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Uitslag vaKantie-FotoWeDStriJD
1e prijs: Gitte van den Eertwegh uit Heeswijk-Dinther ontvangt een foto op canvas afgedrukt op 75 x 75 mm t.w.v. € 75,-.
2e prijs: Maddy van der pas-van Lith uit Heeswijk-Dinther ontvangt de winnende foto op een puzzel van 500 stukjes t.w.v. € 24,95.
3e prijs: Martie Geurts uit Nistelrode ontvangt de winnende foto op een mok t.w.v. € 9,95.
De jury wil alle deelnemers aan de wedstrijd bedanken. Er zijn 99 foto’s ingestuurd door 43 deelnemers. 26 Foto’s vielen in de punten.

FOLDER DEZE WEEK

VAN TILBUrG MODe &
SPOrT uIT NISTELRODE

Alle ingestuurde foto’s: www.mooibernheze.nl/albums

Aangeboden door
de Hema in Heesch

Slotexpositie
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1e PrijS
Gitte van den Eertwegh

2e PrijS
Maddy van der Pas-van Lith

3e PrijS
Martie Geurts

Mooi & in de streek
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Bibliotheek Heesch opent de activiteitenreeks
‘Blik op Fotografie’ met een foto-expositie
van Fotoclub Bernheze
HEEScH - Vanaf eind september zal er in de bibliotheek in Heesch een viertal activiteiten plaatsvinden met fotografie
als onderwerp. De activiteitenreeks ‘Blik op Fotografie’ start met een foto-expositie ‘Boekomslagen’ door Fotoclub
Bernheze. Een expositie van 28 foto’s van een boekomslag voor het boek ‘Liefde en Schaduw’ van Isabel Allende.
Fotoclub Bernheze, een vereniging met zestig enthousiaste
leden, werkt het hele jaar door
aan diverse opdrachten en projecten. Dit jaar kregen de fotografen een bijzondere opdracht;
het ontwerpen van een boekomslag. Een opdracht waarbij de
fotografen een passende foto
maakten waarbij ook de titel
van het boek en de naam van de
auteur op de cover moesten komen. Een discipline die voor de
meeste fotografen nieuw was.
Om de boekomslag te kunnen
maken, heeft bibliotheek Heesch
iedere deelnemende fotograaf
een exemplaar van het boek
geschonken dat is uitgegeven

ter gelegenheid van ‘Nederland
leest 2016’. Iedereen wordt van
harte uitgenodigd om de bijzondere resultaten te komen bewonderen. Vrijdag 29 september
om 19.00 uur wordt de expositie
feestelijk geopend met een ope-

Het overige programma voor Blik op Fotografie:
19 OKTOBer: Lezing ‘De geschiedenis van de fotografie’,
door Marcel van der Steen

Krant niet op
woensdag ontvangen?

30 NOVeMBer: Lezing ‘Ordenen van foto’s’,
door Monique Hendriks

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl

7 DeceMBer: Lezing ‘Zien is kunst’,
door Hans Koster.

• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties

Cereslaan 12A - 06-22692338
Info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl
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Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!

Zie pagina 14

ningswoord van Ad Ploegmakers
en Marcel van der Steen, beiden
clublid van Fotoclub Bernheze.
De expositie zal blijven staan
tot 27 oktober en gaat dan over
naar de bibliotheek in Heeswijk-Dinther.

Mooi & aan het werk
pag. 24

Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Tel. 0412-795170 of
06-22222955

AKKER-ZONWERING
ROLLUIKEN
KUNSTSTOF KOZĲNEN

Zie pagina 17
MAATWERK UIT EIGEN WERKPLAATS

Zoggelsestraat 21a, Heesch
T. 0412 - 45 3113
www.akker-zonwering.nl

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther
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Er kunnen echter geen rechten aan
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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.

COLLECTIE
STREEKPRODUCTEN

• Creatievelingen die op de woensdagavond mee komen
tekenen en schilderen. Myrna Stolk leert je graag alle
kneepjes van het vak. Het maakt niet uit of je beginner of
gevorderde bent. We starten op woensdag 27 september.
• Stoere mannen of vrouwen die zich op dinsdagavond
lekker willen uitleven met hakken en vĳlen tĳdens de
beeldhouwles. Je kunt direct aansluiten. Wim Lemmens is
de vakdocent die je wegwĳs maakt in de wereld van het
beeldhouwen.
• Ontspanningzoekers die de balans tussen lichaam en
geest belangrĳk vinden. Op donderdagochtend of -avond
kun je nog aansluiten bĳ een van onze yogagroepen.
• Britain’s got talent! Wil je de Engelse taal graag leren of je
kennis hiervan verbeteren? Dan kun je nog aansluiten bĳ
een van onze groepen die past bĳ jouw niveau.
• Keramisten die op maandagavond of donderdagochtend
lekker met klei aan de gang gaan. Kunstwerken maken
die worden gekleurd en geglazuurd en in de oven
gebakken.
• Koks m/v van zes tot en met acht jaar of negen tot en met
twaalf jaar die het leuk vinden om op woensdagmiddag,
eens in de twee weken, met andere beginnende koks een
heerlĳke maaltĳd te bereiden én op te eten.
Voor meer informatie kĳk op www.eĳnderic.nl
of bel 0412-454545.

LEKKER (0412) 45 45 45 | info@eijnderic.nl | www.eijnderic.nl
LEERZAAM open: ma t/m do: 09:00-17:00u | vr: 09:00-12:00u
BEZIG De Eijnderic is gevestigd in Heesch, Nistelrode en Heeswijk

Tijdens Muziek op het Plein
op zondag 10 september
hebben wij onze nieuwe
Aangenaam Heesch ‘collectie’
streekproducten gepresenteerd!
Hoe Aangenaam wilt u het
hebben? Als u Heesch binnenrijdt wordt u van alle kanten
welkom geheten met mooie banieren en vlaggen en bij
de entree van Heesch staan de mooie borden om u te
begeleiden naar het mooie centrum met nog leukere
winkels. Samen met Stichting centrum Management
wordt er hard gewerkt aan het promoten van Heesch en
daar dragen wij vanaf heden ook graag een steentje aan
bij! Met een mooie winkel aan een mooi opgeknapt plein,
behoren wij tot de Beste Foodspeciaalzaken van Nederland.
Dat houdt ook in dat je meedoet met nieuwe trends en
ontwikkelingen. De vraag naar producten uit de streek
neemt verder toe en
samen met een aantal
van onze leveranciers
hebben we besproken
wat de mogelijkheden
zijn om ons assortiment
uit te breiden met
kwaliteitsproducten. Het
resultaat is een prachtig
nieuw ‘Aangenaam
Heesch biertje’ dat
verkrijgbaar is in 0,33
en 0,75 cl. Een heerlijk
cadeau dat ook erg
geschikt is voor kersten/of relatiepakketten.
Daarnaast hebben we ook een mooi lunchkaasje (zie foto).
We zijn ook nog bezig met wat nieuwe ontwikkelingen,
waarover u binnenkort meer kunt lezen of... proeven!
Aangenaam Heesch; een combinatie van winkelen,
met horeca, cultuur en vermaak, sfeer, beleving en
evenementen. Wij proberen dat te vertalen naar een aantal
mooie producten, waarmee u ook kunt laten blijken dat u
trots bent op het dorp waar u bent geboren, opgegroeid
bent of bent gaan wonen, omdat het zo Aangenaam wonen
is! Deze slogan kunnen we natuurlijk met z’n allen nog
verder uitdragen. ‘Aangenaam leven, proeven en vertoeven
in Heesch’.

Winnaars gratis
kaartjes LEF
eva van den Berg
Danique Hanegraaf

Kooktip Bloemkool
Als je bloemkool kookt doe dan een schijfje citroen/
citroensap bij het kookwater, dan wordt het prachtig
wit en krijg je minder geur tijdens het koken.

Tot snel in onze ‘Aangename winkel.’
Bon Fromage Team Heesch - Oss
Ton en Elly Bens.

Workshop voor fotografie en verlichting
Zondag 24 september van 11.00-17.00 uur.
Zoggelsestraat 68 Heesch

Kloosterkapel kunst- en cultuuragenda:
Vrijdag 29 september: Dag met
Familieopstellingen door Juno
Welter. Het gaat om een sessie
met ongeveer vijftien aanwezigen. Van 10.00 tot 17.30 uur. Per
dag worden drie problemen behandeld, circa twee uur per item.
Sommige aanwezigen kunnen
een probleem inbrengen. Anderen doen mee als representant.
Een representant is een persoon,
die voor de tijd dat de opstelling
duurt, in de schoenen gaat staan
van bijvoorbeeld een moeder of
grootvader van de persoon die

het probleem heeft ingebracht.
Representant zijn is een prachtige
manier om de kracht van een opstelling te ervaren.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor representanten
en een inbrenger van problemen.
Kosten: € 90,- voor een inbreng
van een probleem en € 25,- voor
een representant. De volgende
data voor ‘Familieopstellingen’
zijn 17 november en 16 december. Info en aanmelden bij Margareth Bloemen via 0413-351075.

