interesses, hobby’s, karaktertrekken en eigenaardigheden.

Dit jaar staat hij als vaste leerkracht in groep 8, samen met
zijn duo-collega Linda van Driel.
ric: “Ik heb gezien dat op De

Op De Bolderik mogen kinderen
zijn wie ze zijn. Binnen die eigenheid wordt ernaar gestreefd om
kinderen zich zo goed mogelijk
te laten ontwikkelen: zo worden
ze de beste versie van zichzelf!”

Dit doet hij om de weg vrij te
maken, zodat het gilde een onbelemmerde doorgang heeft.
Ook wordt de standaard meegevoerd tijdens wedstrijden op de
diverse gildedagen. Op zondag
2 oktober vindt vanaf 11.30 uur
voor de eerste keer een Brabantse Gilde ruiter-dag plaats.
Het sint-Willebrordus Gilde
Heeswijk en kasteel Heeswijk
houden op het kasteel een vrije
dag voor alle standaardruiters
van de Brabantse gilden. De ruiters kunnen dan ook hun vaardigheden in dressuur tonen en
als prijs gildezilver winnen. Als
spectaculair slot zullen zij samen
een fantastische ringsteekwedstrijd houden, waarbij de paarden in volle galop onder de ring
doorgaan, echt een spektakelstuk.
Alle wedstrijden vinden plaats in
de moestuin van het kasteel.
11.30 uur: dressuurproef op
toernooiveld in de moestuin.
13.00 uur: defilé van standaard-

rijders en sint-Willebrordus
Gilde
13.10 uur: opening van de expositie ‘De Baron’
13.30 uur: dressuurproef op
toernooiveld in de moestuin.
15.00 uur: wedstrijd ringsteken
Het publiek kan gratis de wedstrijden bekijken in de moestuin.
Voor de expositie in het kasteel
wordt entree gevraagd.
Opvang, zorg & uitdaging
• Speel-leerschool
• Dagopvang
• Tussenschoolse opvang
• Buitenschoolse opvang

Wij bieden professionele, kleinschalige opvang
voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
HEESCH & GEFFEN
0412-455973 - 073-5325123
www.kdvhetbeertje.nl - info@kdvhetbeertje.nl

13

Woensdag 28 september 2016

Fransen Accountancy & Advies: het is niet zo moeilijk
NISTELRODE - Vertrouwen en nabijheid zijn de kracht van Fransen Accountancy & Advies. Anita Fransen is registeraccountant en helpt bedrijven en
particulieren met de financiële administratie, van dagelijkse administratie
tot en met belastingaangiften en advisering bij onder andere investeringen
en subsidies. Voor MKB is het fijn om een vertrouwenspersoon te hebben die
de bedrijfsprocessen kent, weet waar de knelpunten zitten, die beschikbaar
is voor financiële administratie, salarisadministratie, fiscale zaken en advies.

Een correcte administratie scheelt
u geld en hoeft niet moeilijk te
zijn. Voor MKB-bedrijven, voor
ZZP-ers en voor de particulier
geldt: een goede administratie
geeft inzicht in inkomsten en uitgaven en geeft duidelijkheid in
mogelijkheden.
Advies
Aan bedrijven adviseert Anita
Fransen hoe zij het best hun administratie kunnen digitaliseren.

Waarborg
Het bedrijf is ingeschreven bij
de NBA en aangesloten bij ‘Fiscount’, waar specialistische vragen over niet alledaagse kwesties
kunnen worden gesteld, voor een
antwoord waar u wat aan hebt.
Vooral als uw bedrijf groeit en u
geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen, is een adviseur
die u, uw bedrijf en bijbehorende
processen kent, een uitkomst.

‘Nuchter en pragmatisch helpt
Fransen Accountancy & Advies
bedrijven en particulieren’
Het bespaart tijd en voorkomt
fouten. Anita: “Inkoopfacturen
en bankafschriften hoeven niet
meer handmatig ingegeven te
worden. Ze worden ge-upload
en het boekhoudprogramma
doet – bijna vanzelf – de rest.
Bankmutaties kunnen vaak rechtstreeks gekoppeld worden met
de administratie, je moet alleen
even weten hoe.”

Anita Fransen van het gelijknamige accountantskantoor

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Nuchter en pragmatisch helpt
Fransen Accountancy & Advies
u inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor nieuwe investeringen.
Zij helpt u met tijdig signaleren,
zodat u op tijd het roer om kunt
gooien of stappen kunt ondernemen voor verdere groei.

Zelf brengt Anita Fransen tien
jaar ervaring mee als registeraccountant bij Deloitte en vijftien
jaar als zelfstandig accountant en
financieel adviseur.

Wilt u meer informatie om te
weten hoe u simpel en goed uw
bedrijfsprocessen beheert, uw
administratie op orde krijgt of ander advies bel ons 0412-474015
of kom langs op Kerkveld 69,
Nistelrode.

BERNHEZER
BUSINESS
EVENT 2 16
LOCATIE:
DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

VITAMINE BBE

TEKST EN FOTOGRAFIE UIT LOOSBROEK
De Loosbroekse Schaapsdijk herbergt een creatief duo. De buurmannen Mathieu Bosch en Jan Gabriels timmeren flink aan de weg
als het gaat om tekst en fotografie. Het BBE kan rekenen op een flinke creatieve sponsoring van het tweetal. “Een beetje helpen is
vanzelfsprekend”, vinden de mannen. “Daarbij is het een mooie klus om zes trotse ondernemers aan het woord te laten en in beeld te
brengen. Dat geldt ook voor de bevlogen organisatie en de vele sponsoren die hun steentje bijdragen.” Het tweetal zorgde inmiddels
voor zestien verhalen met passend beeld die in dit blad en op social media te vinden waren.
Een verhaal begint met een goede foto
“Het houden van interviews is de meest voor de hand liggende manier om informatie te verzamelen”, weet Mathieu, “wil je iets weten,
dan vraag je het gewoon aan de mensen die er iets van afweten of over wie je informatie wilt hebben. Een goed interview mét het
gewenste antwoord op de vragen, dat is eigenlijk het hele verhaal.” Foto’s zijn de ideale manier om een verhaal, website of presentatie
aantrekkelijk te maken”, weet Jan. “Met een goede foto kun je in enkele seconden heel veel zeggen én de aandacht pakken en houden.
Eigenlijk begint een elk verhaal met een goede foto die je pakt. Ook bij het BBE ga ik weer voor de mooiste foto’s.”

facebook.com/BernhezerBusinessEvent

twitter.com/BBusinessevent

www.bernhezerbusinessevent.nl

|

Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze
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Kort nieuws

BernhezeFAMiLieBeriChten

Expositie Baron Willem
van den Bogaerde

Gouden bruidspaar Gerard en
Betsie van Erp-v.d. Laar

HEEsWIJk-DIntHEr - Willem baron Van den Bogaerde van Terbrugge (1882-1974) was de laatste edelman die Kasteel Heeswijk bewoonde. Een markant edelman zelfs.
Hij stamde uit een familie met bijzondere
voorvaderen en vol opmerkelijke familieverhalen. In en rond Heeswijk-Dinther
zijn er nog velen die zich de baron herinneren. Met hun verhalen en bijdragen
is op het kasteel een expositie over deze
markante edelman ingericht. De expositie is te bezoeken van 2 tot en met 30
oktober tijdens de openingstijden van
het kasteel. Entree: € 10,- p.p. Brabants
Landschapleden en Museumkaarthouders gratis toegang.

raad & Daad inloopspreekuur
BErnHEZE - Elke donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
houden de Bernhezer Schuldhulpmaatjes hun Raad & daad inloopspreekuur in CC De Pas, Misse 4b, Heesch in kantoor ONS
welzijn.
schuldHulpMaatje is een landelijke vrijwilligersorganisatie die
mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. Eén op
de vijf nederlanders worstelt daarmee. Blijf daarom niet langer
rondlopen met je probleem.
Als je schulden hebt, helpt het niet altijd als iemand je geld geeft.
Wat je dan nodig hebt is goede hulp. Bij schuldHulpMaatje Bernheze, kan iedereen met geldproblemen aankloppen voor gratis
hulp/advies van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger. Heb
je vragen over geld of schulden? kom dan naar het inloopspreekuur in Bernheze. Meer over schuldHulpMaatje en omgaan met
geld vind je hier: www.eerstehulpbijschulden.nl.

50%
KORTING
ZATERDAG 1 OKT.

GRATIS
OPHAALSERVICE
IN OSS EN BERNHEZE.
BEL 0412 626 111
VOOR EEN AFSPRAAK
OF KIJK OP DE
SITE.

LOOsBrOEk - Gerard werd geboren op 21 augustus 1940 in Loosbroek. Betsie zag op 10 november
1941 het levenslicht in Heesch. Ze trouwden op 23 september 1966 en gingen aan de Hoogeindsestraat
in Loosbroek wonen. Daar runden zij samen hun gezin en boerderij. Dit alles met veel plezier. Naast het
boeren was Gerard ook actief in de handel van vee.
trots zijn ze op hun drie kinderen Jacqueline, rené en karin.
Ze genieten ontzettend van hun
zeven kleinkinderen, alles hebben ze voor hun over. Opa en
oma staan altijd klaar wanneer
dat nodig is. Dit wordt door de
kinderen en kleinkinderen heel
erg gewaardeerd. toen na het
stoppen van de boerderij hun
zoon aangaf de boerderij te willen kopen, zijn Gerard en Betsie
verhuisd naar de Dorpsstraat.
natuurlijk hebben ze ook hobby’s. Gerard gaat graag een potje biljarten en Betsie heeft altijd
gekaart. Ook gaan ze graag een
weekendje weg en fietsen met
plezier. Eerst gingen ze met de
caravan op pad, maar helaas is
dit vanwege de lichamelijke gebreken niet meer mogelijk. Wat
ze ook allebei met veel plezier
gedaan hebben, is taxirijden.
Foto: Michel Roefs

Betsie reed schoolkinderen en
Gerard reed het liefst van alles.
Inmiddels deelden ze op 23 september al 50 jaar lief en leed.

Zij vierden dit samen met hun
kinderen, kleinkinderen, familie,
vrienden en kennissen.

Wij willen Gerard en Betsie van
harte feliciteren en wensen hun
nog vele jaren samen.

ZONNIGE
ZATERDAG

ZATERDAG 1 OKTOBER DE HELE DAG 50% KORTING
OP ALLE KLEDING, BOEKEN, KASTEN, BANKEN,
STOELEN, LAMPEN, CD’S, ELECTRA, CURIOSA,
FIETSEN, SPEELGOED EN NOG VEEL MEER!
ZORG DAT JE ER BIJ BENT!

Maaskade 32 Oss www.kringloopbedrijfoss.nl • Voorste Groes 1a Heesch www.kringloopbernheze.nl

15

woensdag 28 september 2016

Bernheze verruimt regels

mantelzorgwoningen
BErnHEZE – Het college van burgemeester en wethouders wil mensen van
55 jaar en ouder de mogelijkheid bieden zonder vergunning een
mantelzorgwoning te bouwen of een bestaande woning om te bouwen tot
mantelzorgwoning. Vanaf 1 november 2014 bestond de mogelijkheid hiertoe voor
mensen met een zorgindicatie. De nieuwe regels zijn per direct van kracht.

en daarbij stuitten op allerlei regelgeving. Ze kregen dan vaak
letterlijk te horen: nee, dat kan
niet. Als je de verhalen van de
mensen hoort, willen we dat
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) graag
faciliteren. tegelijkertijd zien we
daarbij dat de vergunningsverlening vastloopt, en we hebben
ons afgevraagd: wat kunnen we
daaraan doen? Onze Wmo-mensen zijn toen bij de mensen van
vergunningsverlening gaan zitten
om deze zaken te bespreken.”

regels zijn voor het bouwen van
de mantelzorgwoning. Die hebben met name betrekking op de
grootte en hoogte, en de afstand
tot de woning. niet alles kan,
maar er kan meer en het kan gemakkelijker.” Wil jij zien of je een
vergunning nodig hebt? Ga dan
naar www.omgevingsloket.nl, en
geef aan wat je wilt bouwen.
frans en ellY
van lokven
De vernieuwde regels komen op
een goed moment voor Frans
en Elly van Lokven, wonend op

Glastra van Loon: ‘Dit gebied
leent zich uitstekend voor dit
nieuwe mantelzorgconcept’

Peter van Boekel

Jan Glastra van Loon

Foto’s: Ad Ploegmakers

Jan Glastra van Loon legt uit dat
het concept ‘mantelzorg’ oorspronkelijk uit noord-Brabant
komt. Hij vervolgt: “Dit gebied
leent zich ook uitstekend voor dit
nieuwe mantelzorgconcept. Veel

“Ik denk dat wij een van de eersten zijn die hier baat bij hebben”,
vertelt Frans. “Ik heb dit eigenlijk
altijd al gewild. Maar het wordt
nu steeds concreter natuurlijk.
We hoorden dat het in andere
gemeentes al wel mocht, maar
hier nog niet. En we willen het
vooral zelf heel graag hier blijven.
Omdat we weten dat nathalie en
Mark hier willen komen wonen,
waren we met dat idee al gelijk
een eind op weg. Dan is het dus
de vraag of het mag. En zolang
je die zekerheid niet hebt, is het
niet prettig vind ik. We zijn vijf
jaar geleden al na gaan denken
over hoe de mantelzorgwoning
eruit moet komen te zien. In grote lijnen is het nu wel duidelijk,
bijvoorbeeld dat het in de woning mogelijk moet zijn om in
een rolstoel te kunnen rijden. En
nu kunnen we dus vooruit gaan
denken over wat we precies willen. Voor ons is het heel mooi.”

n
Nathalie e
lly voor
moeder E
stige
de toekom ing
won
mantelzorg

Foto: Michel Roefs

creativiteit
Wethouder Peter van Boekel
(Volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening) motiveert de nieuwe regelgeving: “We krijgen
van onze inwoners regelmatig de vraag of de kinderen of
mantelzorger(s) bij hun kunnen
komen inwonen. Want veel

de Heibloemsedijk 14 in Heeswijk-Dinther. Zij zijn namelijk al
geruime tijd van plan de schuur
achter het huis om te bouwen tot
mantelzorgwoning, zodat hun
dochter nathalie en schoonzoon
Mark Verstegen intrek kunnen
nemen in het huis.

mensen willen zo lang mogelijk
thuis blijven wonen, en in een
vertrouwde omgeving hulp en
zorg krijgen. We willen daar als
gemeente dan ook de mogelijkheid voor bieden, zodat mensen
al de mogelijkheid hebben zich
voor te bereiden op het moment
dat ze zorg nodig hebben. Dat

vergt beleidsmatig een stukje
creativiteit.
groeimarkt
Wethouder Jan Glastra van Loon
(Welzijn) legt de totstandkoming
van de nieuwe regels uit: “In de
praktijk was het zo dat inwoners
een bouwvergunning vroegen

mensen hebben veel ruimte om
het huis, en soms naast het huis
ook een optrek die geschikt zou
kunnen zijn om er een mantelzorgwoning van te maken. We
verwachten dat, nu de mogelijkheid er is, meer mensen hierover
na zullen gaan denken. Het is
tegelijkertijd zo dat er bepaalde

groen licht
Ook Mark is verheugd over het
nieuwe, verruimde beleid: “We
hebben nu groen licht en daar
zijn we allemaal heel blij mee.
We hebben daar allemaal baat
bij.” Ook Elly is blij met deze ontwikkeling, legt nathalie uit: “Ons
mam is hier geboren en ze is er
onder andere blij mee dat het
huis nu binnen de familie blijft.
We hebben hiermee gekozen
voor de beste oplossing voor ons
allemaal.”
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bernheze BoUWt
Schildervakmanschap is meesterschap
HEEsWIJk-DIntHEr - Schilderen is een vak. Een vak waar geduld, precisie, ervaring, kennis én een
vaste hand bij komen kijken. John Heesakkers is bijna geboren met de kwast in zijn hand. “Ik stond
als kleine jongen al op de ladder ons pa te helpen. Ik heb nog veel trouwe klanten waar ik mag komen
schilderen van vroeger. Nu ben ik bijvoorbeeld de hervormde kerk aan het schilderen.
werk niet volgens een standaardwerkwijze. Elk huis, elk hout en
elke klant is anders en uiteindelijk bepaalt de klant het werktraject”, zegt John.

Die heb ik 30 jaar geleden samen
met mijn vader geschilderd. niet
keurig op een stelling, zoals we
dat nu doen. nee, toen werkten
we met ladders en loopplanken.”
John heeft in 1994 het bedrijf
van zijn vader overgenomen. De
werkwijze mag dan wel veranderd zijn, maar de kwaliteit van
zijn schilderwerk is nog als vanouds: strak in de lak.
Heesakkers schilderwerken staat
voor vakwerk. “Eén laagje verf
verricht geen wonderen. Als je
het houtwerk goed wilt onderhouden, hoef je heus niet om de
drie jaar je huis te laten schilderen, maar – als je het doet - moet
je er wel aandacht aan besteden
en het goed (laten) doen. Dan
kan het weer jaren mee! Een
goede voorbewerking is onlosmakelijk met kwaliteit van het
schilderwerk verbonden: schuren, wassen, repareren waar nodig, voorlakken en aflakken. Ik

Hoogglans?
Het is natuurlijk een kwestie van
smaak: hoogglans, zijdeglans of
mat, maar hoogglans geniet voor
buitenschilderwerk toch vaak de
voorkeur. “Ik denk niet dat dit
is omdat men denkt dat hoogglansverf langer mee gaat, maar
dat het gaat om de uitstraling ervan. Het huis gaat er een beetje
van stralen! slechte verf wordt
tegenwoordig niet meer gemaakt. Elke verf hardt voldoende
uit om duurzaam te zijn en jaren
mee te kunnen. Wat er wel degelijk toe doet, is de juiste verf
te gebruiken op de ondergrond.
Daar valt of staat elk schilderwerk mee. De soort verf moet
passen bij de houtsoort. Als het
hout ‘werkt’, dan moet daar een
meer elastische verf op. Bij een
harde houtsoort is dat niet nodig.
Hier adviseer ik graag in, want er
zijn zoveel verschillende merken
verf en elk merk heeft specifieke
eigenschappen”, legt hij uit.
Zomer- én winterschilder
“Ik vind het heerlijk als ik na het
winterseizoen, van november tot
en met begin april, weer naar
buiten mag. Bij buitenschilderwerk ligt meer noodzaak. Verf is
immers door weer en wind onderhevig aan slijtage. schilderen
binnen is meer een luxe. Wanden, plafonds, stucwerk met de
tijd mee verven in nieuwe trend-

kleuren. Het geeft meteen zichtbaar resultaat. Een andere sfeer in
je huis. Daar worden mensen blij
van. En ik word blij als mensen
tevreden zijn met het eindresultaat. Ik vind het een eer als mensen mij vragen. klinkt misschien
wat ouderwets, maar toch voelt
het zo. Ze vertrouwen mij hun
huis toe en laten mij binnen. Zeker bij binnenschilderwerk speelt
vertrouwen een rol. Je staat met
kwast, verfpot en ladder toch in
iemands privéomgeving.”

‘Elk huis en elk hout is anders.
Uiteindelijk bepaalt de klant het
werktraject’

Kleur
John geeft kleur aan de wereld,
aan jouw huis, maar ook aan de
weg: met zijn bus. “Ik moest er
even aan wennen hoor, om zo
‘prominent’ met kleur en naam
rond te rijden. Ik hoor nu regelmatig ‘Hé John, bende doar ok
aon’t schilderen?’ Ik word ineens
gezien als ik aan het werk ben.
Leuk hoor!”

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56.
Of kijk op www.johnheesakkers.com

Heesakkers schilderwerken
Veldstraat 40a
5473 AJ Heeswijk-Dinther
06-23 33 08 56
0413-293540
www.johnheesakkers.com
schildersbedrijf-heesakkers@
outlook.com

John Heesakkers

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
kom vrijblijvend langs
Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-17:30 / Za: 8:00-13:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: 0413 490524
Website: www.gebruiktebouwmaterialen.com

www.humstijl.nl

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

Europese primeur met nieuw duurzaam asfalt
HEEsWIJk-DIntHEr – Op de N279 nabij
Veghel hebben BAM Infra en de provincie
Noord-Brabant afgelopen weekend bij wijze
van proef een innovatief soort asfalt aangebracht.

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

Over een lengte van 1300 meter ligt een dubbellaags ZOAB die voor 83 procent uit gerecycled materiaal bestaat. D

MS 170

aarnaast is het asfalt geproduceerd bij een veel
lagere temperatuur dan bij conventioneel asfalt.
Het is voor het eerst dat dit duurzame asfalt in
Europa in de praktijk wordt getest.

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

30 cm

van 244,- nu 199,-
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Kwaliteit en service gaan er hand in hand,
al bijna vijftig jaar lang
LOODGIEtErS- EN INStALLAtIEBEDrIJf VErVENNE: VOOr ALS HEt GEWOON GOED MOEt ZIJN
nIstELrODE - Joop van Grunsven werkt al twintig jaar bij Vervenne en runt het bedrijf en de winkel. In
2000 werd Vervenne onderdeel van Piels Technische Installaties uit Rosmalen. Vervenne bleef daarbij
wel zelfstandig opereren en bedient vooral de particuliere markt. Maar ook bedrijven weten de jarenlange expertise en vakmanschap van Vervenne te waarderen bij hun renovatie- of nieuwbouwprojecten.
In al die jaren heeft Vervenne dan ook een naam opgebouwd als het gaat om kennis en kunde rondom
alle loodgieters- en installatiewerkzaamheden. Of het nu gaat om compleet nieuwe installaties of het
onderhoud ervan: bij Vervenne staan service en kwaliteit altijd bovenaan.
Dag zomer, welkom winter!
Zorg dat je er ook in de winter
warmpjes bij zit: laat je cv-ketel
op tijd nakijken. Ben je toe aan
een nieuwe energiezuinige ketel
met een hoog rendement?

Loodgieter en meer
Vervenne verricht alle werkzaamheden op het gebied van waterleiding, gas, kranen, riolering,
ventilatie, sanitair, cv-ketels en
radiatoren, dakbedekking van
platte daken en zinkwerk.
Dus heb je een lekkage in je badkamer, doet je verwarmingsketel
het niet meer, blijft de wc steeds
maar doorlopen of staat er water
in je gootsteenkastje?
Even een belletje naar Vervenne
en het euvel wordt snel verholpen.

Zelf aan de slag?
Dan snel naar de winkel aan
Weijen in nistelrode. Elk onderdeel is er te vinden. Van koppelingen en fittingen tot leidingen
voor gas, water, elektra en verwarming; van montage- en bevestigingsmateriaal tot kranen,
slangen en afvoerputjes. Wat de
klus ook is: bij Vervenne vind je
het juiste materiaal. En kom je er
zelf niet uit? Vraag gerust advies.
Of laat de monteurs van Vervenne even bij je langskomen. Zij
klaren iedere klus professioneel
en snel. Gewoon goed, gewoon
Vervenne.

•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt bezine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigdheden

Wij denken graag met je mee en
kiezen samen met jou precies die
ketel die past bij jou en je huis.
Heb je andere loodgieters- of
installatiewerkzaamheden? kom
gerust langs of neem contact op,
wij staan graag voor je klaar.

Vervenne Loodgieters- en
Installatiebedrijf
Weijen 69 nistelrode
0412-611 237.

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Ad Ploegmakers

Vervenne bv sinds 1968 gevestigd in Nistelrode.
Bij ons kunt u terecht voor onderhoud en aanleg van cv en sanitaire installaties.
Ook verkoop van losse onderdelen cv en cv ketels, sanitair, leidingen en
aansluitmaterialen. En natuurlijk kunt u bij ons terecht voor advies.
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Weijen 71 - 5388 HM Nistelrode
0412-611237
vervennebv@outlook.com

€ 145,00

Openingstijden:
Maandag 8.00 tot 17.45 uur
Dinsdag 8.00 tot 17.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag
van 8.00 tot 17.45 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur
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bernheze bouwt
Actie zonnepanelen
Buurkracht Heesch Noord
wegens succes verlengd
HEESCH – De aanwezigen van de actieavond over zonnepanelen die buurkracht hield
op 6 juni waren enthousiast. Inmiddels hebben al weer tien huishoudens zonnepanelen laten leggen en zijn er nog tien in overleg met de leverancier of het ook voor hen
aantrekkelijk is de panelen aan te schaffen.
Het bedrijf BT duurzaam uit Rosmalen
(Kruisstraat) is ook enthousiast en heeft op
verzoek de actietermijn verlengd tot 4 november. Belangstellenden kunnen contact
opnemen via www.btduurzaam.nl of via

vraag - geheel
vrijblijvend - een
offerte aan
de mogelijkheid die de flyer, die nogmaals
verspreid zal worden, daarvoor biedt. Wij
als initiatiefnemers, hebben al enige jaren
ervaring met zonnepanelen en zijn heel tevreden met de resultaten, omdat er eerder
meer dan minder zonuren per jaar zijn.
Op de foto een van de daken die door
deze actie voorzien is van maar liefst 24

panelen. De bewoners zijn nu al helemaal
tevreden over de opbrengst van deze panelen, zeker nu we een mooie nazomer
hebben.
Mensen, neem de kans waar en vraag geheel vrijblijvend - een offerte aan! Natuurlijk is het nooit verkeerd dat bij meerdere leveranciers te doen, maar eigenlijk
hebben wij dat voorwerk al voor jou gedaan en vandaar dat wij BT duurzaam van
harte bij je kunnen aanbevelen.
Succes en vriendelijke groeten,
Initiatiefnemers Buurkracht Heesch Noord,
Marja Theelen, Antoon van den Hurk,
Huub van Herpen en Peter Stoltz.

duurzaamheidtip
Schuif je meubels een stukje van de
verwarming af, zo verspreidt de warmte
zich beter door de kamer.

Steeds meer huishoudens laten zonnepanelen leggen

Bouw Laarstede
Nistelrode - Opmerkzame burgers en voorbijgangers hebben bij Zorgcentrum De Laarstede rondom
het gebouw ongewone bedrijvigheid gezien.
Er is om heel het gebouw heen een omheining te zien. Het gebouw had last van grondwater in de kruipruimte die nu door de werkzaamheden onder het gebouw door opgelost gaat worden. In opdracht van
BrabantWonen zorgen de boringen en werkzaamheden onder het gebouw door, dat het water niet meer
terugkomt. Het project heeft een loopduur van ongeveer tien weken, waarvan er vier weken voorbij zijn.

De hovenier voor
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden
WUST
MILIEUBE
&
M
R
DUU Z AA

Bouw Wevershof
Nistelrode - In juni 2016 is gestart met de bouw aan de acht huurwoningen aan de Wevershof. Bijzonder aan deze woningen is dat ze aan de allerhoogste normen voldoen voor wat betreft energiegebruik.
Iedere woning is apart voorzien van zonnepanelen zodat er een lage elektriciteitsrekening te verwachten
is. Zoals de foto’s laten zien, verloopt de bouw spoedig.
Voor meer informatie: www.jahei.nl.

MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

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

• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven
• 1800 m2 per uur

www.brienengroenprojecten.nl

Brandsestraat 9 - 5388 TR Nistelrode - 06-51321902
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Roomboter
appeltaartje
Vers uit eigen oven
Per stuk

eHALVE
PRIJS

Leffe, Hertog Jan, Grolsch, Brand
of Amstel speciaalbieren
*

alle combinaties mogelijk

Jumbo
roerbakmix
Alle soorten

Kippenbouten
Naturel of gekruid
Per kilo

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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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
De gemeente werkt op afspraaak
Milieustraat
De Morgenstond 4
Heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-14.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, Berghemseweg 13
Nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
Heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur
Politieloket
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

AGENDA
5 oktober 2016
commissie Bezwaarschriften
Bernheze
6 oktober 2016
Raadsvergadering, 19.30 uur

Gevonden
en verloren
voorwerpen
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.
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.
is uw document gestolen, dan
moet u eerst bij de politie een
proces verbaal op laten maken.
Dit proces verbaal moet u meenemen bij de aanvraag van een
nieuw paspoort, id-kaart of rijbewijs.
U moet persoonlijk aangifte
doen. Het kan niet digitaal of
per telefoon. Maak daarvoor
een afspraak.

woensdag 28 september 2016

Stand van zaken tijdelijke woningen in Heesch en Nistelrode
Op 8 en 15 september 2016 konden inwoners van Heesch en Nistelrode meepraten over een viertal voorgestelde locaties voor 14
tijdelijke woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor vergunninghouders en andere mensen die met spoed een woning zoeken. Het
is een van de oplossingen uit het lange termijn plan van aanpak
om extra woonruimte te creëren in onze gemeente. we bekijken
bijvoorbeeld ook wat de mogelijkheden zijn op bestaande woningbouwlocaties. En we onderzoeken leegstaande panden, zowel van
de gemeente als van particulieren.
tijdens de informatiemarkt konden inwoners alternatieve locaties
aangeven. in beide kernen werden de bijeenkomsten druk bezocht. Mensen kwamen om hun
mening te geven over de voorgestelde locaties, maar ook om hun
zorgen te uiten over de mogelijke komst van deze woningen in
hun buurt. wethouder Peter van
Boekel (RO en volkshuisvesting)
is verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders.
“ik heb veel mensen gesproken
die zich overvallen voelen door
onze voorgestelde locaties voor
de tijdelijke woningen. Dat vind ik
vervelend want dat was zeker niet
onze opzet. Het is goed dat die
mensen naar de bijeenkomsten
zijn gekomen om hierover met

ons te praten. ik trek me de zorgen van deze mensen aan en heb
deze ook gedeeld in het college.
we zijn nu alle reacties en aangedragen alternatieve locaties aan
het onderzoeken. we doen dat
uiterst zorgvuldig en willen ervoor
zorgen dat er snel duidelijkheid is
voor iedereen over de definitieve
locaties.”
Reacties op voorgestelde locaties
tijdens de informatiebijeenkomst
in Heesch spraken we ruim 185
mensen. we ontvingen deze
avond 100 formulieren met vragen en opmerkingen en er zijn 42
alternatieve locaties aangedragen.
in Nistelrode bezochten bijna 200
mensen de bijeenkomst. Zo’n 125
mensen lieten een schriftelijke re-

actie achter en er werden 27 alternatieve locaties genoemd. Ook
hebben zes mensen ingesproken
tijdens de commissievergadering
van 21 september 2016. De reacties gingen vooral over de gevolgen, de procedure en de verstrekte informatie over de komst van
de tijdelijke woningen. De inhoudelijke reacties gingen vooral over
de vastgestelde criteria, mogelijke
waardevermindering van woningen, het inleveren van openbaar
groen en specifieke aspecten van
de voorgestelde locaties. Ook na
de bijeenkomsten hebben we met
diverse buurtbewoners overleg
gehad.
besluitvormingsproces
we zijn nu bezig om alle reacties en alternatieve locaties goed
te bekijken. Dat moet allereerst
zorgvuldig gebeuren. Daarom
heeft het bestuur extra capaciteit
geregeld. Daarnaast vinden we
het belangrijk om snel definitieve
locaties te kiezen. Zodat mensen
op korte termijn weten waar ze
aan toe zijn en ook omdat we als
gemeente verplicht zijn om voor

het einde van het jaar 76 vergunninghouders te huisvesten. Ons
streven hierbij is, spreiding over
de kernen en binnen de kernen
op meerdere locaties.
communicatie
Zodra het college besloten heeft
op welke locaties we de woningen gaan plaatsen, informeren
we u hierover. Mensen waarvan
de woning direct aan de locaties grenzen ontvangen van ons
persoonlijk bericht. inwoners die
een reactie hebben gegeven en
waarvan we over een e-mailadres
beschikken ontvangen per e-mail
bericht over het besluit. Hierin
verwerken we de beantwoording
van gestelde vragen en de overwegingen die tot de uiteindelijke
keuze hebben geleid. Overige
betrokkenen kunnen het besluit
lezen in deze krant en op
www.bernheze.org.
Heeft u vragen of opmerkingen
over dit onderwerp, neem dan
contact met ons, per mail
gemeente@bernheze.org of bel
14 0412.