©MargarethBloemen

Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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een maaltijd voor iedereen
dankzij Facebook

column hieke stek

gemeentedichter

Ik ben een vlindervinder
Ik vond jou
in jouw vlucht.
En toen je mij zag
streek je neer
om je te laten bewonderen.
Je spreidde je vleugels
en liet mij het mooiste zien.
Ik ben een vlindervinder.
Ik zie jou
in je volle glorie.
Jouw vleugels strelen
mij van top tot teen
en benemen mij elke adem.
De kleuren die je draagt
betoverden mij op slag.
Ik ben een vlindervinder.
Ik voel jou
fladderend om mij heen.
Zo teder als je bent
breng je elke vezel
van mij in beroering.
Je loopt behoedzaam
op de kern van mijn bestaan.
Ik ben een vlindervinder.

Joyce overhandigd een doosje fruit aan Heidi
Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

NISTELRODE – Dat een Facebookgroep mensen kan helpen aan hun
dagelijks brood, heeft Heidi van Pinxteren bewezen. Als beheerder van
de Facebookgroep ‘eten Over? regio Bernheze’ zamelt zij al twee jaar
brood, groenten, fruit en ander eten in voor de minima in Bernheze.

“Ik merkte zelf hoe moeilijk het
soms was om rond te komen van
het eten dat de Voedselbank ons
kon schenken”, vertelt Heidi.
Zelf heeft ze een tijdje extra eten
kunnen halen via de groep ‘Eten
Over regio Oss’. “Maar ik wilde graag eenzelfde soort groep
oprichten voor mensen uit Bernheze, want ik nam aan dat ook
daar genoeg mensen zullen zijn
die dat nodig hebben.”
En zo geschiedde. Heidi vroeg
tips aan ‘Eten Over regio Oss’ en
is haar eigen groep voor Bernheze begonnen. Ze schreef heel
wat bedrijven aan, met de vraag
of zij haar en andere minima-ge-

zinnen in Bernheze wilden helpen. “Het was lastig, maar toen
ik eenmaal het eerste bedrijf had
dat mee wilde doen volgde de
rest ook snel”, zegt Heidi trots.
“En dat eerste bedrijf dat ‘ja’ zei,
was Heerkens AGF. Daarna was
de andere vaste sponsor, coop
Heeswijk Dinther, ook overstag.”
Heerkens AGF zorgt voor groenten of fruit in de voedselpakketten die Heidi iedere donderdagavond uitdeelt. Joyce
Pashouwers zorgt ervoor dat er
altijd wat klaarstaat voor Heidi,
die zelf alle gesponsorde producten ophaalt. “Wij dragen graag
bij aan gezonde voeding”, vertelt Joyce. “Door een komkommer of een appel kunnen de kinderen een gezond tussendoortje
mee naar school nemen of staat
er ’s avonds een complete maaltijd op tafel.”
Al twee jaar lang heeft Heidi
haar handen vol aan het beheren
van de groep en het samenstel-

len van de pakketten, maar ze
doet het graag. “De drempel is
voor veel mensen hoog om zich
bij ons aan te sluiten, omdat er
vaak ook schaamte is. Maar als
je denkt dat je eigenlijk een pakket nodig hebt om iedere week
genoeg te kunnen eten, kun
je altijd bij mij terecht.” In een
persoonlijk gesprek legt Heidi je
uit hoe het werkt en ze helpt je
graag verder. Je kunt haar hiervoor altijd bellen, mailen of benaderen via Facebook.
Inmiddels loopt de zomer op zijn
eind en denkt Heidi al aan Sinterklaas en Kerstmis. Want ook
dan zijn er gezinnen die zich niks
extra’s kunnen veroorloven. Heb
je als bedrijf of particulier houdbare producten over voor in de
pakketten? Neem dan contact
op met Heidi.
Heidi is bereikbaar via
06-18245098,
heidivanpinxteren@ziggo.nl
of via Facebook.

Ik heb jou
het liefste om mij heen.
Ik wil de bloem zijn
waarvan jij gulzig
de zoete nectar drinkt.
Met mijn blaadjes
wil ik jou omarmen
Ik ben een vlindervinder.
Ik hoor jou
lieve woordjes fluisteren.
En de wind
wiegt ons heen en weer
Ik waai
Jij waait
Wij waaien
Jij de vlinder, ik de vinder.

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
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geZondHeid in Balans

ZOrG eN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BerNHeZe
Ons Welzijn 088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUISZOrG PANTeIN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HeeScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HeeSWIJK-DINTHer
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 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. 0413-408780.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTeLrODe / VOrSTeNBOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
Regioapotheek in het
Ziekenhuis Bernhoven.
0413-408780.
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
Verloskundige Nistelrode-Heesch
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSBrOeK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk-Dinther
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Dokter op Dinsdag @ Bernhoven:
Maandelijkse ongemakken
bij de vrouw

COLUMN
Bernadette
‘GA JE UIT ELKAAR,
DAN BLIJF
JE FAMILIE’

uDEN - Op dinsdag 26 september is gynaecoloog dokter Oei
de Dokter op dinsdag @ Bernhoven. Zij bespreekt dan de
maandelijkse ongemakken bij
de vrouw.
De menstruatie is een maandelijks terugkerend fenomeen bij
vrouwen. Maar dit fenomeen
kan met veel ongemakken gepaard gaan. Hevig bloedverlies
is daar een voorbeeld van. Wat
hevig bloedverlies is, is uiteraard
voor iedere vrouw verschillend.
Maar als een vrouw dat bloedverlies als hevig ervaart is dat
reden om het te laten onderzoeken.
Afhankelijk van de bevindingen
kan de gynaecoloog een behandeling voorstellen. Soms zijn
medicijnen genoeg, maar het
zou ook kunnen dat een operatie nodig is. Dat kan bijvoorbeeld
wanneer blijkt dat er sprake is
van poliepen of vleesbomen.
“Menstruatiestoornissen komen
meer voor dan we denken”, zegt
dokter Oei. “Voor veel vrouwen
geldt ook dat het gewoon bij het
vrouw-zijn hoort. Dus daar zeur
je niet over. Toch kan het veel
impact hebben.” Bij menstruatiestoornissen kan het onder
meer gaan om te veel bloedverlies, maar ook te weinig of te

U heeft het vast al gemerkt: september
is de ‘maand van de scheiding’. Dus
staan de media vol met cijfers over het
stijgende aantal scheidingen, persoonlijke
verhalen en ideeën om vechtscheidingen
tegen te gaan, zoals het afspreken van
‘gedragsregels’ wanneer je trouwt.

langdurig. Ook buikpijn kan een
vervelende klacht zijn.
Dokter Oei gaat deze avond in
op wat menstruatiestoornissen
nu eigenlijk zijn, wat zijn mogelijke oorzaken, wanneer moet
je naar de dokter en wat kan er
dan gedaan worden? “Want”,
zegt dokter Oei, “je moet niet
met klachten blijven lopen of
een drempel ervaren om naar
de dokter te gaan. Wanneer de
menstruatie als problematisch
wordt ervaren, is het verstandig
om naar de dokter te gaan.”

In 2015 strandde 39,6 procent van de huwelijken. Het aantal
echtscheidingen stijgt al jaren op rij. Vechtscheidingen leveren
trauma’s op die generaties lang doorwerken, met als gevolg
dat een stijgend aantal kinderen en volwassenen psychische
hulp nodig heeft. Terecht dus dat er zoveel aandacht is voor
‘de manier waarop’ je uit elkaar gaat, zeker als er kinderen
zijn.
Een mooi tegengeluid voor die nare verhalen over
vechtscheidingen las ik afgelopen zaterdag in het magazine
van het Financieel Dagblad. Daarin kwamen drie voormalige
stellen aan het woord die elkaar hervonden in hun nieuwe
rol. Die samen verjaardagen van hun kinderen vieren, samen
bij het zwembad staan als hun kind moet afzwemmen en met
elkaar meedenken rond de kinderen. Een vader verwoordde
het treffend: “Op het moment dat je samen kinderen krijgt,
word je familie. Ga je uit elkaar, dan blijf je dat.”

bewegen naar
gezondheid.