Ondernemers sneller geholpen bij aanvraag financiële bijstand
Ondernemers die een aanvraag
willen indienen voor financiële bijstand kunnen dat vanaf nu ook digitaal doen. Dit kan via het Sociaal
OndernemersLoket Online (SOLO)
van het instituut voor het Middenen kleinbedrijf (iMk) en Optimisd.
toon Kerkhof, teamleider bij Optimisd: “wij willen graag bereiken
dat zelfstandige ondernemers, die
in financiële problemen verkeren,
eerder contact zoeken met de Sociale Dienst. Zo kunnen we kijken

of we hen kunnen helpen om hun
bedrijf overeind te houden en tegelijkertijd de werkgelegenheid voor
de medewerkers kan worden behouden.”
De online dienst SOLO is beschikbaar voor de ondernemersregelingen Bbz (Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen) en ioaz (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Voor deze regelingen
kan voortaan digitaal een bijstandsaanvraag door gevestigde onder-

Commissie Bezwaarschriften
Bernheze
Op woensdag 5 oktober 2016 komt
de commissie bezwaarschriften
bernheze bij elkaar in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch.
De commissie behandelt dan de
volgende bezwaarschriften,
19.00 uur
Behandeling van het bezwaarschrift
dat is ingediend door en namens
P.g.M. van Sleeuwen uit Nistelrode. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 5
juli 2016. Het gaat om het besluit
waarbij een omgevingsvergunning
is verleend voor de bouw van een
loods op het adres Palmenweg 9 in
Nistelrode.
19.45 uur
Behandeling van het bezwaarschrift

dat namens De Vocht-Hopman
VOF is ingediend. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit
van het college van burgemeester
en wethouders van 2 juni 2016
tot intrekking van een vergunning
voor de bouw van twee agrarische
bedrijfsgebouwen en silo’s op het
perceel grote Heide 7 in Nistelrode.
20.30 uur
Behandeling van het bezwaarschrift
dat is ingediend namens de heer
N.w.J.A. Awater uit Heesch. Het
bezwaarschrift is gericht tegen het
besluit van de burgemeester van
23 augustus 2016. Het betreft het
besluit tot sluiting van de woning
Hadewychstraat 15 in Heesch op
grond van overtreding van artikel
13b van de Opiumwet.

nemers, startende ondernemers en
oudere ondernemers die willen/
moeten stoppen met hun bedrijf,
worden ingediend bij Optimisd.
Doelgroepscan
Ondernemers kunnen starten met
het doorlopen van een korte doelgroepscan om te zien of ze eventueel in aanmerking kunnen komen
voor een regeling. (Stap 1). Mocht
dit het geval zijn, dan kan er direct
worden doorgegaan naar het digitale inlichtingenformulier waarmee

GEMEENtErAAD
Op 6 oktober 2016 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.
- Plan van aanpak huisvesting
(extra) vergunninghouders en
overige woningzoekenden
- Motie Vaststelling woonvisie
Bernheze 2016-2021
- Onderzoek rekenkamercommissie Bernheze naar kwaliteit
beleidsinformatie
- Visie werken aan de toekomst
Bernheze
- Nota Maatschappelijk Vastgoed
- wijziging statuten Stichting
Openbaar Onderwijs groep
- Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen omgevingsver-

een ondernemer zich met één druk
op de knop kan melden bij Optimisd
voor een bijstandsaanvraag, met als
doel het versnellen van hulpverlening aan ondernemers. (Stap 2).
Kijk voor meer informatie op www.
optimisd.nl/Ondernemersloket/SOLO+Bijstand+voor+zelfstandigen/

rAADSVErGADErING
gunning plattelandswoning
Busselsesteeg 2 Loosbroek
- Aanvraag omgevingsvergunning Derptweg 5b in Vorstenbosch
- Verklaring van geen bedenking oprichten boomsuite en
hooiberg aan de Fokkershoek
27 in Heeswijk-Dinther
- Vaststelling bestemmingsplan
Bosschebaan 17 in Heesch
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.

GEMEENtEBErICHtEN
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Doe mee aan het gezondheidsonderzoek
2016 van de GGD!
is gezondheid ook zo belangrijk
voor u? De gemeente wil graag
activiteiten organiseren om inwoners te ondersteunen bij het
bevorderen van hun gezondheid en welzijn. Daarom voert
de GGD Hart voor brabant een
grootschalig gezondheidsonderzoek uit in opdracht van de gemeente. Om te weten te komen
wat ú belangrijk vindt!
eind september ontvangt een
groot aantal volwassenen een
uitnodiging om een vragenlijst in
te vullen. De vragen gaan onder

andere over gezondheid, leefstijl,
sociale contacten en zorg- en
welzijnsvoorzieningen. Niet iedereen ontvangt de vragenlijst
van de ggD, inwoners worden
willekeurig gekozen.
Uw mening is belangrijk!
De resultaten van het onderzoek
geven inzicht in de mening van
de inwoners over gezondheid en
welzijn. Passen de voorzieningen
in Bernheze bijvoorbeeld bij wat
mensen nodig hebben? Zijn er
veranderingen vergeleken met
eerdere onderzoeken? Zijn de

problemen in de gemeente groter of doen we het juist beter dan
elders in het land? De resultaten
van het gezondheidsonderzoek
worden in 2017 bekend gemaakt.
vul de vragenlijst in!
Ook als u gezond bent is uw
deelname van groot belang. we
hopen dat u mee wilt werken aan
het onderzoek.
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Nieuw contract
regiotaxivervoer
bernheze heeft samen met 11
andere gemeenten in Noordoost-brabant en de provincie
Noord-brabant een contract
ondertekend met ZcN Totaalvervoer voor wmo-vervoer en
alternatief vervoer voor de
Ov-reiziger.
Het contract gaat in per 1 januari 2017. Het contract met de
huidige vervoerder Munckhof
loopt op 31 december 2016 af.
ZcN totaalvervoer laat alle ritten
voor wmo-vervoer en alternatief

vervoer voor OV-reizigers vanaf
1 januari 2017 volledig door Van
Driel uitvoeren.
Dit betekent dat er weinig verandert voor u als gebruiker van Regiotaxi. Alle klanten krijgen ruim
vóór 1 januari 2017 informatie
van Regiotaxi Noordoost-Brabant over het vervoer vanaf
2017.
Meer informatie vindt u in het
overzicht veel gestelde vragen op
www.bernheze.org
(zoekterm contract regiotaxi).

OffICIËLE BEKENDMAKINGEN
wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
de persoonsgegevens van de
volgende persoon niet meer bij
te houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- A. Janik, geboren 10-08-1976
Besluitdatum: 22-07-2016
Procedures 4b en 7a zijn van
toepassing.
Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkene(n). Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
bovengenoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke
verordening (aPv)
Melding klein evenement
in overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- M.J.H. Hooijmans-Kuper voor
het organiseren van de Poststraat Kerstfair op 11 december
2016 van 11.00 tot 17.00 uur
op locatie Poststraat 6a, 5473
Nc Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 22
september 2016.
- Vogelvereniging De Vogelvriend voor het organiseren van
Dierendag op 2 oktober 2016
van 11.00 tot 16.00 uur in het
willibrordcentrum, Hoofdstraat
78, 5473 AS Heeswijk-Dinther.
De toestemming is verzonden
op 22 september 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

verkeersbesluit
Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in
te stellen nabij de walterus van
Houtstraat 4 in Nistelrode
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing

wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplannen
Heeswijkse aa-beemden en
Geluidszone Dijkhoff
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de wet ruimtelijke
ordening de ter inzage legging
bekend van de ontwerpbestemmingsplannen bestemmingsplannen Heeswijkse Aa-Beemden en
geluidszone Dijkhoff.
inhoud plannen: Het bestemmingsplan Heeswijkse Aa-Beemden omvat een gedeelte van
het gebied gelegen tussen de
Aa en de N279-de Heeswijkse
Aa-Beemden. Het plan voorziet in het uitbreiden van de
bedrijfslocatie van Dijkhoff aan
Heeswijkseweg, gedeeltelijk verplaatsen van de bedrijfsactiviteiten aan Lariestraat naar Heeswijkseweg en het omvormen van
agrarische grond naar natuur.
in het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgegaan van een
herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur (eHS) in het
plangebied. in dit kader zal een
verzoek bij het college van gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Brabant worden ingediend.
tegen dit voornemen kunnen
zienswijzen worden ingediend.

Voor het bedrijf gebr. Dijkhoff
& zn b.v. is een geluidzone op
grond van de wet geluidhinder
vastgesteld rondom het bedrijf.
Door de wijziging van de opzet
van het bedrijf wijzigt ook de geluidszone. Om de wijziging van
de geluidzone vast te leggen is
het
ontwerpbestemmingsplan
geluidszone Dijkhoff opgesteld.
Milieueffectrapport Heeswijkse
aa-beemden
ten behoeve van de onderbouwing van het bestemmingsplan
Heeswijkse Aa-Beemden is een
milieueffectrapport, een zogenaamd planMeR opgesteld. in
het rapport zijn de milieueffecten
in beeld gebracht van de ontwikkeling. De planMeR vormt een
bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan en ligt als zodanig ter
inzage.
inzage: Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
29 september 2016 gedurende
zes weken (tot en met 9 november 2016) tijdens openingstijden, op afspraak; ter inzage
in het gemeentehuis in Heesch.
Het plan is digitaal te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl
via planidentificatie: NL.iMRO.1721.BPAaBeemden-ow01
en
NL.iMRO.1721.BPgeluidDijkhoff-ow01.
informatieavond: Op 13 oktober
2016, aanvang 19.30 uur organiseren wij een informatieavond
waarin een globale uiteenzetting
van de bestemmingsplannen en
het plan MeR wordt gegeven.
Daarnaast wordt de verdere procedure van de plannen toegelicht. De informatieavond vindt
plaats in gymnasium Bernrode
(KBO-ruimte).
Reageren: gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerpbestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Deze kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernhe-

ze, Postbus 19, 5384 Zg Heesch.
indien u uw zienswijze mondeling
wilt geven kunt u een afspraak
maken met de heer e. van Dijk
van het domein Leefomgeving.

wet milieubeheer
algemene maatregel van
bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- w.A.M. van der Ven heeft een
melding Activiteitenbesluit
ingediend voor de inrichting op
het adres Loosbroekseweg 49,
5388 VM Nistelrode
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.
De volgende melding als bedoeld in artikel 10.52 van de wet
milieubeheer is ingekomen:
- gebr.Dijkhoff B.V. heeft een
melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend.
De melding richt zich op het
breken van in totaal 500 ton
steenachtige materialen op het
adres Dorpsstraat 9, 5472 PH
Loosbroek. De melding is geldig
vanaf 27 september 2016 tot
uiterlijk 27 december 2016 en
geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.
De verwachte startdatum is 27
september 2016. Bronsterkte
mobiele breker is 114 dB(A).
tegen deze melding kan geen
bezwaar worden gemaakt.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Loosbroek
- Schaapsdijk ong.
Oprichten woonhuis

Datum ontvangst: 19-09-2016
Nistelrode
- Loo ong., sectie L nr.1501
Oprichten woonhuis met
bijgebouw
Datum ontvangst: 22-09-2016
- (nabij Piet geersdijk) Sectie K
nr. 107
Oprichten schuilhut en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 23-09-2016
- (nabij Piet geersdijk) Sectie K
nr. 108
Oprichten schuilhut en handelen in strijd regels ruimtelijke
ordening
Datum ontvangst: 23-09-2016
Heeswijk-Dinther
- Heeswijkseweg 7
Bouwen weeghuisje
Datum ontvangst: 21-09-2016
- Muggenhoek 1
geheel vernieuwen woonboerderij
Datum ontvangst: 22-09-2016
vorstenbosch
- Derpt 9
Bouwen garage
Datum ontvangst: 22-09-2016
Heesch
- De Boekweit 33
Uitbreiden woning
Datum ontvangst: 23-09-2016
- Schrikkelvenstraat ong., sectie
g nr.770
Bouwen woonhuis met
bijgebouw
Datum ontvangst: 23-09-2016
- ’t Dorp 13
Nieuwbouw kantoorlaag met
daarboven 2 lagen appartementen en handelen in strijd
regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 23-09-2016
- ’t Dorp ong., sectie A nr.5710
Nieuwbouw kantoor en 2
appartementen
Datum ontvangst:
23-09-2016
Procedure 6 is van toepassing.
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Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.
Heesch
- soeloop ong.
Bouwen woonhuis
Verzenddatum: 21-09-2016
- Veldbeemd 4
Uitbreiden woning

Verzenddatum: 20-09-2016
Nistelrode
- Donzel 92
Plaatsen reclamebord
Verzenddatum: 22-09-2016
Heeswijk-Dinther
- kasteel 4
Opknappen hoofdentree,
portalen, poort en bruggen
Verzenddatum: 22-09-2016

Nistelrode
- Loosbroekseweg 49
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 23-09-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Uitgebreide procedure
De wetgever heeft bepaald dat
ingekomen aanvragen voor een

omgevingsvergunning, die worden 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:
Rectiﬁcatie: voorheen als besluit
gepubliceerd
Loosbroek
- Bosschebaan 3-5
Veranderen varkenshouderij
Verzenddatum: 09-08-2016
Procedures 1a en 3b zijn van
toepassing.

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

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

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.
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 be-

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.
Procedure 5b
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na publicatiedatum van dit 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.

WWW.BErNHEZE.OrG
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur
Springkussen voor al uw
feestjes. Voor informatie:
06-22148394.

te koop

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Wieneke Ruijs
Rob van denSintBerg
kan293851
de staatsloten
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Heeswijk-Dinther
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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Printpapier
A-kwaliteit, A4-printpapier
80 grams. Per pak 500 vel
€ 4,99. Hele jaar door 5 pakken
€ 19,99. ’t Mediahuys, Laar 28,
Nistelrode.
Jonge poesjes € 10,per stuk. Diverse kleuren.
06-41220005.

Pedicure Nistelrode
Dorien Visser-Hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

6

5

2

Kophaas gevliesd € 7,98
per kilo. Speklappen € 4,98
per kilo.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss.

aangeboden

Easy

7

Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
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2

3

1

6
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KAPTEIJNS PARTYVERHUUR
Voor al uw feesten &
evenementen. Zie onze website
www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!

Cursus assertiviteit
Veghel
6 avonden € 225,00
zie www.interpunctie.nl
FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Bloemboeketten
Uit eigen kwekerij voor € 6,-.
Ook lelies voor € 5,-.
En zonnebloemen voor € 2,50.
Van Doorn, Vorstenbosseweg 1
Heeswijk-Dinther.

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

Gebruikte/oude
wenskaarten
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.
Oude/kapotte
mobieltjes voor Stg.
Opkikker.
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.
Bouwschuur voor
carnavals groep uit
Heesch met 17 leden allemaal
rond de 17/18/19 jaar. We
hebben al 2 jaar met plezier
meegedaan en zouden het heel
jammer vinden dit jaar niet mee
te kunnen doen omdat er geen
schuur is. Meer informatie:
Dirk van Kronenburg via
cvoandekant@gmail.com.
Creatieve kids voor de
cursus ‘Creatief met
naald en draad’
Leer je eigen knuffel en kleding
te maken. Ook voor kinderen
met autisme en/of adhd.
Info: info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.
Muzikanten /
Muzikaal leider
Blaaskapel De Raddreijers uit
Loosbroek zoekt een muzikaal
leider en trompettisten.
Geïnteresseerden voor deze
gezellige kapel kunnen contact
opnemen met Piet van Dinther.
Tel. 0413-229 507 of
06-271 911 88.
Wilt u een zoekertje
plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.

emancipatie? Korfbal!

Zie oplossing pagina 37

Tekst?

Puzzle #237921

‘WIJST, wat is dat?’ nieuwe les
van Natuurcentrum De Maashorst
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst presenteert op vrijdag 30 september de nieuwe les ‘Wijst, wat is dat?’. Basisschool
Op Weg uit Vorstenbosch doet de aftrap. Na een introductie in het
natuurcentrum gaan de leerlingen in het Beekdal Slabroek aan de
slag met allerlei opdrachten. Johan van den Hout, gedeputeerde
voor natuur, water en milieu van de provincie Noord-Brabant zal het
startsein geven.
De les is ontwikkeld door het
natuurcentrum voor de groepen
6, 7 en 8 van het basisonderwijs.
Het animo voor deze les is nu al
groot.
Een flink aantal scholen heeft
zich al aangemeld voor de veldlessen die in het voorjaar van
2017 van start zullen gaan. De
les komt voort uit het project
‘Communicatie en Educatie
Wijstverschijnsel’ dat met steun

van de provincie Noord-Brabant
is mogelijk gemaakt. De lessen
laten de leerlingen beleven wat
het wijstverschijnsel is, wat voor
invloed het heeft op flora en
fauna en hoe het in het verleden
de cultuur heeft beïnvloed van
de bewoners in onze regio.
Ook leren de kinderen hoe het
komt dat met name in Uden het
water in sloten en vijvers vaak
oranje gekleurd is.

Krant niet op
woensdag
ontvangen?
Heeft u de krant niet
of niet op tijd gehad?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170

maakt werk van jouw recht
FAMILIERECHT | ERFRECHT | AANSPRAKELIJKHEID/LETSEL | BESTUURSRECHT
Heesch - +31 611727028 - rhaakmeester@rhadvocaat.nl

www.rhadvocaat.nl
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Bram uit Heesch genomineerd voor de titel
‘100 meest belovende
jongeren tot en met 25 jaar’
HEEsCH - Bram Thomassen
hoort bij de 100 meest veelbelovende jongeren van Nederland tot en met 25 jaar.
Om Bram de titel meest veelbelovende jongere te laten krijgen,
kan er op Bram gestemd worden
voor de publieksprijs. De winnaar wordt op 6 oktober tijdens
de awardshow bekendgemaakt.

stemmen kan
tot 2 oktober!
Over Bram
Bram heeft van zijn levensverhaal een theatervoorstelling
gemaakt. Hij kreeg twee keer
in zijn leven een hersentumor
en verloor zijn oudste broer. In
‘Draadje los’ wil hij het publiek

Foto: Ad Ploegmakers

de ogen openen: leef nu het kan.
http://jonge100.ondertussen.nl/
jonge100/bram-thomassen-22

Samen Sterk - voor welzijn
en zorg in HDL
LOOsBrOEk - De vereniging i.o. ‘Samen Sterk’ wil de welzijn- en
zorgactiviteiten van en voor de inwoners en organisaties in HDL
samenbrengen en versterken. De noodzaak om meer zelfredzaam en
sociaal veerkrachtig te zijn, is daarvoor aanleiding geweest.