Aanmelden
Vul het aanmeldformulier in op
www.bernhoven.nl/dod.
Bellen mag ook, naar PatiëntService van het ziekenhuis,0413402900. Toewijzen van plaatsen
geschiedt op volgorde van binnenkomst, aanvang 19.30 uur.

Droge lippen?

Als hun huwelijk voorbij is kunnen ze het
ouderschap nog wel samen laten slagen

Dat ouders goed met elkaar omgaan, maakt het voor de
kinderen draaglijker om met de scheiding om te gaan. Zij
willen vooral graag hun beide ouders veel zien en geen
‘gedoe’ tussen hun ouders meemaken.
Het citaat in het Financieel Dagblad zou ik zelf gezegd kunnen
hebben. Mijn cliënten vertel ik ook dat ze altijd samen ouders
blijven. En dat als hun huwelijk voorbij is, ze het ouderschap
nog wél samen kunnen laten slagen. Zeker in het begin gaat
dat niet vanzelf. Er is verdriet, boosheid en je moet eerst
loskomen van elkaar voordat je weer een nieuwe vorm kunt
vinden.

Als je droge lippen hebt is dit
een heel fijn, lekker en makkelijk
recept voor een goeie lipscrub!
Ingrediënten: bruine suiker,
vaseline/kokosolie, honing, kaneel
en een potje waar het in kan.

Gelukkig zie ik dat veel ouders erin slagen om weer een
Eerst gaat een beetje bruine suiker in het potje, dan moet het vaseline
nieuwe invulling te geven aan hun gezamenlijke ouderschap.
of de kokosolie toegevoegd worden. Dan meng je dit samen. Dan
Maar je moet er wel je best voor doen.
kan de honing er nog bij en de kaneel. Dan moet alles goed gemengd
worden. Als het gemengd is, scrub je het op je lippen met je vingers,
Bernadette Dijk
daarna wrijf je je lippen over elkaar en lik het eraf! Dan ben je verlost
FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest
06-39563131 - bdijk@mrbd.nl
van je droge lippen!
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons

bewegen naar
gezondheid.

collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training)
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt.
Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing,
kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en ﬁtness aan de
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid.
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en ﬁtness.

Beweeg met ons
naar gezondheid!

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.

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren
een ofﬁ
ciële opening. We vertellen je hier
Startenwemet
fitness?
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer
En wil je dan graag:
en beweeg met ons mee!

-

IJskoud de beste ontharingslaser
van dit moment!

FysioCentrum Heesch is volop in beweging. Op weg naar misschien wel het meest
onderscheidende sport- en bewegingscentrum van Heesch en omstreken! Vanuit ons
collectief FysioCentrum Heesch, FitnessCentrum Heesch (voorheen Wellness Test & Training)
én Kinderfysio Maasland willen we iedereen in beweging brengen. Dit doen wij vanuit onze
gezamenlijke passie voor bewegen. Met begeleiding op maat, waar jij je prettig bij voelt.

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
12b, 5384 VT Heesch
de zomer, zelfsCereslaan
op een gebruinde
huid.

Na een intensieve periode met veel veranderingen, tijdelijke oplossingen en een verbouwing,
kunnen wij met trots mededelen dat onze tweede vestiging voor fysio en ﬁtness aan de
Cereslaan 12b onlangs is geopend. FitnessCentrum Heesch zal jou - als nieuwste lid binnen
het collectief - met dezelfde waarden gaan helpen te bewegen naar gezondheid.
Onze vestigingen vormen zo samen een totaalconcept voor (kinder)fysio en ﬁtness.

Informeer dan naar onze abonnementen!

Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92
Kinderfysio: 0412 72 49 20
BEWEGENNAARGEZONDHEID.nl

voor EEN grati�
D�� advertenti� i� goe�
sel� per persoo�
behandelin� va� d� ok

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!

Hier geven wij al een tipje van de sluier weg rondom ons drieluik en de bijbehorende
vernieuwde uitstraling. Begin 2017 organiseren we een ofﬁciële opening. We vertellen je hier
de komende tijd meer over. Kom vooral eens langs in onze nieuwe vestiging, proef de sfeer
en beweeg met ons mee!

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

Cereslaan 12b Heesch, 0412-484792

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

Bewust bezig zijn met je gezondheid?
Een uitgebreide persoonlijke intake?
Gewoon goede begeleiding?
Doelgericht trainen met persoonlijke
schema’s?

bewegennaargezondheid.nl
Cereslaan 12b, 5384 VT Heesch
Verdilaan 48, 5384 CJ Heesch
Fysio: 0412 45 70 67
Fitness: 0412 48 47 92
Kinderfysio: 0412 72 49 20
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Gevarieerde en verrassende slotexpositie
bij de Kloosterkapel in Vorstenbosch

Henk mee in. “Het is een heel
veelzijdige ruimte, waar ook yoga-cursussen, lezingen, workshops, kinderateliers, theater- of
muziekvoorstellingen plaats vinden.”
De kunstcommissie met een maquette van de Kloosterkapel

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Ad Ploegmakers

VORSTENBOScH – Sinds oktober 2012 organiseert de kunstcommissie van de Kloosterkapel in Vorstenbosch ieder tweede weekend van de maand een expositie in de
kapel. Maar daar komt nu een einde aan en met een gevarieerde slotexpositie blikt de
commissie terug op vijf jaar lang mooie exposities. Op 7 en 8 oktober vindt de laatste
expositie, die gratis te bezoeken is, plaats.

een kroon op
het werk van
de kunstcommissie

tte
Maque

De kunstcommissie bestaat uit
Henrian Selten, Henk coolen en
Liete Scheepstra. De drie leden
zijn zelf ook actief in het maken
van kunst. Samen vonden zij de
Kloosterkapel zo’n mooie ruimte, dat ze graag kunstenaars de
mogelijkheid wilden bieden om
tegen gunstige voorwaarden
hier te exposeren.
Na vijf jaar lang bijna iedere
maand een expositie te organiseren, zet de commissie er een punt
achter. “We willen anderen nu de
mogelijkheid bieden om gebruik

In de afgelopen vijf jaar heeft de
kunstcommissie haar best gedaan om zoveel mogelijk diversiteit in de exposities aan te brengen. En dat is gelukt, want bijna
iedere tak van de kunst is vertegenwoordigd geweest. Van keramiek tot fotografie, van schilderijen tot levende standbeelden,
van hoeden en tassen tot siera-

te maken van deze prachtige
ruimte”, vertelt voorzitter Henrian. Daar stemmen Liete en

den, je kunt het zo gek niet bedenken. Stuk voor stuk waren de
exposities op academisch niveau,

dus iedere expositie was van dezelfde hoogstaande kwaliteit.
Alle exposities waren vrij toegankelijk voor iedereen die een
kijkje wilde komen nemen. Op
die manier heeft de commissie
een laagdrempelige mogelijkheid
voor iedereen gecreëerd om eens
kennis te maken met kunst.
“En niet zomaar kunst, we hebben zelfs kunstenaars hier gehad
die wereldwijd bekend zijn!”,
vertellen Henrian, Henk en Liete
trots.
Op 7 en 8 oktober komen bijna
alle kunstenaars die de afgelopen
vijf jaar geëxposeerd hebben terug voor de slotexpositie.
Ze waren allen even enthousiast
om straks terug te komen naar
de Kloosterkapel. Een kroon op
het werk van de kunstcommissie.
Voor de laatste keer wordt de expositie dan ook met veel liefde en
precisie ingedeeld, aan de hand
van een zelfgemaakte maquette.
BeN JIJ BeNIeUWD NAAr De
KUNSTeNAArS eN HUN WerKeN? Dan ben je op 7 en 8 oktober van harte welkom tussen
11.00 en 17.00 uur in de Kloosterkapel aan de Kerkstraat.

take 5,ruim 5 euro korting…
da’s mooi
meegenomen

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

T
TAKEd 5naParAkKeuKzeE

www.debakkerslamers.nl

1 broo
bollen
10 witte melkllen
4 rozijnenbo oodjes
4 worstenbr

in Haren (bij Oss),
Maren-Kessel, Uden
en onze winkels
in Oss en Heesch

20

NORMAAL 15,
nu

95

9,

✁

spring op de fiets
en neem deze bon mee

geldig t/m 4 oktober 2017
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parochienieuws

Geloven Nú, praten met elkaar
over geloofs- en levensvragen
heesch – Heeft u soms ook de behoefte om u terug te trekken uit de drukte? De behoefte om eens een
echt goed gesprek aan te gaan? In de gesprekken van alledag stellen we de kernvragen van ons bestaan
nauwelijks. En toch houden die u bezig. U zou wel eens in kleine kring, vertrouwelijk, gevoelens, ervaringen en ideeën willen delen. Praten over zaken die er werkelijk toe doen. Waar geloof ik werkelijk in,
wat bezielt mij en wat vind ik nou werkelijk belangrijk in het leven? En heeft dit iets te maken met wat
ik in de Bijbel kan lezen… Dan is Geloven Nú misschien ook iets voor u.
Geloven Nú is een eigentijdse
en inspirerende methode waarin
mensen op basis van bijbelteksten met elkaar spreken over hun
geloof en de levensvragen die
hen bezighouden. Met deze methode proberen we de Bijbel te
vertalen naar ons leven nú: wat
kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons en hoe
kunnen we daar in ons dagelijks

leven mee omgaan? In november willen we daarom in de parochie De Goede Herder starten
met een Geloven Nú-groep. Om
mee te doen is het niet nodig bijbelkennis te bezitten of lid van
de plaatselijke geloofsgemeenschap te zijn.
De bijeenkomsten kunnen worden gehouden op een van de

zes kerklocaties (Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel
of Vorstenbosch), zowel overdag als ’s avonds, afhankelijk van
waar de voorkeur van de deelnemers naar uit gaat. Voor meer
informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met Annemie
Bergsma, pastoraal werkster:
a.bergsma@parochiedgh.nl of
(0412) 451215.