Samen Sterk

voor welzijn en zorg in HDL

In de kleinste kern van HDL,
Loosbroek, zijn de inwoners
traditioneel nog steeds gewend
om, indien de noodzaak ontstaat, elkaar bij te staan en te
helpen. Desondanks is na een
lokaal onderzoek, opgezet door
de kerncommissie Loosbroek,
toch de samenwerking gezocht
met Heeswijk-Dinther, want samen kan je meer, wat heeft geleid tot de vereniging i.o. ‘samen
sterk’ – voor welzijn en zorg in
HDL. De samenwerking gaat zover als nodig, de eigenheid van
elke kern wordt gerespecteerd

en dat biedt ruimte voor lokale
activiteiten.
De gemeente heeft in overleg
met de diverse burgerinitiatieven in Bernheze, het mogelijk
gemaakt dat per kern een website beschikbaar is. In Loosbroek
zal binnenkort de lokale website ‘Loosbroek.nu’ operationeel
worden. Vooralsnog zal de website meer informatief van aard
zijn, maar de verwachting/wens
is, dat op den duur de website
ook voor andere vormen van lokale communicatie gebruikt gaat
worden.
In ieder geval is de zogenoemde
sociale wegwijzer op de website
beschikbaar. Dit is een wegwijzer op het gebied van welzijn,
(jeugd)zorg, werk en inkomen.
Ook is de module samsam een
vast onderdeel. samsam is een
hulpservice waar iedereen uit de
gemeente Benheze gratis vraag
en aanbod kan plaatsen. registratie online en het beheer door
‘Ons Welzijn’ waarborgen de
veiligheid en privacy.

Mantelzorgwoning vergunningvrij bouwen
CDA:

Wim van Lith, fractievoorzitter CDA Bernheze
Wonen en zorg is een belangrijk aandachtspunt voor CDA Bernheze. Al eerder hebben we als gemeenteraad de nota ‘wonen en zorg’ behandeld en
daarbij uitgesproken dat de combinatie van wonen en zorg een flexibele aanpak nodig heeft. Wethouder Peter van Boekel heeft de nieuwe mogelijkheden
afgelopen vrijdag bekendgemaakt.

Verruiming bouwregels
Burgemeester en wethouders
hebben de mogelijkheden aanzienlijk verruimd, door alle
55-plussers de gelegenheid te
bieden een bestaande woning uit
te breiden voor mantelzorg. Dat
kan ook door een mantelzorgwoning als bijbehorend bouwwerk
toe te voegen aan bestaande
woningen. Voor deze initiatieven
gelden de landelijke regels voor
vergunningsvrij bouwen.
Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de steeds stijgende
behoefte om zelfstandig in je

eigen vertrouwde omgeving te
kunnen blijven wonen, ook als je
een beroep moet doen op mantelzorg.
De gemeente wil creatief meedenken om het wonen voor
iedereen, maar zeker voor de
55-plussers, aantrekkelijker te
maken.
In de kernen en buitengebied
Deze nieuwe regeling geldt overal in Bernheze, zowel binnen de
bebouwde kom als in het buitengebied. Het past in het streven om toegerust te zijn voor de

Progressief Bernheze:

toekomst, met woningen die zijn
aangepast aan de behoefte van
onze inwoners, ook als ze wat
ouder worden. Uit de enquêtes
voor de woonvisie is duidelijk
naar voren gekomen: woningen
moeten aangepast kunnen worden aan de kwaliteitseisen die de
huidige en toekomstige bewoners stellen om erin te kunnen
blijven wonen.
CDA Bernheze is zeer tevreden
met deze verruimde beleidsregels. Hiermee wordt een wens
uit ons verkiezingsprogramma
vervuld.

Welkom thuis

Jesse Jansen, commissielid Progressief Bernheze
De vijf dorpen van onze gemeente zijn een thuis voor ontzettend veel mensen:
een kleine dertigduizend. Daarnaast zijn er ook nog genoeg mensen die van
onze dorpen graag hun thuis zouden maken, maar bij wie dat niet lukt. Of hier
hun thuis hebben maar noodgedwongen moeten vertrekken. Simpelweg omdat in onze gemeente niet de woningen zijn die bij deze mensen passen of voor
deze mensen te betalen zijn. Het college heeft er samen met een meerderheid
van de gemeenteraad voor gekozen hier niet al te veel aan te doen en vooral
‘groter’ en ‘duurder’ te bouwen. Wij denken dat het anders moet en kan.
Daarnaast is er ook een groep
mensen die op dit moment geen
echt thuis heeft en graag een
thuis wil vinden. Een groep mensen die maanden en soms jaren
lang onrustig in opvanglocaties
heeft gezeten. Mensen voor wie
nu eindelijk het moment gekomen is dat zij een echt thuis toegewezen krijgen. Een plek om

tot rust te komen. De gemeente Bernheze heeft gezegd dat zij
voor extra veel van deze mensen
een thuis wil zijn en is daarmee
het afgelopen jaar hard aan de
slag gegaan. Velen hebben inmiddels op een fijne manier een
thuis in onze dorpen gevonden.
Maar er ligt nog een flinke opdracht die we met zijn allen sa-

men zullen moeten oppakken.
taak voor de gemeenteraad is
om te luisteren naar de samenleving, na te gaan waar behoefte
aan is en te kijken of we samen
met inwoners tot nieuwe en
betere ideeën kunnen komen.
Heeft u ideeën?
j.jansen@progressiefbernheze.nl.

Ook van verre
niet vergeten
VOrstEnBOsCH - Aan de Meuwelweg
werd op dinsdag 20 september, nu een
jaar geleden, een oorlogsmonument
onthuld.
De piloot van het vliegtuig was de
21-jarige Australiër Maurice McHugh.
Van zijn familie uit Australië kregen wij
een heel mooi bloemstuk gestuurd om
nu - een jaar na dato - bij het monument
te leggen.

INFORMATIE VOOR DE KERNEN
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SP:

Kijk op de Aa-Beemden in 2016
Cor van Erp, fractievoorzitter SP Bernheze
Nu, anno 2016, staat de gemeente Bernheze stil bij de Aa-Beemden (firma
Dijkhoff) in Heeswijk-Dinther. Een prima moment om de feiten eens te noemen. Over de firma Dijkhoff is namelijk al eerder besluitvorming geweest
in het college van burgemeester en wethouders. Die informatie is belangrijk
voor het vervolg. Er is hier tevens sprake van een van de eerste NIMBY (Not
In My Backyard)-projecten van de provincie Noord-Brabant. Hoe zit het dan?

De start van het dossier ligt in
2012. Toenmalig verantwoordelijk wethouder voor Milieu en
Ruimtelijke Ordening Van der
Pas (Progressief Bernheze) geeft
de aanzet tot oplossen van de
situatie rond de firma Dijkhoff.
Het college van burgemeester
en wethouders in 2012 werd gesteund door de coalitie van de
partijen Bernheze Solidair, OPG,

Blanco:

Progressief Bernheze en SP. Het
besluit om de firma Dijkhoff niet
te verplaatsen, maar ruimtelijk in
te passen dateert al van 2012.
Laat dat helder zijn. Ook de provincie Noord-Brabant vond het
belangrijk het bedrijf op zijn plek
te laten zitten en ruimtelijk in
te passen. Dat is de situatie die
aan de hand is. Fatsoenlijk bestuur betekent dat we achteraf

Maar dan had er in 2012 anders
besloten moeten worden. We
gaan de next best oplossing uitwerken. Het is nu eenmaal zo.

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
Afgelopen week is het plan Heeswijkse Aa Beemden besproken in de commissie ruimtelijke zaken. De firma Dijkhoff wil aan de Heeswijkseweg een
nieuw bedrijf starten dat zich richt op grootschalige afvalverwerking en recycling. Dit nieuwe bedrijf wordt zes keer zo groot als het huidige en de
milieucategorie stijgt naar het op een na hoogste: 5.2. De huidige activiteiten van het agrarische loonbedrijf worden verplaatst naar hun locatie aan de
Lariestraat.
bouw- en sloopmateriaal, asbest,
gips en huishoudelijk afval. Daarnaast komt er een grondbank
waar zowel schone grond als
grond ‘van onbekende kwaliteit’
wordt opgeslagen.
Wanneer een bedrijf een nieuwe
stap wil zetten, moet dit een stap
in de goede richting zijn. De aanname in het plan dat het verkeer
door de kern Heeswijk-Dinther
zal afnemen is niet geloofwaar-

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

GLASHELDER 5
E-fiber: Zo snel...
Wat kost dat dan wel?

de bordjes niet gaan verhangen.
Er zijn verwachtingen gewekt bij
betrokken partijen. En afspraken
kom je na! Natuurlijk zien enkele
betrokkenen liever dat het bedrijf
naar elders verplaatst wordt.

Een nieuwe stap in/uit het Aadal

Het bedrijf zit al lang en zonder
problemen in het Aadal, bleef het
zo maar. De laatste jaren vinden
er echter steeds meer activiteiten plaats die niet mogen volgens het bestemmingsplan en
is beschermd bos reeds gekapt.
Daarbij wil men een nieuwe
stap zetten met het bedrijf. Van
loonwerk en grondverzet naar
grootschalige afvalverwerking.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
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dig, de locatie Heeswijkseweg
groeit enorm en de locatie Lariestraat blijft ook in gebruik. En
moet je een nieuwe afvalverwerker gaan realiseren in een beschermd natuurgebied?
Wij vinden dat je het moet vestigen op een plaats waar het past,
en de ruimte heeft om door te
groeien. Dat is ook in hun eigen
belang. In Veghel is dit mogelijk.

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

Aan tafel. Overleg. E-fiber. De gemeente. En wij. Van de stichting. Veel punten. Dan de hamvraag. Snel, dat wel. Maar wat gaat
zo’n glasvezelaansluiting ons dan wel niet kosten?
Voor nop
Niets! Niets? Voor nop? Ook in het buitengebied? Klopt! Aansluiten kost niks. Nada. Niente. Nothing. Als je maar op tijd aanhaakt.
Vóór 1 januari 2017 meedoen. En met z’n allen 40% halen. Maar
dat zal het probleem niet zijn... toch? Je hoeft immers geen aanleg- of aansluitkosten te betalen.
Doorvragen
Toch doorvragen. Dan moet je zeker ‘n extra kastje kopen? Nee.
Dan ‘n duur abonnement? Nee. ’t Is niet voor niks. Kan natuurlijk
niet. Scherp tarief. € 58,50 per maand. Triple-play. Dat is televisie
+ telefoon + internet. Snel. Betrouwbaar. Stabiel. Voldoende bandbreedte om met z’n allen tegelijk van alles en nog wat te doen.
Vrolijk surfen. HD-tv. Glasheldere kwaliteit.
Onder het gras.
We blijven vragen. Maar vinden geen adders onder het gras. Er
komt iemand vooraf kijken waar de aansluiting het beste kan komen. Die doet ook de intake van je apparatuur. Na het graafwerk
komt de aansluiting. Monteur zit erbij in. En die gaat pas weg als
het werkt. Wat wil je nog meer? Extra’s? Kan. Die komen er bovenop. Da’s logisch. Maar extra’s zijn vaak niet nodig. Het standaardpakket is gewoon goed. Best wel. Daarover volgende keer
meer.
Volgende week: Glashelder-6.
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl
Aanmelden op www.e-fiber.nl

60-jarig jubileum VVN afd. Maasland (regio Oss)
OSS/BERNHEZE - Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio Oss) organiseert op zaterdag
1 oktober een groot evenement in het centrum van Oss, in het kader van haar 60-jarig jubileum. Ook
diverse partners, waaronder politie, brandweer, EHBO en LOTUS leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Beslist een bezoekje waard!
Locatie: Parkeerterrein De Wal.
Datum en tijd: zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang en deelname zijn gratis.
De opening van de festiviteiten
op deze dag wordt om 10.00
uur verricht door:
• burgemeester Wobine Buijs
van de gemeente Oss;
• wethouder Gé Wagemakers;
• wethouder Rien Wijdeven
van de gemeente Bernheze;
• voorzitter VVN Noord-Brabant Paul Gondrie;
• voorzitter VVN afd. Maasland
Jurriën van der Veer.
Genoemde personen zullen
plaatsnemen in de skelters van
de educatieve verkeerstuin en
hierop een veilige aftrap garanderen.
Een greep uit het veelzijdige programma van deze dag:
Kantelsimulator
Dodehoekproject

Educatieve verkeerstuin
E-bike-parcours
Skate clinics
Brabant Veilig voorlichtingsteam
Alcohol- en drugsbril
Clown
Rood-Groen

Mobiel informatiecentrum
Mocht je vragen hebben op het
gebied van verkeersveiligheid:
wij zijn aanwezig met het Mobiel
Informatiecentrum.
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open huizendag

woensdag 28 september 2016

NVM Open Huizen Dag
Interesse in een nieuwe woning? De NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 oktober biedt veel kansen! Op deze dag kan je tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak, gratis en geheel
vrijblijvend bezichtigen; een goede manier om je breed te oriënteren.
Ga naar www.funda.nl om erachter te komen welke huizen meedoen met de nVM Open Huizen
Dag. Leuk om alvast een route uit te stippelen!
TIPS VOOR DE KOPER VOORAFGAAND AAN DE NVM OPEN HUIZEN DAG:
-

stel een wensenlijst op met bijvoorbeeld het aantal slaapkamers, de afstand woon-werkverkeer en de afstand tot winkels en scholen;
bekijk de financiële mogelijkheden;
oriënteer op www.funda.nl naar woningen die meedoen aan de nVM Open Huizen Dag en in aanmerking komen qua prijs en locatie;
bekijk in de week voor de nVM Open Huizen Dag de omgeving; hoe ziet het er ’s-avonds uit?

TIPS VOOR DE KOPER OP DE NVM OPEN HUIZEN DAG ZELF:
- bezoek niet al te veel woningen; je ziet anders door de bomen het bos niet meer;
- beperk het bezoek tot een maximumtijd en ga gewoon weg als de eerste indruk niet goed is;
- wanneer u een leuk open huis heeft gezien en verder wilt met dit huis, neem dan bij een tweede bezichtiging een nVM-aankoopmakelaar mee.

In de gemeente Bernheze doen zaterdag 1 oktober maar liefst 60 woningen mee aan de nVM Open Huizen Dag;
57 woonhuizen en 3 appartementen. kijk voor de deelnemende woningen snel op www.funda.nl.

CoLUmn
hYPotheken

Een grotere
koopwoning kan
verstandig zijn!
ROb vaN HEUGTEN

wist u dat er diverse redenen zijn om juist nu die grotere
woning te kopen? als financieel adviseur geven wij u de drie
belangrijkste motieven:
1. U wordt er blij van, want van een hoger wooncomfort geniet
u per slot van rekening het hele jaar lang.
2. Het verschil in waardeontwikkeling van uw huidige en
toekomstige huis kan het overstappen zeer voordelig maken.
3. U kunt gebruikmaken van de historische lage hypotheekrente
voor uw nieuwe hypotheek.
veel gezinnen hebben de afgelopen jaren hun verhuisplannen
naar een grotere koopwoning in de ijskast gezet. Geldt
dat ook voor u? Misschien wel omdat u bang bent om uw
huidige koopwoning met verlies te moeten verkopen? Dus
u wacht liever tot het moment waarop uw woning weer
voldoende waarde heeft om de hypotheek in z’n geheel af
te kunnen lossen. wat u dan vergeet mee te wegen is het
feit, dat die grotere woning, waar u zo graag heen wilt, dan
ondertussen ook weer in prijs is gestegen. Zo kan uitstel
van uw verhuisplannen, per saldo, een onverstandig besluit
zijn. bovendien zijn er legio mogelijkheden om de eventuele
restschuld op uw huidige woning mee te financieren bij de
aanschaf van een duurdere woning.

‘t Dorp 124 Heesch
0412 652535
rob@hetgelehuishypotheken.nl
www.hetgelehuishypotheken.nl

wilt u meer weten over uw eigen specifieke situatie en
mogelijkheden? wij zijn u graag van dienst met ons
hypotheekadvies.
Met vriendelijke groet,
Rob van Heugten

OP

Te koop
Mozartlaan 5 Heesch

zaterda EN HUIS
g1o
11.00 e ktober tussen
n 14.00
uur

Nieuwe vraagprijs: € 205.000,- k.k.
Goed onderhouden 2/1-kapwoning met
o.a. een sfeervolle woonkamer, een moderne
tuingerichte keuken, vier ruime slaapkamers,
een luxe badkamer, een eigen berging én een
eigen garage.

huis
te
p
o
o
k
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE OP
ZATERDAG 1 OKTOBER TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR
Vraagprijs: € 172.500,= kk

Vraagprijs: € 198.000,= kk

Vraagprijs: € 212.500,= kk

Vraagprijs: € 232.500,= kk

Verkocht onder voorbehoud

Kerkhoflaan 32
NISTELRODE
Inhoud: 355m³ Perc.opp: 194m²
Vraagprijs: € 239.000,= kk

Beverweide 10
VEGHEL
Inhoud: 449m³ Perc.opp: 278m²
Vraagprijs: € 275.000,= kk

Avensteinstraat 4
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 404m³ Perc.opp: 336m²
Vraagprijs: € 385.000,= kk

Hommelsedijk 11
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 765m³ Perc.opp: 434m²

Molenhoeven 7d
LOOSBROEK
Inhoud: 392m³ Perc.opp: 195m²
Vraagprijs: € 267.500,= kk

Wilhelminastraat 5
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 424m³ Perc.opp: 316m²
Vraagprijs: € 275.000,= kk

Dr. Heijmanstraat 19
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 408m³ Perc.opp: 240m²

Meerstraat 19
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 432m³ Perc.opp: 315m²
Vraagprijs: € 269.000,= kk

Binnenveld 37
VORSTENBOSCH
Inhoud: 563m³ Perc.opp: 283m²
Vraagprijs: € 319.000,= kk

Donatusstraat 7
LOOSBROEK
Inhoud: 745m³ Perc.opp: 424m²

Jonkerveld 619
UDEN
Inhoud: 447m³ Perc.opp: 138m²
Vraagprijs: € 274.500,= kk

Laarhof 12
NISTELRODE
Inhoud: 395m³ Perc.opp: 200m²
Vraagprijs: € 349.000,= kk

Nobisweg 34
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 492m³ Perc.opp: 901m²

Vraagprijs: € 475.000,= kk

Vraagprijs: € 549.000,= kk

Vraagprijs: € 599.000,= kk

Rodenburgseweg 8
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 660m³ Perc.opp: 1.248m²

Fokkershoek 8b
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 954m³ Perc.opp: 3.940m²

Koksteeg 53a
VINKEL
Inhoud: 864m³ Perc.opp: 3.740m²

Vraagprijs: € 220.000,= kk

Rodenburgseweg 16
HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 378 m³ Perc.opp.: 142m²

Hoofdstraat 42 - 5473 AR HEESWIJK-DINTHER
(0413) 29 15 23 - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl
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Auto & Motor

nIeUWS
VIER JAAR
GARANTIE!

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

volledig
op maat

Sinds 1967
gespecialiseerd
in schadeherstel

Uw specialist voor bedrijfswageninrichting
interieur- en exterieurbouw volledig op maat.

TIMEBO BEDRIJFSAUTO INRICHTING
De Morgenstond 24b, 5473 HG Heeswijk-Dinther,
T 06-13411695, E info@timebo.nl, www.TimEbo.nl

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.

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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Herfst: ga scherp op weg
Wil je scherp en goed voorbereid op de weersomstandigheden op weg, houd je dan aan de volgende
tips:
• bij vermoeidheid wordt het zicht slechter en in het donker wordt dit nog eens versterkt;
• zorg voor schone, goed werkende en goed afgestelde lampen
• gebruik je verlichting ook bij laagstaande zon. Tegenliggers die in de zon kijken, zien je dan
beter;
• zorg voor een zonnebril in de auto. Laagstaande zon kan het zicht hinderen;
• zorg voor voldoende nachtrust. Slaap minimaal zes uur, zeker als je ver moet rijden;
• drink niet te veel. Alcohol zorgt voor een slechte nachtrust en vermindert de concentratie;
• zet de verwarming niet te hoog. Warmte en roken maken je slaperig;
• een volle maag maakt je moe. Eet iets kleins en licht verteerbaars in plaats van een copieuze maaltijd
als je nog op weg moet;
goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

Gebruikte
setjes winterbanden
goedkope winterbanden?
ook
Te Koop
Vraag vrijblijvend
de prijs van uw bandenmaat.
Ook
voor bedrijfswagens

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

VERHUUR

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

• houd voldoende afstand (twee seconden) om goed zicht op de verkeerssituatie te houden;
• en die afstand helpt ook bij nat en glad wegdek. Anticipeer goed op het gedrag van anderen;
• kijk je auto na. Ruitenwissers, banden, airco, een goede staat van onderhoud is echt van belang.
Bron: AnWB

Brouwersstraat
Brouwersstraat19
19
5473HB
HBHeeswijk
Heeswijk-Dinther
5473
Dinther
T. (0413)
0413-29
41 24
24
T.
29 41
www.autobedrijfminnaar.nl
www.autobedrijfminnaar.nl

Een greep uit onze voorraad!

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Kalos
1.4-16V
2007 auto’s
€ 3999,- en Volkswagen
Fox 1.2
2009
•Chevrolet
In- en
Verkoop
van
lichte bedrijfsauto’s
Chevrolet
Matiz
0.8
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2004 € 3.950,Nissan Micra 1.2 Airco
2006
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1971 €€ 1750,4.950,206(belastingvrij)
1.9 diesel
2001
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2.750,Renault Megane Scenic
1999 € 1499,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Renault
deursex btw 2000
Scooter:
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat
ScudoMegane
combi, 85 pers.
1997 €€ 1499,1.999,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Volkswagen Golf CABRIO Diesel 1998 € 1750,Derbi
Atlantis 25 Km/h
€ 599,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,APK-keuring
laatste
vrijdag van de maand €10,2005 € 7.750,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É
23/09/09 10:12

* Goede kwaliteit
* Diverse maten en soorten
aanhangwagens leverbaar

Bedrijfswagens ex BTW:

Een
greep uit2004voorraad
Ford Ka 1.3 Airco
€ 2499,Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005

Onze service

* Prima inruilmogelijkheden

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

* Ruime openingstijden
* Ruime keus en
onafhankelijk advies
* Snelle service van
o.a. reparatie

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

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther
0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com
www.chrisvanvelzenaanhangwagens.com
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Extra ingelaste ledenvergadering trV Bernheze
Autobedrijf W. van Dijk

BErnHEZE - De Toeristische Recreatieve Vereniging (TRV) Bernheze
houdt donderdag 29 september een extra ingelaste ledenvergadering. De reden hiervoor is dat we een beoogd voorzitter aan de leden willen voordragen.

Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

TRV-Bernheze.nl

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN

‘de groene, culturele, gastvrije gemeente’

Ford Fiësta nw model 1.0 1.3 en 1.6 2011-2013

Peugeot 207 ........................................ 2008

Ford Fiësta - 1.6 ......................... 2003-2009

Renault Clio..1.2 .......................... 2006-2010

Ford KA 1.3........................................... 2004

Toyota Aygo 1.0 4 drs ................. 2010-2011

Ford Focus 1.6 D ...............2006-2007-2013

Volkswagen Polo 1.4............................. 2010

Ford Focus 1.6 77kw ............................ 2012

StAtionWAgonS:

Ford Focus 1.0 74kw ............................ 2013

Ford Focus 1.6D .................................. 2010

Honda CR-V 2.0i Elegance .................... 2010

Ford Focus 1.6D 77 kW ........................ 2013

Peugeot 106 ......................................... 2001

mans

Heidebloemstraat 15a
Postbus 245
5480 AE Schijndel
Telefoon (073) 549 68 23
Telefax (073) 611 05 86

Skoda Octavia 1.2................................. 2011

De toeristische recreatieve Vereniging (trV) Bernheze maakt
zich met en door jouw bijdrage
sterk om Bernheze te promoten. De ambitie is om dat met
enthousiasme en actief te blijven doen. Daarvoor is het nodig

dat het team compleet is. Om
de vacature van voorzitter in te
vullen, staat katja Brooijmans te
popelen om aan de slag te gaan.
Aan de leden zal zij zich tijdens
de ALV presenteren, alsook het
voorgestane beleid.

Laat jouw stem horen
Mocht je niet aanwezig kunnen
zijn, kun je je stem ook kenbaar
maken via info@trv-bernheze.nl.
Ook eventuele bezwaren kun je
desgewenst aangeven.
Zo kunnen we ons ook sterk maken voor jóúw belangen. Graag
tot donderdag 29 september om
20.30 bij de Hoeve Weltevreden,
rukven 3 te Heeswijk-Dinther.
De ALV zal niet langer dan een
uur duren.
Daarna is er ruimte voor ontmoeting en verdere kennismaking met de nieuwe voorzitter.

Het cultuurlandschap en zijn
geschiedenis
nIstELrODE – HKK Nistelvorst heeft een lezing over het cultuurlandschap en zijn geschiedenis op woensdag 5 oktober. De lezing
wordt verzorgd door Jan Timmers uit Gemert, coördinator cultuurhistorie.

in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de
inrichting van het cultuurlandschap en dat geldt tot op de dag
van vandaag.

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
Heidebloemstraa
www.garagebedrijfdortmans.nl
Postbus
245
Rabobank
16.11.70.439
5480
AE
Schijnd
IBAN:
NL52 Rabo 016.11.70.439
T
(073)
54
BIC
Rabo NL 2U elefoon
T
elefax
(073)
61
1

Veel van die landschapselementen uit het verleden zijn nog
aanwezig. Waar vinden we die
dan en welke sporen hebben
verdwenen elementen achtergelaten? tijdens de lezing zal
Jan timmers ingaan op allerlei
elementen van het cultuurlandschap en het ontstaan ervan.
Onder meer grenzen, oude akkers, dorpen en gehuchten, wegen en paden in het landschap
en de inrichting van beekdalen
zullen de revue passeren.
Mensen hebben in de loop van
de geschiedenis ingegrepen in
het landschap en het steeds
meer naar hun hand gezet. Er
kwamen wegen en paden, er
verschenen nederzettingen, land
werd ontgonnen, er werden slo-

Apk, onderhoud en reparatie
van alle merken personenen bedrijfswagens
9,95

1
Apk n

ten gegraven en in de beekdalen
werden hooilanden in gebruik
genomen. Allerlei ‘kunstwerken’
verschenen, zoals voorden en
bruggen, omheiningen, houtwallen en slagbomen. Door het
ingrijpen van mensen ontstond

De lezing wordt gegeven in de
heemkamer van Hkk de nistelvorst, Maxend 3, aanvang 20.00
uur. Ook niet-leden zijn van
harte welkom, zij betalen € 3,-,
waarbij de koffie of thee is inbegrepen.

Nieuwe vissteigers aan de
Mariëngaard
HEEsWIJk-DIntHEr – Onlangs zijn er twee nieuwe vissteigers geplaatst aan het water aan de Mariëngaard. Enkele mensen uit deze buurt zagen dat er veel kinderen visten aan dit water, maar dat de voorzieningen verbeterd konden worden. Deze buurtgenoten hebben contact gezocht met de betreffende
afdeling binnen de gemeente Bernheze en zijn toen in contact gekomen met Ton van Beurden.

Dortmans,
Dortm

an

!

it 073-5496823
Heidebloemstraat 15a
5482 ZA Schijndel
info@garagebedrijfdortmans.nl

uw m
s, voor

obilite

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01

KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

www.petersaanhangwagens.nl
Verkoop
Verhuur/Lease
Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

v

ton van Beurden gaf te kennen
dat, als alle bewoners die aan het
BTW
-nr
water wonen
akkoord zouden .
zijn met het voorstel, hij zijn medewerking zou verlenen aan het
verzoek voor de steigers. En hij
heeft het in een korte tijd kunnen
realiseren.
De kinderen uit de buurt zullen
dan ook zeker dankbaar gebruikmaken van deze mooie steigers.
De bewoners van de Mariëngaard en de schans willen de
gemeente Bernheze, maar vooral
ton van Beurden hartelijk danken voor deze steigers.
Foto: Lianne Gabriëls
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Frank: ‘Geen vaktermen gebruiken die een klant niet begrijpt, maar gewoon
in voor iedereen begrijpelijke taal uitleggen wat de gevolgen van een te maken
beslissing kunnen zijn.’

uw specialist
op financieel &
fiscaal gebied
Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Oss kunnen iedere eerste woensdag van de maand van
15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in
Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal-, financieel-, lonen-, dan wel accountancygebied.
Frank Hanegraaf, initiatiefnemer van het spreekuur, vertelt:
“Ik ben al jaren aanwezig op het
spreekuur van de KvK om ondernemers van raad te voorzien
op hun accountancyvragen.”
Wij staan iedere eerste woensdag van de maand van 15.00
tot 18.00 uur voor u klaar tijdens
een gratis toegankelijk spreekuur
op ons kantoor in Heesch (Ceres-

laan 4, naast de Rabobank).
Iedereen kan hier vrijblijvend
binnenlopen om vervolgens in
gesprek te gaan met een van de
aanwezige specialisten, waarbij
ze worden voorzien van een basisadvies.
Hierna kunnen we gezamenlijk
bepalen of een verder adviestraject volgt. Om te garanderen dat
de specialist die u wilt spreken

Foto: Ad Ploegmakers

Onze diensten o.a.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

voor u beschikbaar is, is het aan
te bevelen om van tevoren telefonisch uw afspraak te reserveren op 0412 - 45 90 00 (receptie
Van Soest & Partners).

Wilt u op een ander tijdstip of
datum een vrijblijvende afspraak
maken, dan kunt u natuurlijk ook
altijd dit telefoonnummer bellen
of gewoon binnen komen lopen.

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname
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AAn heT WerK
VACATuRE
Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

Ben jij/of ken jij onze nieuwe Tekla tekenaar?
Wij zoeken:
• Staaltekenaar met Tekla ervaring
Wij bieden:
• Een functie met doorgroeimogelijkheden
• Verantwoording over je eigen projecten
Voor meer informatie: 0413 29 4114
Interesse? Stuur je CV naar jcbok@cabocon.nl

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Gastheren/gastvrouwen
De Kilsdonkse Molen is op zoek naar vriendelijke, gastvrije
mannen en/of vrouwen die gasten ontvangen in het
Bezoekerscentrum. Je staat deze bezoekers te woord en
verstrekt gevraagd en ongevraagd informatie over alles wat
De Kilsdonkse Molen te bieden heeft.
Tevens voorzie je de gasten van een drankje en/of een hapje.
Dit alles in een gezellig team van vrijwilligers.
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze
in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

tIpS voor een sollicitatiegesprek

GLAS &
SCHILDERWERKEN
VAN
BALLEGOOIJ
Wij zijn op zoek naar een

Stukadoor
• Full-time
• In bezit van rijbewijs is een pré
• Zelfstandig werkend
• Ervaring in particulier werk is een pré
• Voor alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden
Sollicitaties kun je mailen naar: info@vanballegooij.nl

Bosschebaan 88, 5384 VZ Heesch | Telefoon 0412-47 50 01 | www.vanballegooij.nl

1. Kleding: let op de details
natuurlijk denk je na over wat je aantrekt
naar je sollicitatiegesprek. Maar besteed
ook aandacht aan de details. Poets je
schoenen en haal losse draadjes weg.

ontwikkelen. Denk verder na over welke
andere vragen de recruiter kan stellen.
Zoals: waar word je gelukkig van? Of
wat is de belangrijkste factor van jouw
succes?

2. Meenemen: diploma’s, je scriptie en
een extra cv
Zorg voor een nette tas. Daar kun je van
alles in meenemen zoals een blocnote
met daarop je vragen over de functie en
het bedrijf, je diploma’s.

5. Salaris: wat wil je verdienen?
Je salaris, jij als sollicitant hoort er niet
naar te vragen in het eerste gesprek,
maar vaak doet de recruiter het wel.
Denk dus na over welk bedrag je gaat
noemen.

3. Gesprekspartner: bereid de ‘klik’ voor
Vroeger moest je maar afwachten wat
voor iemand je tegenover je had tijdens
het gesprek, in het internettijdperk kun
je je op die persoon voorbereiden. Bekijk
het profiel van je toekomstige gesprekspartner op LinkedIn, kijk wat jouw aandacht trekt en probeer tijdens het gesprek daaraan te refereren.

6. Bijzondere voorwaarden:
ziek of zwanger?
soms weet je dat er een reden is waarom een werkgever minder enthousiast
over je kan worden. Bijvoorbeeld omdat
je zwanger bent, of een ziektegeschiedenis hebt. Een werkgever mag niet vragen
naar je kinderwens of naar ziektes in de
familie, maar helaas gebeurt het soms
toch.