Fanfare Sint Lambertus
luistert Lambertusviering op

Vredesweek 2017: de
kracht van verbeelding
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Vrede is niet vanzelfsprekend.
We zien het in deze tijd van oorlog, geweld en miljoenen mensen
op de vlucht. Is vrede wel mogelijk? In de Vredesweek, die dit jaar
wordt gehouden van 16 tot 24 september, staan we hier bij stil. Ook
in de parochie H. Augustinus.
Het thema van de Vredesweek
is dit jaar: ‘De kracht van verbeelding’. Door een beroep te
doen op je verbeeldingskracht
ga je anders kijken en denken.
Je maakt je los van bestaande
beelden en overtuigingen, nieu-

Een wereld waarin
plaats is voor iedereen
we beelden en ideeën krijgen de
ruimte. Verbeeldingskracht stelt
je in staat om te dromen, om
grenzen te verleggen, om samen
te zoeken naar wat je bindt met
anderen in plaats van verdeelt.
Het stelt je in staat om je te laten
inspireren door moedige mensen
in conflictgebieden die blijven
geloven in vrede. ‘De kracht van

verbeelding’ biedt hoop op een
betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.
Wil jij je ook laten inspireren?
Kom dan naar de weekendvieringen op 23 en 24 september
in een van de kerken in Middelrode, Loosbroek, Heeswijk of
Dinther. In teksten, gebeden en
gezangen wordt er stilgestaan bij
vrede. Na afloop van de viering
liggen er tekstkaartjes klaar om
mee naar huis te nemen. Wil je
liever gewoon een kaarsje aansteken en even bidden?
Stap dan een van de Mariakapellen van de kerken binnen. Daar
hangt een vredesgebed dat je
helpt om woorden te vinden voor
datgene waar we allemaal naar
verlangen; elkaar tot vrede zijn.

Bezoek AZC
BERNHEZE - Bent u benieuwd
naar het leven op een asielzoekerscentrum?
Ervaar zelf hoe het is om te
wonen op een AZC. Vanuit de
kerken van parochie de goede
herder nodigen wij je graag uit
om met ons mee te gaan naar
de Open AZC dag op zaterdag
23 september in Grave. Die dag
openen meer dan 50 asielzoeNISTELRODE - Zaterdag 16 september stond de viering in de
kerk in Nistelrode in het teken
van de patroon van de Parochie:
de Heilige Lambertus.
Traditiegetrouw luisterde Fanfare
Sint Lambertus deze viering op.
Het fanfareorkest was nagenoeg
voltallig, hierdoor was het Priesterkoor rijkelijk gevuld. Een deel

van de leden streek zelfs neer
op de eerste kerkbanken in de
zijbeuk. Tijdens de mis speelde
de fanfare verschillende rustige
werken, die goed in het gehoor
liggen. Door de akoestiek in de
kerk kwamen de muziekstukken
goed tot hun recht. Bij de keuze
voor de muziek tijdens de Lambertusviering dit jaar, legde de
fanfare de nadruk op samenspel

en zuiverheid. Deze viering paste
dan ook uitstekend in de voorbereidingen naar het concours
in Veldhoven waar het fanfareorkest 26 november aan deelneemt. Bezoekers van de mis
genoten van de muziek. Zozeer
zelfs dat zij na afloop van de mis
de fanfare bedankten met een
warm applaus. Enorm bedankt
hiervoor!

kerscentra van 12.00 tot 16.00
uur de deuren voor publiek. Je
kunt er deelnemen aan workshops, rondleidingen volgen en
genieten van hapjes uit landen
waar vluchtelingen vandaan komen en kennismaken met bewoners. Ook voor de kinderen zijn
er activiteiten.
Meer informatie en aanmelding:
0412- 451215 of
bergsma@parochiedgh.nl.

Lariestraat 8
5473 VL Heeswijk-Dinther
06 82 58 23 28
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl

Actualiteitenavond
HR-wetgeving
Benieuwd naar recente en komende wetswijzigingen
én ontwikkelen op het gebied van HR?
En wat de consequenties hiervan zijn voor
u als ondernemer en/of uw werknemers?

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

Kom naar onze actualiteitenavond hierover op
10 of 26 oktober van 18.30 tot 21.30 uur.
Wij zullen u hierover uitgebreid informeren.
Graag aanmelden via info@vanderwijst-salarisadvies.nl.
Voor meer informatie zie onze website of bel ons.

Personeel is het kapitaal van uw organisatie!
BTW nr. 1501.68.846.B.01 - KvK nr. 67301134 - IBAN NL 48 KNAB 0255 6220 74

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

20/04/16 10:25

Jolanda Hendriks-van der Wijst
Lariestraat 8 | 5473 VL Heeswijk-Dinther | 06-8258 2328
info@vanderwijst-salarisadvies.nl
www.vanderwijst-salarisadvies.nl
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Vrijwilligerswerk is heel divers
VORSTENBOScH - Harrie Geenen was 21 jaar werkzaam in de bouw, daarna 27 jaar conciërge op
het Zwijsen college in Veghel en is nu gepensioneerd. Al jaren zet Harrie zich in als vrijwilliger bij
eHBO Vorstenbosch. Daarnaast is hij beheerder bij De Kloosterkapel. Bij Jong Nederland en gemeenschapshuis De Stuik is hij actief in het onderhoud. Op dit moment helpt hij met de opbouw van de
Proms (muziekspektakel van de fanfare).

Harrie Geene

n

Tekst: Annie van den Berg - vrijwilligster ONS Welzijn

Voorkeur voor ondersteunende
werkzaamheden
Harrie heeft jaren gefunctioneerd als bestuurslid van een
carnavalsvereniging en heeft tijdens dat werk heel veel vergaderingen bijgewoond. Hij noemt
zichzelf nu ‘vergadermoe’. Vaak
is het anders, maar zijn voorkeur
gaat nu echt uit naar ondersteunende werkzaamheden.
Leerzaam en leuk
Samen met anderen bemant hij op vrijwillige basis de
EHBO-post bij allerlei evenementen. Onlangs bijvoorbeeld
drie dagen tijdens de kindervakantieweek. Harrie vertelt geanimeerd over hoe leuk het is als
kinderen met een betraand gezichtje zich melden en geholpen
en getroost met een blije snoet
de post verlaten.
De EHBO-vereniging van Vorstenbosch werkt veel samen

met de EHBO-vereniging van
Heeswijk. Zo komt zij op grotere evenementen zoals de
24 uurs Solexrace en Paaspop. De
blessures die zich dan voordoen
zijn anders en vereisen een andere aanpak. Zo mogelijk wordt
er gebruik gemaakt van nieuwe
materialen en technieken. Harrie
vindt dit heel leerzaam.
een leuk bijkomstig aspect
Bij plaatselijke jeugdfestiviteiten
is de EHBO pro deo present.
Aanwezigheid bij andere evenementen genereert inkomsten
voor de aanschaf van nieuwe
materialen, zoals bijvoorbeeld
oefenpoppen of lesgeld voor
specifieke cursussen.
Bij het 40-jarig bestaan heeft
EHBO
Vorstenbosch
twee
AED-apparaten aan de gemeenschap kunnen schenken. Naast
het prettig met elkaar op pad
zijn, is dit natuurlijk ook een leuk
aspect.

Aanbiedingen
van2118
24 juli 2014
Aanbiedingen geldig
geldig van
t/mt/m
27 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

ik denk
dat ik
het van
huis uit
meegekregen
heb

In aanraking komen met vrijwilligerswerk
Op de vraag hoe hij in aanraking
is gekomen met vrijwilligerswerk
antwoordt Harrie: “Ik denk dat
ik het van huis uit meegekregen
heb. Ik was derde oudste in een
gezin van twaalf. Als iemand in
de naaste omgeving het druk
had of ziek was, werd je er op
uitgestuurd van ‘Hup, ga daar
eens helpen’. Een goede manier
om ermee te beginnen.”
Negatief adviseren is lastig
Harrie moet soms een organisatie negatief adviseren in haar
ideeën. Dit is lastig. “Hoewel je
jezelf graag anders zou opstellen, moet je toch voet bij stuk
houden, zodat voldaan wordt
aan je advies. In een later stadium zijn mensen zeker bereid om
hun ongelijk toe te geven en dat
maakt veel goed.”
een goed initiatief
Harrie vertelt dat twee andere EHBO-ers elk jaar een cursus
EHBO verzorgen voor groep 8
van een basisschool. Heel inspirerend, zeker als je merkt dat
tijdens de kindervakantieweek
kinderen van groep 8 zich herinneren wat hen geleerd is.
Harrie hoopt dat deze kinderen
mogelijk vrijwilliger willen worden bij de toekomstige EHBO.

Geldig
maandag 18
t/m zaterdag
23 september

Geldig
maandag 25
t/m zaterdag
30 september

Van Mook

De
Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277

Molenweg 3 - 5388 ES Berghem - 0412-745380
www.vanmook.echtebakker.nl

Vorstenbosch
0413-363645

Nistelrode
0412-611282

Hachee

kant en klaar
100 gr.

Bourgondische
rib

Schnitselvariatie

100 gr.

100 gr.

€ 1,40

informeert, Boeit
en interesseert

feestelijke

heropening !

20%
korting
*

op de hele collectie

Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Tel. 0413-397000
info@happyswim.eu
www.happyswim.eu

* De korting is geldig van 20 t/m 23 september 2017 op de originele prijs
van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby Heesch.

‘t Dorp 57D, Heesch

paksoi per stuk € 0.75
aardappelpartjes

500 gram € 0.95

EkoPlaza webshop
afhaalpunt

pitloze blauwe druiVen 500 gram € 1.50
Biologisch groente/fruitpakket op bestelling
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl • www.ceelengroentefruit.nl

Shoeby Heesch is totaal vernieuwd! Vier het feest met ons mee
van woensdag 20 september t/m zaterdag 23 september.

shoeby.nl

€ 1,25
Groente en fruit
da’s de klok
rond genieten

Bezoek
www.mooibernheze.nl

€ 1,60

De persoonlijkste zwemles voor uw kind!

Volop parkeergelegenheid
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Klasreünie
jongensschool
Nistelrode
NISTELRODE – Op zaterdag 9
september heeft er een klasreünie plaatsgevonden van de
Jongensschool. Het betrof hier
de klas van 1 april 1936 tot en
met 1 oktober 1937.
Er waren maar liefst 32 personen,
inclusief partner, op deze middag
aanwezig. Helaas was er ook een
aantal klasgenoten overleden
maar nog altijd 25 oud-klasgenoten haalden die middag herinneringen op. Jammer genoeg
kon het enige, nog in leven
zijnde, oud-onderwijzend personeelslid niet aanwezig zijn tijdens
deze reünie vanwege zijn slechte
gezondheid. Het betreft hier de
heer Krijnen, geboren 20 maart
1925.

Bovenste rij van links naar rechts: Justien van Nistelrooy, organisator Jan van Nuland, Piet van der Heyden en Piet van der Wijst. Middelste rij van links
naar rechts: Theo Tonies, Harrie van der Wielen, Jan van de Akker, organisator Christ Cuijpers, Tonny van den Heuvel, organisator Cees Verwijst, Hugo
Tonies en Toon Pittens. Knielend van links naar rechts: Martien Pittens, Grad van de Lee, Jan van Tilburg en Cor Herckenrath. Foto: Hans van der Wielen

kbo Heeswijk-dinther

KBO Bernheze
Anneke wint
elfde ladder

Anneke van Grunsven

NISTELRODE - Opnieuw is het
Anneke van Grunsven gelukt
om in Nistelrode de KBO-Bridge
ladder te winnen met het mooie
gemiddelde van 62.72%.
Ze heeft inmiddels wel bewezen de sterkste speelster van de
KBO-bridge inloop te zijn. Maria
Pittens werd tweede met ook een
hoge score: 61.18%. Bob Janssen noteerde 54.78% en werd
hiermee derde. Uiteraard was
de prijs voor Anneke, maar ook
Jan Nelissen ging met een attentie naar huis. Hij benaderde met
49.93% het dichtst de 50.00%.
Degene die het laagst eindigde
werd ook niet vergeten! Met wat
lekkers bij de koffie werd de middag extra feestelijk.

Darten bij
KBO Heesch
HEESCH - Naar darten kijken
op de tv kan erg spannend zijn.
Maar samen darten in D’n Herd
in CC De Pas is spannend én
gezellig. Bovendien is het bijna herfst en dus tijd voor deze
leuke binnenactiviteit. Elke week

is er een groep actief en nieuwe
leden zijn van harte welkom en
worden warm ontvangen.
Elke week spelen de vrouwen
en de mannen én er wordt stevig gespeeld. De punten worden secuur bijgehouden zodat je
kunt zien of je je eigen score wel
of niet verbeterd hebt én hoe je
het tegenover de groep doet. Elk
jaar organiseert de groep iets gezelligs samen. Als je wilt mag je
een keer op proef komen. Wanneer het bevalt en je wilt blijven
komen dan moet je lid worden
van KBO. Je wordt hartelijk ontvangen en ‘ingewerkt’. Als je niet
speelt, zit je gezellig aan de lange tafel en kun je het spel volgen
en met de anderen een praatje
maken onder het genot van een
kopje koffie of thee.
Elke donderdagmorgen wordt er
gespeeld in CC De Pas in zaal D’n
Herd van 10.00 tot 12.00 uur. De
kartrekker is Emile Bonte. Meer
informatie staat op
www.kbo-heesch.nl. Je kunt ook
bellen of mailen met Emile via 0620301140 of emile44@gmail.com.

Nieuwe wijkagent stelt zich
voor
HEESWIJK-DINTHER - Bernheze heeft vier wijkagenten. Sinds
enkele maanden is Martijn Verberne de nieuwe wijkagent voor
Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
Hij zal tijdens de KBO-koffieochtend in CC Servaes op donderdag 28 september tussen 10.00
en 11.30 uur zichzelf voorstellen
en vertellen over zijn werk en
wat hij speciaal voor ouderen in
Heeswijk-Dinther en Loosbroek
kan betekenen.

Meedoen en meepraten

Kom luisteren
en meepraten
HEESWIJK-DINTHER - Voor alle
ouderen in Heeswijk en Dinther
organiseren de besturen van
de KBO’s een themamiddag op
woensdag 27 september in CC
Servaes om 14.00 uur. De zaal is
open om 13.30 uur.
Aan bod komen:
• Speer- en actiepunten voor
ouderen op het gebied
van Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, verkeer en
vervoer, veiligheid, werk en
inkomen, gemeentelijke organisatie en wonen
• Uitkomsten van het Woonwensenonderzoek 50+
• Prioriteiten ouderenbelangen

voor Heeswijk-Dinther
• Wat jij als oudere in Heeswijk-Dinther belangrijk vindt.
Het OuderenOverlegBernheze
(OOB) heeft aan de gemeenteraadsleden de speer- en actiepunten voor het ouderenbeleid
in 2017-2020 aangeboden. Het
is erg belangrijk dat alle ouderen
in Heeswijk en Dinther daarvan
op de hoogte zijn. Nog sterker;
de KBO-besturen willen alle ouderen de kans geven om daar
zelf ook hun zegje over te doen.
Tijdens deze informatiemiddag
praten leden van de OOB je bij
over alles wat van belang is voor
de gemeente Bernheze en de
prioriteiten in Heeswijk-Dinther.
Vooral willen we van jou weten
of je jezelf erin kunt vinden en
of er nog meer acties noodza-

kelijk zijn. Allereerst mogen de
belangen van de ouderen niet
vergeten worden in de partijprogramma’s van de politieke partijen. Daarna worden die partijen
gevolgd om te signaleren of ze
ook naar de belangen van ouderen willen luisteren. Het is van
het grootste belang dat zoveel
mogelijk ouderen komen om aan
te horen wat er speelt en om aan
te geven hoe zij over bepaalde
zaken denken.
Zet daarom een middag alles
aan de kant en kom! Je bent van
harte welkom en de gemeente
Bernheze biedt gratis koffie aan.