4. Lastige vragen: denk vooraf na over
antwoorden
Het is een open deur, maar denk van tevoren even na over je sterke en je slechte
eigenschappen. Je kunt ook over ‘verbeterpunten’ spreken - die zijn nog te

Ben je zwanger en solliciteer je? Dan
moet je het wel eerlijk zeggen, is het advies. Heb je een gat op je cv door ziekte?
De recruiter gaat er zeker naar vragen,
zorg dat je een antwoord hebt.

t leveren van PVC

Meer dan alleen sterk in he

Wij zijn op zoek naar een

FULLTIME
BALIE- VERKOOPMEDEWERKER
40 uur per week

Deskundigheid, inzet en collegialiteit

Wij verwachten dat je een deskundig advies kan geven met de
juiste produktkennis in elektrotechniek, wat betreft materiaalkeuze,
verwerkingsrichtlijnen, installatie en toepassingsgebieden.
Reageren per mail naar: info@penningspvc.nl
Middelste Groes 27 - 5384 VV Heesch - 0412-474830 - www.penningspvc.nl
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teerdag Gilde St. Antonius
Abt - St. Catharina
nIstELrODE - Eindelijk was het dan zover, de dag waar reikhalzend naar was uitgekeken. Zaterdag 24
september was het teerdag en koningsschieten op onze Gildenhof. Ditmaal, het jaar van het vijfentwintigjarig bestaan van het gilde, zou het koningsschieten extra spannend worden. Wel twee gildebroeders
zouden, als zij zich tot koning schoten, de titel van gildekeizer kunnen verwerven.

Gildekoning: Harrie Meulendijks
Schutterskoning: Adriaan van de
Laar. Prins: Rick van Berkel
Foto: Jan van der Avoort

Voorafgegaan door de standaardruiter, trok het gilde naar
de woning van regerend koning Paul Altorf. na een korte
toespraak door de hoofdman,
bracht het gilde de koning een
vendelgroet en bood de koning
de koningsvogel aan.
na het nuttigen van enkele
mond-verwennende zaken en
enkele drankjes, werd de koning begeleid naar de Gildenhof.
Daar werd de gebruikelijke lunch
genoten. Aansluitend werden,
na het vrijen van de schutsboom,
de eerste schoten gelost door de
vertegenwoordiger van de Gemeente Bernheze, wethouder
rien Wijdeven en door onze gildeheer pastoor Ouwens.
Daarna kon het koningsschieten aanvangen. Uiteindelijk wist

een van de gildebroeders, Harrie
Meulendijks met een welgemikt
schot - het 191ste - de vogel van
de schutsboom te schieten. Vervolgens werd ook nog voor de titel van jeugdprins geschoten, die
rick van Berkel wist op te eisen.
Adriaan van de Laar kon met
welgemikte schoten de titel van
schutterskoning prolongeren.
De teeravond werd aangevangen met een overheerlijke maaltijd, verzorgd door Partycentrum
‘t Maxend. klavertje Vier zorgde
met hun ten gehore gebrachte
muziek, waarop gezellig gedanst
werd, voor een geslaagde teeravond.
Zondag 2 oktober zal onze koning tijdens de jaarlijkse gildemis
om 9.30 uur worden geïnstalleerd.

uitverkocht Open Klotbeek
toernooi
HEEsWIJk-DIntHEr – Bridgeclub De Klotbeek hield op zaterdag 24 september haar ‘Grote Open Klotbeek Toernooi’. Met 124 deelnemers was het toernooi volledig uitverkocht. De voorzitter van de Wecom
opende om 13.00 uur het toernooi en heette alle deelnemers hartelijk welkom.

Spetterend koffieconcert in CC
De Pas met zangeres Babs van
Balveren en gitarist Bram Huygen
HEESCH - De zomer is voorbij en dan krijg je weer (meer) zin
in binnenactiviteiten en voorstellingen. Dat komt goed uit
want op zondagochtend 2 oktober vindt in CC De Pas een koffieconcert plaats. Dit keer wordt het koffieconcert ingevuld
door zangeres Babs van Balveren en zij laat zich begeleiden
door gitarist Bram Huygen.

Babs van Balveren is een geboren en getogen Osse en heeft (bijna) haar
hele leven in Oss gewoond. Bram Huygen is gitaardocent bij de Muzelinck in Oss. Hij studeerde jazzgitaar aan het Hilversumse conservatorium.
Babs en Bram werken al vele jaren samen en vormen een geolied duo.
Het koffieconcert vindt plaats op zondag 2 oktober om 11.30 uur in de
caféruimte van De Pas. Vanaf 11.00 uur opent De Pas haar deuren en
word je welkom geheten met een kop koffie. Je kunt, voorafgaand aan
het concert dat tweemaal dertig minuten duurt, in de pauze en ná afloop
gezellig bijpraten met elkaar. De toegangsprijs voor dit koffieconcert bedraagt € 10,-, inclusief een kop koffie en iets
lekkers in de pauze. Een mooier en muzikaler
begin van de herfstperiode is nauwelijks denkbaar.
We heten je van harte welkom op zondagochtend 2 oktober in CC De Pas en neem vooral
je vrienden en familie mee. Het is absoluut de
moeite waard.

worden toegeschreven aan de
leden van de Wecom, onder
voorzitterschap van mevrouw
Van Gemert, die hier verantwoordelijk voor waren. niet onvermeld mag blijven de locatie

Interesse? geef
Je dan oP voor de
BegInnersCUrsUs

Beatrice en Tonny

Christ en Lily

De eerste prijs, bestaande uit
een herinneringsschild en bloemen, ging naar Christ de Laat en
Lily de Laat met ruim 70%. Het
hoogst eindigende paar, Beatrice
van der togt en tonny Jacobs

gingen met de grote wisselbokaal strijken. Er was ook een
echte poedelprijs, die twee leden
van de bridgeclub ten deel viel.
De organisatie verliep vlekkeloos, hetgeen weer volledig kan

waar dit toernooi plaatsvond.
Het gebouw waar onze vereniging zetelt is CC servaes. De hele
entourage maakte het mogelijk
hier een groots toernooi van
te maken. Wij kunnen van dat
bestuur steeds rekenen op alle
medewerking. De barbediening
is prima. De grote opkomst was
uiteraard ook een kolfje naar de
hand van onze penningmeester,
Floor rooijmans.
De uitslag met de scores staat
vermeld op de clubwebsite:
www.nbbclubsites.nl/
club/8043.
Overigens kunnen geïnteresseerden voor een beginnerscursus bridge zich altijd opgeven bij
de secretaris van bridgeclub De
klotbeek, Gerrit van den Berg;
g.en.s.berg@home.nl. Hij zal ze
dan op een lijst plaatsen en bij
een mogelijke start, begin 2017,
aanschrijven.

Jeugdmiddag en publieksavond - zaterdag 1 oktober
HEEsCH - Sterrenwacht Halley
doet op zaterdag 1 oktober mee
aan het ‘Weekend van de Wetenschap’ met een jeugdmiddag
en een publieksavond.
Jeugdmiddag
De jeugdmiddag begint om
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
kinderen vanaf 8 t/m 12 jaar zijn
welkom en de entree bedraagt
€ 1,- per kind. Als de zon schijnt,
dan zullen de telescopen van de
sterrenwacht op hem worden
gericht. In de grote zaal is er
voor de kinderen een verhaal
over exoplaneten: planeten bij
andere sterren dan onze zon. tot
slot mogen de kinderen waterraketten lanceren!
Publieksavond
Het programma van de publieksavond begint om 21.00 uur en
duurt ongeveer twee uur. Het is
voor alle leeftijden geschikt.
In de publiekspresentaties wordt
verteld over een actueel en boeiend thema: exoplaneten ofwel
planeten bij andere sterren.
Hoeveel exoplaneten zijn er al
gevonden, hoe worden ze ont-

dekt, lijken ze op onze Aarde of
juist niet, zou daar leven kunnen
bestaan, zou daar intelligent leven voorkomen? Met aardse- en
ruimtetelescopen worden aan de
lopende band planeten bij andere sterren aangetroffen en sterrenkundigen vallen van de ene
verbazing in de andere. Zij doen
ontdekkingen die ze niet voor
mogelijk hielden. Dus genoeg
te vertellen over dit interessante
onderwerp.
In het planetarium maak je een
reis langs de planeten en door de
Melkweg, en weer terug naar de
aarde.
Entree sterrenwacht: € 5,- (kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Vrijdag 7 oktober publieksavond
Zaterdag 15 oktober –
concert van trio nebula
Vrijdag 21 oktober publieksavond
Zaterdag 29 oktober nacht van de nacht
sterrenwacht Halley
Halleyweg 1, 5383 kt Heesch
www.sterrenwachthalley.nl
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Oogstfeest De Kilsdonkse Molen Kraam huren voor oergezellige rommelmarkt?
2 oktober 2016
HEEsWIJk-DIntHEr - In samenwerking met De Bakkers Lamers, Museumboerderij en De
Kilsdonkse Molen wordt voor
de zevende maal het oogstfeest
‘van akker tot bakker’ georganiseerd.
Dit jaar wordt er aan het oogstfeest een extra thema toegevoegd. De Bakkers Lamers bakt
niet alleen dan het eerste tarwebrood van de nieuwe oogst
van eigen bodem en gemalen
door De kilsdonkse Molen, maar
je kunt ook ter plekke je eigen
maaltijd inkopen bij de standhouders met streekproducten.

oogstfeest
met de bakkers Lamers
bij de Kilsdonkse Molen
in Heeswijk-Dinther

een heerlijke Maaltijd
Met StreekProducten
inkoPen

de bakkers Lamers Brood show

te denken valt hierbij aan: vlees,
kaas, honing, fruit, groenten,
smoothies, eieren en natuurlijk
diverse soorten brood. Vervolgens kun je het maaltje laten
bereiden op de barbecue en dan
kan aan de gezellige lange tafels
de vers bereide maaltijd gegeten
worden. Maar ook alles is aanwezig voor een heerlijke aangeklede borrel.
Onder het genot van een glas
wijn, bier of fris, te verkrijgen
bij het bezoekerscentrum, kun
je genieten van heerlijke mediterrane broden, kaasplanken en
zelfs een ijsje toe.
Voor de gezelligheid wordt er
natuurlijk voor livemuziek gezorgd. En zijn er verschillende
oude ambachten en gebruiks-

nIstELrODE - Stichting Bernhezer Gehandicaptenbal organiseert
op zondag 20 november weer een oergezellige rommelmarkt.

voorwerpen te zien, die met het
oogsten te maken hebben. Zoals
het dorsen, vlegelen en wannen.
Voor de kinderen is er genoeg
te beleven, zoals graandorsen,
huifkarritten, knutselen van een
mobiel, de touwslager voor een
mooi nieuw springtouw, enzovoort.

Er is een fietstocht uitgezet
van Heesch/Oss naar Heeswijk-Dinther. De tocht is ongeveer 16 km lang en te downloaden via de website van De
Bakkers Lamers
www.debakkerslamers.nl.

Heb je nog leuke bruikbare spulletjes liggen die je zelf niet meer
gebruikt en lijkt het je leuk om
eens te ervaren hoe een rommelmarkt is als kraamhouder? En wil
je graag een goed doel steunen,
huur dan een kraam. Een kraam
huren kost maar € 12,50, de
opbrengst van jouw spulletjes
is voor je eigen portemonnee.
Bezoekers zijn die dag welkom

Maandag
26-09 t/m
zondag
02-10

500 g

1.5 kg

tot zondag 2 oktober van 11.0018.00 uur bij De kilsdonkse Molen. toegang is gratis.

van 1.09
SPRUITEN

Samen met Eetcafé ’t Pumpke
heeft CC Nesterlé een lekkere
aanbieding: bij bestelling van
een hoofdmenu, ontvangt men
het filmkaartje gratis.

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond

Data van de filmavonden voor
tweede helft van dit jaar zijn:
29 september, 27 oktober, 24
november en 29 december.

Nest
zo dic erlé,

htbij.
De filmcommissie van CC nesterlé, inmiddels bestaandeKouit
personen, selecteert met zorg deze kwalim, vier
& ont geniet
moet commerciële circuit vaak onbelicht blijven.
teitsfilms met artistieke en/of culturele waarde die in het meer
!
na afloop van de filmWWW.neSTerle.nl
wordt door de bezoekers volop nagepraat in de gezellige foyer. De film begint om
20.15 uur en kaartjes á € 5,- zijn op deze avond verkrijgbaar aan de kassa vanaf 19.30 uur.

Ditmaal goddelijke film op het witte doek
De naam van de film blijft altijd weer een verrassing. Voor informatie over komende filmprogramma, kan
men zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.nesterle.nl. tipje van de sluier: voor 29 september
staat een goddelijke film op het programma.
Ook voor jongere filmliefhebbers (en ouders) heeft CC nesterlé in de vakanties een
leuke middag uit in petto! De eerstvolgende vakantiefilm staat alweer gepland:
donderdagmiddag 27 oktober, aanvang 15.00 uur.

0.59

van 6.99

KOELING

BBQ
SPARERIBS

Per stuk

4.

99

van 0.45

van 1.59
JONAGOLD
APPELEN

0.99

Ca. 500 g

Per kilo

KOELING

MEXICANOF SPEKBURGERS

COURGETTE

0.29

6 stuks

van 2.99

2.
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van 1.19

0.99

MEERGRANEN
PUNTJES

Voor 2 kg mosselen

1 kg A
R
E X T OT
G RO

Start tweede filmseizoen van Nesterlé
op 29 september
nIstELrODE – CC Nesterlé start op donderdag 29 september haar tweede filmseizoen. De kerntaak
van CC Nesterlé is het aanbieden van cultuur en ontspanning aan de inwoners van Nistelrode/de regio.
Tijdens deze filmavond kunnen liefhebbers elke laatste donderdag van de maand genieten van een
boeiende film op het witte doek.

vanaf 9.30 uur. De entree van
€ 1,50 is - net als de kraamhuur
- bestemd voor de stichting
Bernhezer
Gehandicaptenbal,
zodat zij jaarlijks haar verkleedfeest kan blijven organiseren.
De locatie van deze gezellige
rommelmarkt is Partycentrum
’t Maxend, Maxend 22a. Voor
meer informatie: 0412-611251
of info@verkleedbal.nl.

Vrijdag
30-09 t/m
zondag
02-10

Actie!
99

Actie!

2.99

KOELING

JUMBO
MOSSELEN

MOSSELPAN

12.

350 g

500 g

N atuurlijk
99
2. KIPDIJFILET Aldi!

Actie!

Actie!

KOELING

KOELING

RUNDER
HACHEE

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Opening nieuw bedrijfspand IVS Dosing
technology in Veghel
‘Het ontwikkelen
van nieuwe
systemen en
toepassingen
is maatwerk en
mensenwerk’

13.30 uur. De gasten krijgen dan
een rondleiding door de kantoren
en werkplaats. rond de klok van
half vijf opent een gastspreker
van stichting Hulphond het nieuwe pand. Een dag later, op zaterdag 1 oktober, zijn de deuren op
Doornhoek 3810 van 10.00 uur
tot 14.00 uur geopend voor iedereen die het bedrijfspand wil
komen bezichtigen en kennis wil
maken met IVs.

VEGHEL – IVS Dosing Technology opent op vrijdag 30 september 2016 officieel haar nieuwe bedrijfspand. Een dag later op 1 oktober is er een open dag. Het bedrijf dat innovatieve oplossingen
maakt voor de feed- & foodindustrie is namelijk verhuisd naar een nieuwe locatie op industrieterrein
de Doornhoek.
De uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten in de mengvoederindustrie is een belangrijke reden
voor de bouw van het nieuwe
bedrijfspand. IVs was op de vorige locatie uit zijn jasje gegroeid;
zowel werkplaats als kantoor
paste niet meer bij de groei en

ontwikkeling van IVs. De onderneming is nu weer up-to-date
en state of the art ingericht om
de groei de komende jaren te
faciliteren. De directeuren Frank
Dielissen en Hans den Otter zijn
erg trots op het eindresultaat.
Het bouwproces was voor beide

directieleden een intensieve periode. In 9 maanden tijd werd met
man en macht gewerkt om deze
nieuwbouw te realiseren.
De feestelijke opening van het
pand voor genodigden is op vrijdag 30 september en begint om

Op alle
Sikkens
buitenlakken
en grondverf
nu

25%
korting

Actie is geldig t/m eind oktober 2016

John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

Over IVS Dosing Technology
Al meer dan 30 jaar ontwikkelt
IVs duurzame en innovatieve
maatwerkoplossingen op het gebied van doseersystemen voor
vloeistoffen en stoom in voornamelijk de mengvoederindustrie.
Het ontwikkelen van nieuwe systemen en toepassingen is maatwerk en mensenwerk.
samen met een eigen technische
dienst en gespecialiseerde partners zorgt IVs voor maximaal
rendement van een productieproces.

IVS: Isolatie, Vloeistof-, en
Stoomdoseringen maar ook
Innovatie, Vakmanschap en
Service!