Computercursus bij de DOP
in Heeswijk-Dinther
Het startpunt voor beginners en gevorderden
HEESWIJK-DINTHER - In oktober
wordt er weer gestart met diverse cursussen en workshops.
Het inschrijfgeld voor deze cursussen en workshops bedraagt

€ 10,-. Het inschrijfgeld zal
verrekend worden met het
cursusgeld. De cursussen en
workshops worden gegeven in
het leslokaal bij CC Servaes in
Heeswijk-Dinther. Meld je nu

Soort cursus of workshop
Cursus Microsoft Word 2010
Kennismaken met IPAD van Apple
Workshop Ons Platform (Cubigo) van KBO
Workshop uw mooie foto’s van camera /
telefoon naar uw PC	
Basiskennis Windows 10
Cursus Outlook 2010 (e-mail)
Cursus Microsoft Excel 2010
Workshop Fotoboek maken
Cursus Fotobewerking
Workshop wenskaarten maken

snel aan voor één van deze cursussen of workshops!
Aanmelden bij Ben Beeftink
Donkerendijk 44
Heeswijk-Dinther
0413-291924.

Dag
Maandagavond
Dinsdagmorgen
Dinsdagmiddag

Kosten
€ 55,€ 30,€ 10,-

Aantal uren
8 x 2 uur
4 x 2 uur
2 x 2 uur

Start Datum
2 oktober
3 oktober
3 oktober

Woensdagavond
Donderdagmiddag
Donderdagmorgen
Dinsdagmiddag
Woensdagavond
Woensdagavond
Maandagavond

€ 10,€ 45,€ 45,€ 55,€ 20,€ 45,€ 10,-

1 x 2 uur
6 x 2 uur
6 x 2 uur
8 x 2 uur
1 x 3 uur
6 x 2 uur
1 x 2 uur

4 oktober
5 oktober
5 oktober
17 oktober
11 oktober
18 oktober
27 november
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Feestelijk benefietweekend Vorstenbosch
voor Buro Lima
VORSTENBOSCH - Het laatste weekend van september staat in Vorstenbosch in het teken van Buro
Lima, de stichting voor pedagogische begeleiding en ondersteuning in Heeswijk-Dinther. Gedurende
het hele weekend zijn er feestelijke activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan Buro Lima.
“Ik hoop dat het druk wordt!”, zegt de enthousiaste initiatiefnemer Chris van de Ven.

‘t Boekels Kwartierke
Het benefietweekend, oftewel
het Buro Lima Live Event, biedt
met een Brabantse avond vol
humor in Brabants dialect, een
knotsgekke feestavond en een
matinee voor het hele gezin, een
weekend met voor ieder wat
wils.
Het belooft een weekend vol
vertier en plezier te worden. Gedurende het hele weekend vinden de activiteiten plaats in café
zaal de Schaapskooi.

cohda krek

Op zondagmiddag zal Chris van
de Ven, samen met Ad Somers,
de cheque overhandigen aan
Buro Lima. “Ik ben hartstikke enthousiast over Buro Lima!”, zegt
Chris, die zich maar wat graag
voor de stichting inzet. Eerder dit

Brabantse
avond
jaar vonden er in Vorstenbosch
al meerdere activiteiten plaats
om geld in te zamelen voor Buro
Lima, zoals een kerstmarkt, een
wandeltocht, een bingoavond en
een baraktoernooi.
Chris organiseert iedere twee jaar
vanuit BV Vorstenbosch een evenement voor het goede doel.

Knapzak
heerlijke herfst
gezinsﬁetstocht

Ruizzz
“Ik heb Buro Lima verteld wat
ik doe en ze waren hartstikke
enthousiast over een benefietweekend”, zegt Chris.

Beneﬁetweekend
voor ieder wat wils
FIETSTOCHT
Voorafgaand aan het matinee op
zondagmiddag met zanger René
Schuurmans is er een fietstocht,
waarbij gekozen kan worden
voor een afstand van 25 of 40
kilometer.
De start en het einde van de
tocht is bij café zaal de Schaapskooi. Starten kan tussen 11.00

Knotsgekke
feestavond
en 14.00 uur. Deelnemers aan
de fietstocht krijgen drankjes en
lekkernijen mee voor onderweg.
Voor volwassenen kost deelname € 2,50 en kinderen betalen
slechts € 1,-.

Rene schuurmans

Na de fietstocht is er een ‘Kidscorner’ aanwezig met onder andere een ballonnenclown die de
kinderen vermaakt.

wijk-Dinther bij Paperpoint en in
Nistelrode kun je je kaartjes bij
DIO/The Readshop Prima Sparkling kopen.

ZONDAG GRATIS ENTREE
De kaartjes voor het benefietweekend (vrijdag en zaterdag;
beide € 7,50) zijn te verkrijgen
bij de volgende voorverkoopadressen: in Vorstenbosch bij
de Dagwinkel en in de cafetaria
van de Schaapskooi, in Loosbroek bij de Dagwinkel, in Hees-

Tekst: Matthijs van Lierop

Matinee voor het
hele gezin met
live muziek

Twee kaarten winnen voor een avond naar keuze?
Beantwoord dan de volgende vraag:
‘Uit hoeveel blaadjes bestaat de bloem in het logo van Buro Lima?
Mail het antwoord voor 24 september naar
info@demooibernhezekrant.nl.

BESTEL NU
UW KAARTEN!

LOCATIE:
VAN TILBURG
NISTELRODE

ZORG DAT U DIT
EVENT NIET MIST!

Op 4 november 2017 is het zo ver. Dan vindt bij Van Tilburg mode & sport
in Nistelrode het DINER ARTISTIEK plaats. Vol verrassingen, vol kleur, vol
sfeer, voor ondernemend Bernheze. De kaartverkoop is reeds begonnen.
Zorg dat u uw kaarten op tijd bestelt, er zijn slecht een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

BBE2017

TICKETS: WWW.BERNHEZERBUSINESSEVENT.NL

EVENTPARTNER
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CV de Piereslikkers en Jong
OKTOBER FILMMAAND Nederland houden dienstenveiling
FILMHUIS DE PAS:

Filmhuis De Pas houdt in oktober opnieuw
een filmmaand.
Maar liefst vijf films zijn er te zien; voor ieder
wat wils, voor jong en oud. Drama, misdaad,
documentaire en een jeugdfilm.
Voor slechts € 5,-; de jeugdfilm kost € 4,-.
5 OKTOBER MOONLIGHT: Dit verhaal focust zich in drie
hoofdstukken op de jeugd, puberteit en volwassenheid van een
Afro-Amerikaanse man.
12 OKTOBER HELL OR HIGH WATER: Tanner keert na dertien jaar gevangenisstraf terug. Hij begint met zijn broer aan een
reeks vakkundige overvallen op kleine banken.
16 EN 17 OKTOBER THE MAN WHO KNEW INFINITY:
Srinivasa is opgegroeid in India. Hij heeft een uitzonderlijk wiskundig talent en wordt toegelaten tot de universiteit van Cambridge. Het leven in Engeland valt niet mee.
17 EN 18 OKTOBER KINDERFILM SING: Koala Buster
Moon is de trotse eigenaar van een prachtig theater dat nu oud
en vervallen is. Hij organiseert een talentenjacht om zijn geliefde
theater te redden.
25 OKTOBER WAKKER IN EEN BOZE DROOM: Op een
persoonlijke en intieme wijze zien we hoe borstkanker het leven van drie vrouwen op zijn kop zet. Sabrina, Vicky en Ingrid
vechten om hun waardigheid en vrouwelijkheid te behouden.
Ondanks de pijn en het verdriet en gaan ze de ziekte met moed,
doorzettingsvermogen en humor te lijf.

De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.de-pas.nl

VORSTENBOSCH - Carnavalsvereniging de Piereslikkers en Jong
Nederland Vorstenbosch organiseren op zondag 22 oktober een
dienstenveiling in de blokhut ‘de Roets’ aan de Tipweg. Tijdens de
veiling van de ‘twee allergezelligste verenigingen’ worden er meer
dan honderd diensten geveild.
Carnavalsvereniging de Piereslikkers en Jong Nederland Vor-

bruiken, zullen de veiling op een
leuke manier verzorgen, want de

VOORAL EEN GEZELLIGE MIDDAG
stenbosch hebben vele tientallen
diensten verzameld die zij op
zondag 22 oktober gaan veilen.
Vijf Vorstenbossche veilingmeesters, die een echte hamer ge-

dienstenveiling moet vooral een
gezellige middag worden voor
heel Vorstenbosch!
De dienstenveiling begint om
13.30 uur met een sfeervolle

opening, gevolgd door de grote veiling waarbij geboden kan
worden op allerlei verschillende
diensten. Kortom: voor ieder
wat wils! De veiling duurt tot het
begin van de avond.
Tekst: Matthijs van Lierop

Popkoor NOIZ op zoek naar nieuwe
leden tijdens open repetitie
HEESCH - Op 29 september en 6 oktober organiseert popkoor NOIZ een open
repetitie voor alle mannen en vrouwen die tussen de 25 en 45 jaar zijn en van
moderne popmuziek houden. Zing mee en geniet van een energiek en ontspannen begin van je weekend!
Lijkt het je wat? Meld je dan op één of beide bovengenoemde data om 19.15 uur bij het nieuwe (!)
repetitielokaal aan ’t Vijfeiken 36 in Heesch (basisschool Toermalijn). Wij zorgen ervoor dat je je tot
21.45 uur niet hoeft te vervelen. Wij laten je zien hoe een repetitie in zijn werk gaat, je kunt sfeer proeven, met de dirigent kennismaken, enthousiast worden van onze nummers; kortom je krijgt een echte
eerste indruk! Aanmelden mag, maar hoeft niet. En uiteraard mag je ook iemand meenemen! Tot ziens
op onze open repetitie!

Introductie prentenboek
Marleen Ceelen

cc
nesterle
cc nesterle
presenteert
presenteert
donderdag
donderdag
filmavond
filmavond
DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017: ‘LION’
Waargebeurd drama over een vijfjarige Indiase jongen die zijn familie
kwijtraakt en geadopteerd wordt
door een Australisch echtpaar en 25
jaar later zijn familie zoekt.
‘Lion’ vertelt het verhaalN van de Inest
lé, vijfzo dic erAls
diase jongen Saroo Brierley.
Kom, htbij.
g
jarig jongetje komt hij& oper
ongeluk
en
ntmo iet
et! voert;
terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India
WWW.neSTerle.nl
ver weg van zijn thuis
en familie. Hij heeft geen idee waar hij is of
waar hij vandaan komt. Na wekenlang overleven in de ruige straten
van Calcutta wordt hij opgenomen in een weeshuis en geadopteerd
door een Australisch echtpaar. Na 25 jaar gaat hij op zoek naar de
plek waar hij zijn familie kwijtraakte, slechts gewapend met Google
Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen. De verfilming van bestseller ‘Mijn lange weg naar huis’ kent een sterrencast waaronder (Oscar
winnares) Nicole Kidman, (voor Oscar genomineerde) Roony Mara,
Dev Patel en David Wenham. De film was genomineerd voor zes Oscars en vier Golden Globes, waaronder voor beste film.
Elke laatste donderdag van de maand kunnen liefhebbers genieten van een bijzondere film die met zorg is uitgekozen. Wie tijdig
achtergrondinformatie wil ontvangen over de film die op het witte
doek zal verschijnen, kan zich aanmelden voor een nieuwsbrief
op www.nesterle.nl. Na afloop van de film is er gelegenheid om
de film onder het genot van een drankje na te bespreken in de
sfeervolle foyer. Tijdens de nazit worden twee vrijkaartjes voor een
volgende filmavond verloot.
Donderdag 28 september – Aanvang 20.15 uur.
Kaartjes à € 5,- vanaf 19.30 uur aan de kassa verkrijgbaar.

HEESWIJK-DINTHER - Marleen Ceelen komt voorlezen ter introductie van haar eerste prentenboek op vrijdag 22 september om 10.30
uur bij de bibliotheek in Heeswijk-Dinther. Zij maakte, samen met
haar dochters Noor en Luus, het gedichtenprentenboek ‘Tien kikkers
en een olifant, tel je mee?’. Een boek vol kleurrijke figuren en dieren
dat peuters en kleuters helpt bij de ontwikkeling van het tellen en
cijferbegrip.

FANTASIEVOLLE TEKENINGEN VORMEN DE BASIS
Marleen: “Mijn passie voor tekenen en schrijven is er altijd geweest. Twee passies die samen
komen in dit boek. Onze kinderen genieten ontzettend van
verhalen, boeken en voorlezen.
Hun ideeën en rijmpjes waren
mijn inspiratie bij het schrijven
van de gedichten en hun fantasievolle tekeningen vormden de
basis voor de tekeningen in het
boek.” De toegang is gratis.

V.l.n.r.: Marleen, Noor en Luus

De A van appel en de B van Boer Boris /
Ted van Lieshout & Philip Hopman
De prentenboeken van Boer Boris zijn favoriet bij kleuters en peuters en
zijn al vaak in de prijzen gevallen. In dit stevige kartonboekje kunnen ze
kennismaken met het alfabet.
Alle letters van het alfabet komen langs op de boerderij van Boer Boris. De
letters zijn gekoppeld aan herkenbare dingen, dieren en mensen uit zijn
prentenboeken. De E is van emmer, die neemt Boer Boris mee naar zee. De
L is van laars, daar stapt hij in rond. En de T? Die is natuurlijk van tractor!
Op elke bladzijde staat een grote illustratie met daarin een letter, die op
drie manieren is afgedrukt (groot, klein en als schrijfletter) en het bijpassende woord. Er is veel te zien en te ontdekken. Leuk om samen met je
kind te bekijken en te oefenen als het al belangstelling heeft voor letters.
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Op een prachtige locatie in het buitengebied
van Nistelrode ligt De Lindenhoeve
Eigenaar Cor van den Heuvel en schoondochter Anke beheren hier de Zorgboerderij, de Groepsaccommodatie én de Mini Camping

g
Open Da
nhoeve
De Linde
ber 2017
m
e
t
p
e
s
23
6.00 uur
11.00 – 1

Anke en Cor

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

NISTELRODE - Meteen bij binnenkomst in de royale gemeenschappelijke ruimte valt al op hoe relaxed
de sfeer hier is. Senioren hebben zich verzameld om de grote tafel en wachten rustig af wat de dag gaat
brengen. De Lindenhoeve verzorgt dagopvang voor ouderen, en de meeste gasten worden door cor en
Anke zelf - met de taxibus en auto - opgehaald en weer thuisgebracht. De gasten wonen nog thuis, maar
brengen één of meerdere dagen per week hun dag hier door: van 9.30 tot 16.00 uur. De Lindenhoeve biedt
heel veel mogelijkheden; er is een knutselruimte, een werkplaats, een buitenruimte met allerlei dieren,
een groentetuin, je kunt er sjoelen, kaarten, legpuzzels maken, lezen, tv kijken of helpen met eten koken.
Alles kan en alles mag, geen wonder dat de gasten er stuk voor stuk intens tevreden bij zitten.
Professioneel
De Lindenhoeve is uitgerust met
alle benodigde professionele faciliteiten. Zo is er een slaapzaal,
een ruime badkamer en een keuken. In de weekenden wordt de
ruimte verhuurd als Groepsac-

commodatie. Daarvoor biedt het
verblijf nog extra slaapkamers en
een doucheruimte. En dan is er
ook nog de ruime overkapping
buiten, een wandelpad door de
grote tuin, de dieren en de verzorging ervan en de mogelijkheid

Restauratie molen in de klusruimte

Cor en Anke bij het kaarten

me staanplekken, een verzorgd
toiletgebouw, een binnenruimte
met allerlei spellen en boeken,
en een gigantische overkapping
met tafels, stoelen, houtkachel
en barbecue. En ook hier geldt:
buiten is het nieuwe binnen!

vinden het hier heel fijn en komen er graag. En dat is precies
waar cor en Anke het - samen
met medewerksters Imke, Jeanne, Maria-Anna en de vrijwilligers- voor doen.

De passie, zorg en aandacht
waarmee cor en Anke De Lindenhoeve beheren zie je overal
terug. Alles is tot in de puntjes
verzorgd. De sfeer is ontspannen
en gemoedelijk. En de gasten zijn
het unaniem eens, zowel op de
camping als in de dagopvang: ze

Welkom op de Open Dag!
In september viert De Lindenhoeve haar tienjarig jubileum
met een feestelijke Open Dag.
Iedereen die graag een kijkje wil
komen nemen op deze bijzondere plek is van harte welkom!

om het bos in te gaan. Stilzitten
hoeft hier niet!
Mini camping, maxi mogelijkheden
Ook op het campingterrein ziet
alles er picobello uit. Twintig rui-

Een deel van de ‘veestapel’

Menzel 28 - 5388 SZ Nistelrode
0412-617110
lindenhoeve@home.nl
www.lindenhoeve.nl

een nieuwe traditie;
het Appelmoestoernooi
BERNHEZE - De Groene Loper beloonde het idee ‘het appelmoestoernooi’ met een mooi geldbedrag. De Groene Loper is een project van
IVN Brabant als onderdeel van het provinciale ‘Landschappen van
Allure’ programma Meer Maashorst.