IVS Dosing Technology
Frank Dielissen en
Hans den Otter
Doornhoek 3810
5465 tB Veghel
tel. (0413) 29 19 76
info@ivs.nl
www.ivsdosingtechnology.com

NU 25%
KORTING
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Opening natuurbegraafplaats Maashorst wordt heel mooi
Het wordt hier de komende jaren
alleen nog maar mooier.”
Gloednieuw ceremoniegebouw
Gerbine loopt met ons door het
ceremoniegebouw. Het is er
een drukte van belang, want alles moet op 8 oktober helemaal
klaar zijn. “Het gebouw is helemaal gericht op de natuur. Als je

‘Wij geloven in
de kracht van de
natuur’

Het nieuwe ceremoniecentrum is helemaal gericht op de natuur

MAASHORST - Na jaren van voorbereiden, gaat op zaterdag 8 oktober natuurbegraafplaats Maashorst
in Schaijk officieel open. Een bijzondere dag voor het team van Maashorst. “We hebben de afgelopen
tijd kantoor gehouden in een noodgebouwtje, omdat ons eigen gebouw nog niet af was. Dat was heel
aandoenlijk, maar we zijn blij dat het ceremoniegebouw nu klaar is”, zegt Gerbine Blankers. We spreken haar en Roy van Boekel over de natuurbegraafplaats en de opening.
Natuur in oude
staat hersteld
Roy van Boekel weet alles van
het natuurgebied. “Natuurgebied De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied
van Noord-Brabant. Zo’n 7000
jaar geleden werden in dit gebied

al mensen begraven in grafheuvels. We hebben ons gebied opnieuw ingericht om de ecologische waarde te verhogen.
Er is nu een ven dat veel dieren
trekt. Er is plaats gecreëerd voor
heidevelden en grasland met

heel veel wilde bloemen. Zo’n
13,5 hectare landbouwgrond is
omgevormd naar hoogwaardige
natuur. Alleen inheemse bomen
en planten zijn gebruikt bij de
aanleg. Goed voor de natuur,
want de oude bewoners zoals de
buizerd en de das komen terug.

1 oktober even
binnenlopen

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan meteen even binnen
op het Hypotheek Inloopspreekuur. Daar vertelt onze adviseur je direct of je het kan betalen en wat je

Kijk voor locaties en tijden op rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar

Opening met heel veel
activiteiten
De opening wordt een mooie
dag. “Hopelijk is het mooi weer,
want er is buiten van alles te
doen. We willen de bezoekers

met je droomhuis
in gedachten.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen.

maandlasten dan zijn.

binnen staat, kijk je helemaal uit
over de Maashorst. Een afscheid
binnen voelt daarom als een afscheid in de natuur. Dat vinden
we heel belangrijk. Want wij
staan voor de rust, ruimte, tijd en
vrijheid die de natuur ons biedt.
Wij geloven in de kracht van de
natuur en de troostende werking die daar vanuit gaat”. Het
is inderdaad een bijzondere hoeve met een smaakvol interieur.
Maar het uitzicht over de natuurbegraafplaats blijft absoluut het
meest indrukwekkend.

de 8ste kennis laten maken met
het prachtige gebied en onze filosofie die uitgaat van de kracht
van de natuur en de vrijheid die
we mensen kunnen bieden. Dat
is buiten het mooist. Er komt
livemuziek, er zijn verschillende presentaties en lezingen en
inspirerende wandelingen in de
natuur.” De infomarkt is gereserveerd voor lokale uitvaartondernemers die hun mogelijkheden
presenteren voor een natuurbegrafenis. Gerbine en Roy hopen
natuurlijk dat er veel mensen komen kennismaken. “Je kunt van
alles lezen over de Maashorst,
maar als je er zelf bent, ervaar je
de kracht en troostende werking
van de natuur pas echt.”
De opening van natuurbegraafplaats Maashorst aan de Franse
Baan 2 te Schaijk is op zaterdag 8
oktober van 12.00 uur tot 17.00
uur.

Natuurbegraafplaats Maashorst
Franse Baan 2 / 5374 RS Schaijk
www.maashorst.nl
www.natuurbegravennederland.nl
Twitter: @Natuurbegraven
Facebook: natuurbegraven
nederland
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Vissticks
1 kilogram
Epic
Normaal 6,99

3,

WEGENS VAKANTIE NAAR LA BELLA ITALIA ZIJN
WIJ VAN MAANDAG 3 OKTOBER TOT EN MET
DINSDAG 18 OKTOBER GESLOTEN.

Super
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mettes
Frieten

1020407
1 kg
54 10376 7229
97smaken
10 x 1 Diverse
kg
1 54 10376 72
3007
7 x 9 c.-o.
1 liter

Woensdag 19 oktober zijn we vanaf 16.00 uur geopend.
Tijdens onze vakantie gaan we ook weer volop inspiratie en
ideeën opdoen, om de lekkerste verswaren naar onze winkel
te krijgen. En niet te vergeten de mooiste winkelproducten
voor in ons assortiment en in de kerstpakketten voor zowel
7/7 mm
zakelijk als particulier.
a
Ciao a presto, team Gastronomi

Roomijs

Diepvriesspecialist

IJsfabriek

7/7 mm

2,

Allumettes
Fijne Frieten

€ 3,49 € 3,89

822581
822595
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‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000
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8,99
€ 11,95

Kiphaasje

Naturel, PiriPiri, Zigeuner,
Japans of Spaans
500 gram
Streekpolier

Super
stunt

Slagroomsoesjes

250 gram

Gratis
spaarkaart
artikel

Culi d’Or

3

1,99
€ 2,99

Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de
voorraad strekt. Van woensdag 28 sept. t/m dinsdag 11 okt. 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M

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

1,79
GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

ER 2016
EPTEMB 3:30
1
AG 29 S
D
S
N
E
WO
5:45
D
13:30 1
ory (NL) 2
Finding D L)
3:45
1
(N
D
3
s
Stork
13:45
Kikker
:00
Meester eimen 3D
9:45 20
15:45 1
h
e
rg
ie
Huisd
y
b
a
B
0
16:0
ones’s
Bridget J eimen 2D
eh
3D 16:00
Huisdierg magische zwaard
19:45
t
Kubo en he esurrection
20:00
:R
Mechanic
s
War Dog
2016
EMBER
30 SEPT
0
G
:0
0
A
2
D
R
DONDE
by
ones’s Ba
Bridget J ne’s Home
20:00
gri
Miss Pere Children
20:15
ar
for Peculi s’s Baby
20:15
one
J
t
e
g
d
ri
B
r Horizon
te
a
w
p
e
e
D
2016
EMBER
30 SEPT
15:45
G
:30
A
D
IJ
VR
1:00 21
NL
15:45 2
D
2
R
V
G
De
y
b
a
B
0
s
:0
s’
16
one
Bridget J eimen 2D
16:00
eh
Huisdierg L)
(N
D
3
s
Stork
ome
18:45
grine’s H
Miss Pere Children
18:45
r
a
li
cu
for Pe
19:00
Nerve
1:45
19:00 2
s
g
o
War D
rizon
:45
o
1
H
2
r
te
a
Deepw
ction
: Resurre
Mechanic
2016
KTOBER 13:00
AG 01 O
ZATERD eimen 3D
13:15
eh
Huisdierg ker
5:30
13:15 1
Kik
Meester
15:45
0
:3
n
3
1
io
p
MeesterS L)
15:30
(N
Storks 3D eimen 2D
eh
rg
ie
d
is
e
u
H
8:45
om
15:30 1
grine’s H
Miss Pere Children
0
:0
9
1
ar
for Peculi
1:45
19:00 2
s
Bad Mom Horizon
1:30
2
0
:3
9
1
r
Deepwate s’s Baby
5
:4
1
2
one
Bridget J esurrection
22:15
:R
Mechanic
e
Nerv

t
Voor he

2016
KTOBER 20:00
AG 03 O
D
N
A
A
M
by
ones’s Ba
Bridget J ne’s Home
20:00
ri
g
re
e
P
s
Mis
Children
20:15
r
a
li
cu
e
for P
20:15
e
Nerv
orizon
H
r
te
a
w
Deep
016
TOBER 2 20:00
G 04 OK
DINSDA s’s Baby
one
Bridget J ne’s Home
20:00
gri
Miss Pere Children
20:15
ar
for Peculi
20:15
Nerve
r Horizon
Deepwate
R 2016
OKTOBE 13:30
DAG 05
WOENS eimen 3D
5:45
13:30 1
eh
Huisdierg L)
5:30
1
0
:3
3
1
(N
Storks 3D n
5
:4
3
1
pio
MeesterS ker
Kik
Meester
0:00
ome
15:30 2
grine’s H
Miss Pere Children
5
:4
15
ar
for Peculi draak 3D (NL)
20:00
de
Peter en
y
b
a
B
s
es’
20:15
n
o
J
t
e
g
Brid
20:15
e
Nerv
orizon
H
r
te
a
w
Deep
ook
op Faceb
Volg ons e hoogte
d
p
o
en blijf
ze acties,
van al on n specials!
se
première

NL
.
P
O
O
C
IOS
B
0
9
Y
R
9
T
0
S
2
U
8
IND
0413 in

ma, onl

rogram
te filmp

comple

jden:

en en ti

ering
e reserv

woensdag 28 september 2016

beugelen

Van Munster sponsort dames DOS’80

boksen

BErNHEZE SpOrtIEf

badminton

zwemmen

waterpolo
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handboogschieten

tafeltennis

korfbal

Korfbalsters prinses Irene
verliezen van rosolo
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

dammen

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cmPrinses
b
nIstELrODE
Irene speelde een belangrijke wedstrijd in de
degradatiezone tegen Rosolo.

Jan van Munster (midden) met de damessenioren van DOS’80 en hun trainer Henri van Boxtel Foto: Marian Langens

HEEsCH - De dames van DOS’80 zijn in hun nopjes met hun nieuwe trainingsjacks, die gesponsord zijn
door Van Munster. Zij bedanken Van Munster voor hun nieuwe outfit.
Een gerenommeerd bedrijf
Van Munster recyclers heeft al meer dan 75 jaar ervaring met de inzameling en verwerking van restmaterialen zoals oud papier, karton, metalen, kunststoffen en hout. In samenwerking met externe specialisten
verzorgen zij ook de afvoer van restafval. Met rEIssWOLF dragen zij zorg voor een discrete en zorgvuldige vernietiging van archieven, vertrouwelijke gegevens en ander gevoelig materiaal.

voetbal

Voetbalgevecht tussen
Heeswijk en rhode in evenwicht
HEEsWIJk-DIntHEr - De vele
toeschouwers die naar het zonovergoten sportpark De Balledonk waren gekomen, konden
niet alleen genieten van een
heerlijk najaarszonnetje, maar
ook van een waar voetbalgevecht tussen Heeswijk en het
bezoekende Rhode.
trainer van rhode, theo van Lieshout was na ruim tien jaar weer
terug in Heeswijk-Dinther en had
zijn ploeg goed voorbereid, maar
uiteindelijk hielden de ploegen elkaar met 1-1 in evenwicht. Wouter van Dijke en Geert Oerlemans
verzorgden de doelpunten.

voetbal

Offday Dinthers vlaggenschip

ZIJtAArt/HEEsWIJk-DIntHEr - Daar waar Avesteyn de eerste drie
wedstrijden zeven punten had vergaard, stond VOW voor deze
wedstrijd nog met nul punten onderaan. Avesteyn trad op volle
sterkte aan en begon sterk aan de wedstrijd.
na een prima aanval, waar rick
Vissers Joost van Vugt wist te

vinden, die vervolgens stan de
Laat bereikte, werd door laatst-

Foto: Ad van Dooren

genoemde bekwaam afgerond,
0-1. Er leek voor de Dintherse
equipe geen vuiltje aan de lucht.
Een voorsprong op basis van
zeer acceptabel vertoond spel
gaf vertrouwen. VOW speelde
zich echter terug in de wedstrijd
en scoorde de 1-1. Daarna zakte Avesteyn door het ijs. Onvoldoende vechtlust, gekoppeld
aan matig spel, maakte dat VOW
zijn kansen op winst zag stijgen.
Door een ongelukkige actie van
een Avesteyn-speler kreeg VOW
een penalty die benut werd, 2-1.
Avesteyn was niet in staat het
beeld van de wedstrijd te keren
en VOW kon uiteindelijk ook
de 3-1 scoren. Avesteyn zette nog wel aan, maar het had
verder geen invloed op de score. Avesteyn heeft zich hiermee
een slechte dienst bewezen. Er is
natuurlijk geen man overboord,
maar Avesteyn mag lering uit
deze wedstrijd trekken.

In een slechte wedstrijd was rosolo de hele wedstrijd beter. In het
b
tweede deel 1,4cm
kregen
de nistelrodese korfbalsters meer grip, maar er
werd nauwelijks gescoord. tijdens de bekerwedstrijd afgelopen donderdag, maakte de ploeg nog 28 doelpunten. nu was er duidelijk
autosportvan een collectieve
karten
motorsport
sprake
offday, het werd uiteindelijk
een 6-14 nederlaag.

voetbal

Verloren zondag voor
Vrouwen prinses Irene
WOrMErVEEr/nIstELrODE - De verre uitreis naar Wormerveer
leverde voor de vrouwen van Prinses Irene niets op. Na een 5-0
ruststand, werd het uiteindelijk een 7-0 nederlaag tegen koploper
Fortuna Wormerveer.
Vooral de eerste helft leverde een
zeer eenzijdig beeld op. Fortuna
dicteerde en kwam zeer makkelijk aan de doelpunten. Prinses
Irene kon zich niet onder de druk
uitvoetballen, omdat het in balbezit zeer slordig speelde. Al na
twee minuten was het raak en
na tien minuten stond de 2–0 op
het scorebord. Fortuna bouwde
de voorsprong nog voor de rust
uit naar 5–0.
na de rust toch wel een ander
wedstrijdbeeld en Prinses Irene
toonde karakter. Fortuna hoefde natuurlijk niet meer zo nodig,
maar de oranjes lieten zien, dat
het over veel meer mogelijkheden beschikt dan in deze wedstrijd tot uitdrukking kwam.

Het duurde tot de 72e minuut
voordat Fortuna de voorsprong
kon uitbouwen. Daarna scoorde Veerle Donkers, op aangeven
van nikki van Wijk, een glaszuiver doelpunt, maar dit werd onterecht afgekeurd wegens vermeend buitenspel.
Een grove verdedigingsfout was
de oorzaak dat de 7–0 in de 83e
minuut op het bord kwam.

de oplossing
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Korloo komt te laat op gang
en pakt geen punten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

LOOsBrOEk – De thuiswedstrijd voor de dames van Korloo tegen
Tovido uit Esch stond zondag 25 september op het programma. Met
een lekker zonnetje en een verkoelend windje ging Korloo vol goede
moed de wedstrijd in.
biljarten

duivensport

judo

In de eerste paar minuten vielen
al snel veel doelpunten. Het was
echter tovido dat - zowel aanvallend als verdedigend - sterker
speelde. te weinig inzet, passing
en een slechte communicatie
zorgden
ervoor dat deschaken
dames uit
dammen
Loosbroek met een 0-5 achterstand de rust ingingen.

vissen

skien

snowboarden

kano

De tweede helft kwamen de
dames van korloo langzaam op
gang en ze maakten het tovido
erg moeilijk. Aanvallend waren
de rollen nu ook beter verdeeld.
Eline en Fleur maakten met een
kaarten/bridgen
doorloopbal
en een kort kansje
de 2-5. Het vertrouwen groeide
met de minuut. na de 2-6 be-

boksen

badminton

waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
woensdag
28 september
2016

zwemmen

korfbal

Altior laat
punten liggen in Heumen
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

golf

gon korloo aan een inhaalrace.
Femke maakte de 3-5 en Eline
de 4-5.
De spanning steeg. Met nog vijf
minuten op de klok, schoot Ilona
de 5-6 van een afstand binnen.
In de laatste vijf minuten kregen
de Loosbroekse dames nog enkele mooie kansen, maar deze
werden jammer genoeg niet
verzilverd. De wedstrijd eindigde
met een eindstand van 5-6 in het
voordeel van tovido.
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snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

Nieuwe shirtsponsor: Colhof

HEUMEn/HEEsWIJk-DIntHEr - Altior speelde op zondag 25 sepcm b
tember in de1,2 derde
ronde van de competitie uit tegen Heumen. In
de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op. Waar Heumen met name
op afstand erg zuiver was, werden de doelpunten van Altior vooral
in de korfzone gemaakt. Met teveel gemiste kansen, lukte het de
1,4cm b
dames van Altior
niet om een gat te slaan.