DeKomnieuwe
herfstkaart
is
weer
ingegaan!
nu onze nieuwe gerechten proeven bij ‘t Bakhuys!

Wat is een appelmoestoernooi?
Een appelmoestoernooi is een
nieuwe traditie waarbij een
prachtig product dat ons land
voortbrengt, de appel, verpulvert wordt tot moes en daarna
aangeboden aan een kundige
vakjury die gaat beoordelen welke appelmoes het smakelijkste
is. De winnaar mag zich een jaar
lang ‘Beste appelmoesmaker van
Bernheze’ noemen en de beker
in ontvangst nemen. Een nieuwe
traditie lijkt appeltje eitje, maar
het is toch echt even door de
zure appel heen bijten.
Een traditie is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie
op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het
in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. In een
veranderende wereld onmisbaar.

Laar 8 - 5388 HE NistELrodE - VaN tiLburg ModE & sport

Het appelmoestoernooi is een
wedstrijd voor iedereen, welke
leeftijd of achtergrond je ook

hebt. Een gezellig, laagdrempelig evenement dat jaarlijks
in onze gemeente gevierd kan
worden, voor een appel en een
ei gerealiseerd.
Je kunt je individueel inschrijven
of met een groep. Er wordt begonnen met het inventariseren
of er voldoende interesse is om
hieraan mee te doen. Dat doe
je door een mail te sturen naar
geertjevdstappen@gmail.com en
daarna volgt de definitieve informatie.
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lUCHtpost
drÔme frankrijk
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, in 2000 begonnen
met la Colline in het ZuidFranse Pont de Barret, starten
in 2017 met een nieuw
gastenverblijf in het 15
kilometer verderop gelegen
Dieulefit.

Mooie goals
Leek me wel gezellig om de kwalificatiewedstrijd Frankrijk –
Nederland in het Stade de France bij Jean te bekijken. Liep
er even voorbij 20.35 uur naar binnen. Ruim op tijd voor
een goed plekje in de buurt van het grote scherm en om
alvast een biertje te bestellen. Handje van Jean, pilsje en
een hint naar het scherm, “Wordt vast een goede wedstrijd,
het ‘Stade’ is uitverkocht.” Geleidelijk druppelden ook de
laatste terraszitters naar binnen en raakte het kroegje aardig
vol, zodat we met zo’n dertig mannen en een enkele vrouw
met kind de wedstrijd zouden volgen. De stemming was
opgetogen en vol verwachting, “Tout bon” en “Allez les
Bleus”. Alle vertrouwen dus.
Bij de 1-0 van
Griezmann was
het ‘brillant’ en
‘intelligent’. “Grizou
relance tout!”, hij was
de grote aanjager.
Nederland kwam in het
spel niet voor. Tijdens
de rust volop reclame.
Aan analyses en
tussenbeschouwingen doen ze hier niet. Hoofdsponsor EDF
was ‘fier’ op ‘les Bleus’ en dochter Jeanine deed een rondje
worstjes. Lekker pittig. Nog maar eens een pilsje gehaald.
“Spelen goed hè?” “Oui, oui, tout va bien.” Terwijl de
spelers opnieuw het veld opkomen maakte een meiske van
een jaar of vier een reeks ‘selfies’ voor het grote scherm.
Samen op de foto met Pogba en ‘Grizou’.
Toen het 2-0 werd was ik kennelijk de enige die niet
juichte. “Vous-êtes Hollandais?” Met een schaapachtig
“Oui”, wat kun je anders, maakte ik me bekend. “Un
grand match, n’est ce pas?” “Voor jullie wel!” Oranje
was kansloos. De grote drie, Sneijder, die tegenwoordig
bij Nice speelt, Robben en Van Persie, onzichtbaar. 3-0,
de camera’s zoemen in op de eretribune, Rutte feliciteert
Macron, minister Koenders gaat mee. Nederland geeft zich
over. Ik berust eveneens en feliciteer mijn buurman op mijn
beurt met deze ‘éclatante victoire’. Het kwaliteitsverschil is
te groot. Dit gaat niet meer goed komen. De ‘wave’ in het
stadion zorgt voor extra omzet in de kroeg. De pilsjes gaan
van hand tot hand. Jean vraagt of ik er ook een wil? “Non
merci”. “Van de zaak?” “Non, non”, het bier smaakte me
niet, de afgang was te groot. Vernederd een beter woord.
Na de 4-0 was het echt over en uit. Een terechte nederlaag.
Weg WK. Na het ontbreken op het EK zouden we er ook in
Rusland niet bij zijn. Ze keken allemaal naar mij zo leek het.
‘Le temps revenu au Bleu’. Oude tijden herleefden, alles
kleurde blauw.
‘Bulgarie’ had ook gewonnen, vertelde een man bij de bar,
met 3-2 van Zweden, goed nieuws toch voor les Pays-Bas?
Toen ook enkele omstanders begonnen dat Nederland het
WK nog best kon halen, begreep ik pas goed hoe Nederland
was weggespeeld. We waren geen bedreiging meer!
Natuurlijk mochten we best meedoen op het WK, graag
zelfs, het liefst in dezelfde poule als Frankrijk. Frankrijk was
supérieur, het was ‘un grande triomphe’ en een fantastische
avond voor de Fransen. Mooie goals, koppositie terug
en fraai veldspel. Men had Nederland alle hoeken van
het veld laten zien. Voor het eerst voelde ik dat ik toch
al weer een tijdje in Frankrijk woon. Was niet chagrijnig,
boos of teleurgesteld. De beste had gewonnen. Leuk dat
het Frankrijk was. Zo omgekeerd chauvinistisch was ik
inmiddels wel. Jean hoefde niets voor me te doen. ‘Tout
bon’. Ik rekende af, het was goed zo.
www.lacolline.nl.
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Mobiliteitsbonus
Bent u 56 jaar of ouder? en heeft u een van deze uitkeringen: WW, WAO, WAZ,
WIA, Wajong, bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW, IOAZ, WIK, of een
uitkering wegens betalingsonmacht? Dan kan een werkgever als hij u in dienst
neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus.
Voor meer informatie kan hij contact opnemen met de Belastingdienst.
compensatieregeling oudere werknemers
Bent u geboren vóór 8 juli 1954 en heeft u ten minste 52 weken onafgebroken
Anita Fransen
een WW-uitkering ontvangen? Dan kan een nieuwe werkgever gebruikmaken
van de compensatieregeling oudere werknemers (eerder heette dit de compensatieregeling 55+). Dat betekent dat u in de eerste 5 jaar van uw
dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als u ziek wordt. Maar:
dit geldt alleen als u op of na 8 juli 2009 bij uw werkgever in dienst
ACCO UN TA N CY
& A D VIES
bent gekomen. Er ligt een wetsvoorstel om per 1 januari 2018 de leeftijd tijdelijk te verlagen naar 56 jaar.
Kerkveld 69 - 5388 RH Nistelrode
0412 474 015
voor een PersoonLijk advies oP maat
info@faara.nl - www.faara.nl

Fransen

Korloo organiseert tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs
LOOSBROEK - Al voor de vijfde
keer organiseert korfbalvereniging Korloo een tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 26 oktober,
van 19.30 tot 21.30 uur in cc De

Wis. Vanuit de sponsorcommissie van de vereniging heerst de
gedachte dat ze niet alleen maar
de hand op wil houden bij sponsoren, maar ook zelf de handen
uit de mouwen wil steken om
een bijdrage voor de clubkas te
verdienen. Het geld dat hiermee
opgehaald wordt komt ten goe-

de aan de jeugd. Een kraam van
ongeveer twee meter is te huur
voor € 10,-. Opgeven kan via
steffie.beurs@gmail.com. Er zijn
nog tafels vrij dus geef je snel
op! Entree die avond is € 2,50
per persoon vanaf 12 jaar.
Graag tot ziens op donderdag 26
oktober!
Kerkveld 69
5388 RH Nistelrode

Stichting Charity Cup doneert
€ 20.000,- vanwege 25-jarig jubileum

De uitreiking van de cheques

NISTELRODE - Bij het 25-jarig
jubileum van charity cup op
The Duke Golf is onlangs maar
liefst € 20.000,- gedoneerd aan
vijf goede doelen.
Stichting
Dravetsyndroom
Nederland/Vlaanderen mocht
€