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

beugelen

karten

motorsport

V.l.n.r.: Antoon, Friso, Ewoud, Rick, Inno, Jop, Ravi, Mats, Tega, Shan, Joris, Stef, Ramon, Kylian, Jos en Peter.
Verhinderd: Jeffrey, Tsan yip, Wietse, Gijs en Sjoerd.

HEEsCH - Het seizoen is ook
voor de basketballers weer gestart. Tijd voor de nieuwe teams
om zich opnieuw te bewijzen.
Hoe kan je dit beter doen dan in
gloednieuwe tenues?
Colhof Hypotheken en Verzekeringen is sinds vorig seizoen

voetbal

de nieuwe sponsor van de club.
Hij heeft al acht jaar in Geffen
zijn kantoor en draagt clubs in
de omgeving een warm hart
toe, zo ook slamdunk’97. Heel
blij waren de herenteams U18
en U20 dan ook dat Colhof ze
beide in het nieuw wilde steken.
Compleet met sokken en tas. Op

woensdag 21 september was
het zover. na het overdragen
van de shirts en het bedanken
van de heer Colhof, werd er nog
een wedstrijdje gespeeld, in de
nieuwe shirts natuurlijk.
Voor alle foto’s kan je een kijkje
nemen op de website
www.slamdunk97.nl.

10-10
Altior r1 –motorsport
Corridor r1: 4-1
Altior A1 – De Horst A1: 9-4
Altior B1 – VIOs B1: 8-6
rooi B2 – Altior B2: 5-7
DAkOs B2 – Altior B3: 4-7
Altior C1 – Be Quick C1: 2-4
Altior C2 – Flash C1: 5-8
Altior D1 – rosolo D1: 5-5
Prinses Irene D1 – Altior D2: 8-2
JEs D1 – Altior D3: 4-4
Altior E1 – Alico E3: 18-0
Odisco E1 – Altior E2: 10-0
tovido E1 – Altior E3: 18-1
Altior F1 – Be Quick F1: 33-3
Prinses Irene W1 – Altior W1:
1-15

budo

Internationaal succes voor
Van Buel Sports

WHV en WEC delen de punten

LOOsBrOEk - WEC moest op bezoek in Loosbroek om het tegen de formatie van Leon van Wanrooij op
te nemen. Het was WEC dat na slechts een halve minuut voetbal al tegen een 1-0 achterstand aankeek.
Zeven minuten later waren de mannen uit Wijbosch/Eerde nog altijd niet echt bij de les. Vanuit een
counter zocht Tim Buunen met een mooie steekpass de rechterkant, waarna Thijs Lunenburg de bal in
de zestien bracht. Via een verdediger belandde de bal voor de voeten van aanvoerder Marco Lunenburg,
die geen moment twijfelde en de 2-0 tegen de touwen schoot.
WEC leek nu eindelijk wakker
geschut. rob van de Ven stuurde in de 10e minuut steef rovers diep. Zijn voorzet werd door
de defensie van WHV tot corner
verwerkt. Uit de hoekschop van
steef rovers wist Pieter van de
sangen de bal van dichtbij over
de doellijn te frommelen, 2-1.
Het was weer een wedstrijd. na
wat kansjes over en weer, trok
Yoeri Verbakel na een half uur
spelen de stand gelijk.
Pieter van de sangen werd ingespeeld op de rand van het
strafschopgebied. Met een leep
hakje bereikte hij de doorgelopen Yoeri Verbakel, die overtuigend afrondde, 2-2. In het
restant van de eerste helft werd
het spel steeds fysieker en liet de
arbiter veel toe. Een paar flinke
overtredingen op Harold Lunen-

In het laatste kwartier voor rust
autosport
karten vier
was
het Heumen dat met
treffers op rij een ruime voorsprong pakte. Ook in de tweede
helft lukte het Altior niet om effectiever te korfballen en het gat
werd maar niet kleiner. De eindstand was 21-15 in het voordeel
van Heumen, de eerste nederlaag voor Altior was een feit.
Oxalis 1 – Altior 1: 9-18
(bekerwedstrijd 22 september)
De korfrakkers 2 – Altior 2: 12-9
swift 3 – Altior 3: 12-8
rosolo 3 – Altior 4: 5-7
De kangeroe 2 – Altior 5 7-7
Altior MW1 – Melmac MW2:

WArsCHAU/BErnHEZE - Afgelopen weekend is een selectie
judoka’s van Van Buel Sports afgereisd naar Warschau om deel
te nemen aan het grootste judotoernooi van Oost Europa.
Maar liefst 1500 deelnemers
uit 30 landen kwamen naar de
Poolse hoofdstad om te strijden
om het eremetaal. In poules met
daarin vaak meer dan 40 deelnemers per gewicht wisten de van
Buel sporters zich goed staande
te houden.

burg werden - gelukkig voor de
bezoekers - niet bestraft met een
gele kaart.
na rust was het WEC dat het
betere van het spel had en de

geel-zwarten kwamen er aanvallend niet meer aan te pas. Maar
er vielen geen doelpunten meer.
Beide ploegen waren moegestreden en moesten genoegen
nemen met een punt.

Op zaterdag was er brons voor
senna van de Veerdonk bij de
dames onder 17 jaar tot 70 kilogram en Laurens Wilms bij de
heren onder 15 jaar tot 46 kilogram.
Wilms stapte een dag later nog-

maals de mat op maar dit keer in
een gewichtsklasse en leeftijdscategorie hoger.
De 14 jarige judoka uit Oijen
bleek in goede vorm te zijn en
wist ook de 2e dag beslag te leggen op brons.
De jongste telt van de selectie
Pieter van Oort uit nistelrode
liet een prima indruk achter bij
de heren onder 15 jaar tot 42 kilogram door tot een knappe 5e
plaats te komen!
In hetzelfde weekend is er door
Ziggy Horsten deelgenomen aan
het Ek newaza in Gelsenkirchen.
Horsten werd dit jaar voor de 3e
keer geselecteerd om aan een Ek
deel te nemen en wist als eerste
nederlander in de geschiedenis
een bronzen plak binnen te halen.

bernheze sportief
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Toos van der Pas nieuwe voorzitter van

korfbalvereniging Altior

Heeswijk-Dinther – Een speciale avond was het voor Toos van der Pas (29) op maandag 19 september, toen tijdens de ledenvergadering
van de korfbalclub haar nieuwe voorzitterschap werd bekrachtigd. Ze volgt Ruth van der Pol op, die na zestien jaar afstand doet.
wijk-Dinther en omgeving kent
Altior. In het dameskorfbal kun je
niet om Altior heen!” Tijdgebrek
beschrijft Ruth als voornaamste
reden te stoppen als voorzitter.
Daarnaast geeft ze aan dat het
goed is dat er na zoveel jaren een
nieuwe bestuurlijke wind gaat
waaien, daarbij ook doelend op
de verdere verjongingskuur die
het bestuur van Altior de afgelopen jaren doormaakte.
Verjongingskuur
Toos, die zelf vanaf haar 7e korf-

mensen in mijn directe omgeving
gepraat, en toen besloten dat ik
het zou doen. We hopen met ons
relatief jonge bestuur het beleidsplan, en de plannen die er nu liggen, een nieuwe impuls te geven.
Ik laat het in het begin nog even
over me heen komen”, zegt Toos
vol vertrouwen.
Goede oplossingen zoeken voor
het probleem van het teruglopende aantal vrijwilligers, lijkt op
het eerste oog de grootste uitdaging voor Toos: “Dat doen we
door de mensen persoonlijk te
benaderen. Het kan als trainer of
coach zijn, maar vrijwilligers zijn

‘In de kern zal Altior altijd hetzelfde blijven; veel
mensen die met heel veel plezier komen en ook
graag hier voor de gezelligheid blijven plakken’

Ruth en Toos

Tekst: Ramon Kézér Foto: Michel Roefs

Professioneel bestuur
Ze blijft in ieder geval het komende seizoen nog trainer van de
A1 en actief op meerdere fronten binnen de vereniging, maar
eindverantwoordelijk is ze dan
niet meer. Ruth van der Pol beschrijft het professionele karakter
waarmee ze het voorzitterschap

invulling gaf: “De professionaliteit op bestuurlijk niveau, daarmee onderscheiden we ons van
andere verenigingen. We werken
met vaste commissies en kantinediensten. We hebben onze beleidsstukken op orde, en hebben
een beleidsplan en een communicatieplan. In de kern zal Altior

voetbal

Prinses Irene
wint knotsgekke wedstrijd

altijd hetzelfde blijven: veel mensen die hier met heel veel plezier
komen en ook graag hier voor de
gezelligheid blijven plakken.
Op sportief vlak geldt dat we
mee willen doen met de top
van Nederland. Ik ben trots op
de vereniging zoals die er nu
staat. Iedereen binnen Hees-

balt bij de club en tegenwoordig op hoog niveau actief is als
scheidsrechter, begint als voorzitter op dezelfde leeftijd waarop
Ruth dat lang geleden deed. “Ik
ben gevraagd door Ruth”, legt ze
uit.
“Ik heb er toen best wel even
over na moeten denken. Want
het is toch een hele verantwoordelijkheid. Ik heb met een aantal

hier ook van harte welkom om
plaats te nemen in bijvoorbeeld
de activiteitencommissie.”
Dat haar voorgangster nog beschikbaar blijft voor raad en
daad, is prettig: “Het is erg prettig dat Ruth zeker in het begin
nog als een mentor en vraagbaak
beschikbaar is. Ik weet dat ze altijd oproepbaar is als we haar nodig hebben.”

voetbal

HVCH laat Brabantia te
gemakkelijk ontsnappen met een punt
Heesch - Een - bijna de gehele wedstrijd - oppermachtig HVCH heeft het tegenstander Brabantia op
momenten té gemakkelijk gemaakt om in Heesch iets te halen. Vanaf de aftrap golfde het spel maar
een kant op, richting Brabantia-doel. Alleen ontbrak het aan effectiviteit voor dat doel om duidelijk op
voorsprong te komen.

Foto: Teun Bevers

Nistelrode - Prinses Irene en WSC maakten er op sportpark De
Schellen een waar spektakelstuk van. In een wedstrijd die alles in
zich had, werd het uiteindelijk een 6-3 overwinning voor Prinses
Irene.
Scheidsrechter Martens floot een prima partij en stuurde na een
domme overtreding, Prinses Irene-doelman Van Venrooij in de 35e
minuut van het veld. Voor Prinses Irene scoorden Martijn van Vught
(2x), Tim van der Heijden (2x), Tim v.d. Brand en Jeroen Bekkers.

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Foto: Ruud Schobbers

Ofwel, eigen falen of nog een
hand of voet van de Brabantia-doelman hield de Eindhovenaren op de been. En de oude
voetbalwet deed zich ook nu
weer gelden: maak je ze zelf niet
dan doet de tegenpartij het. Zo
kon Mitchel Smits, na een misser
in de Heesche defensie, de 0-1
op het scorebord laten aantekenen. Dat was ook de ruststand.
Na de hervatting trok HVCH

massaal ten aanval, wat weer
een handvol goede kansen opleverde. Eén daarvan wist Sjoerd
Schobbers te benutten middels
een fraai schot via de onderkant
van de lat. De KNVB-grensrechter moest eraan te pas komen
om de treffer te laten gelden:
de bal was echt over de doellijn,
1-1. HVCH maakte jacht op de
winnende goal en leek die te
gaan maken uit een toegekende penalty. De Brabantia-keeper

keerde echter de niet best ingeschoten bal van Joey Vissers.
En tien minuten voor het einde
van de wedstrijd dreigde HVCH
nog even alles te verliezen. Brabantia kreeg terecht ook een
strafschop, maar die ging tot opluchting van de talrijke Heesche
supporters over het doel van
Keeper Vialle. Een puntje voor
de mannen van trainer Blokhuis
kon niet tot grote tevredenheid
bij de Heeschenaren leiden.
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donderdag 29 september
eetpunt hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther
basiscursus dierencommunicatie bij
centrum maia
Palmenweg 5 nistelrode
informatiepunt
welzijn hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther
alzheimerkoor
klarinetstraat 4 Uden
centrum maia workshop:
honingmassage
Palmenweg 5 nistelrode
raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

jubileum vvn afd.
maasland (regio oss)
Parkeerterrein De Wal Oss
PAGINA 25
zonnige zaterdag
kringloop Oss/Bernheze
PAGINA 14
open dag dierenartsenpraktijk berghem
Julianastraat 27 Berghem
PAGINA 9

vrijdag 30 september
centrum maia: herinner
je wie jij bent... module 1
Palmenweg 5 nistelrode
just-be: musical try out
Zwarte Molenweg 11
nistelrode
inloopavond nieuwe
vrijwilligers
Dierenopvangcentrum Hokazo
Uden
keezenbord toernooi
De stuik Vorstenbosch
london knights
vs kinky girls / 21+
Lunenburg Loosbroek
publieksavond
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
zaterdag 1 oktober
open huizen dag
PAGINA 26
hypotheek-inloopspreekuur
rabobank Oss/Bernheze
PAGINA 35
kledinginzameling
nistelrode

eetpunt hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther

woensdag 5 oktober
nisserois golf
kampioenschap
the Duke nistelrode

oogstfeest van akker
tot bakker
kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther
PAGINA 33

centrum samarpana:
intuïtief klanken &
klank-lig-ontspanning
rukven 2a Heeswijk-Dinther

opening trimsalon
beauty dog
stationsplein 2c Heesch
PAGINA 9

imeet: ren je rot
raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
kinder-doe-lezing
geheimzinnige geschriften
Bibliotheek nistelrode

zondagochtendconcert
CC De Pas Heesch
PAGINA 32
open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a nistelrode
brabantse gilderuitersdag
kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
PAGINA 12

optreden com cinco
CC nesterlé nistelrode
PAGINA 12

jaarvergadering
supportersclub prinses
irene
kantine Prinses Irene nistelrode

vv vogelvreugd: kienen
CC servaes Heeswijk-Dinther

zondag 2 oktober

open dag stal bertus
Loosbroek
PAGINA 5

raadsvergadering
Gemeentehuis Heesch
PAGINA 20

inloopspreekuur fysio
steins hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

jeugdmiddag halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 32

vv vogelvreugd: kaarten
CC servaes Heeswijk-Dinther

inloopavond aanleg
groen ontsluitingsweg
CC Bernrode Heeswijk-Dinther

dierendag

instijl woonevent
nistelrodensedijk 6 Loosbroek
PAGINA 10

orgelconcert:
stephan van de wijgert
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

donderdag 6 oktober

dinsdag 4 oktober

receptie de horizon
restaurant De Waard Heesch
PAGINA 8

filmavond
CC nesterlé nistelrode
PAGINA 33

maandag 3 oktober

gratis inloopspreekuur
van soest & partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
PAGINA 30
mandalart
thema-workshop:
balans en evenwicht
Palmenweg 5 nistelrode
lezing: het cultuurlandschap en zijn
geschiedenis
Heemkamer nistelrode
PAGINA 29
workshop: braziliaanse
percussie
De Eijnderic Heesch
start jeugdatelier
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

oud papier dorp
Vorstenbosch
informatiepunt
welzijn hdl
CC servaes Heeswijk-Dinther
lezing: ruud bartlema
Parochie De Goede Herder
Heesch
PAGINA 6

wereldmuziek uit
argentinië
st. servatiuskerk
Heeswijk-Dinther
koninklijke fanfare st.
willibrord: oud-ijzer-actie
Heeswijk-Dinther
expositie glassculpturen
josée bastiaenen
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2
de verenigde spelers:
happy garden
CC De Pas Heesch
zondag 9 oktober

ehbo cursus reanimeren
en aed
Laar 50 nistelrode
PAGINA 4

tv kantlijn: wie gelooft er
nu nog in sprookjes?
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

raad & daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

veteranentoernooi
bc argus
sporthal Bernrode
Heeswijk-Dinther

kunstlezing: peredvizhniki
Bibliotheek Heesch
PAGINA 12

regenboogviering
sint-Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther

vrijdag 7 oktober

expositie glassculpturen
josée bastiaenen
kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

tv kantlijn: wie gelooft er
nu nog in sprookjes?
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 00
koffie-inloop voor
weduwen en weduwnaars
sint-Petrus’ Bandenkerk Heesch
stand-up comedy:
bourgondische belgen
CC De Pas Heesch
publieksavond
sterrenwacht halley
Halleyweg 1 Heesch
PAGINA 32
zaterdag 8 oktober
tv kantlijn: wie gelooft er
nu nog in sprookjes?
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
PAGINA 7

open zondag:
badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a nistelrode
concert: spiritual
consolations
kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
vv vogelvreugd: kaarten
CC servaes Heeswijk-Dinther
maandag 10 oktober
alzheimer café
st. Barbaraplein 6 Oss
film: a walk in the woods
Filmhuis De Pas Heesch

opening natuurbegraafplaats maashorst
Franse Baan 2 schaijk
PAGINA 35

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

www.mooibernheze.nl

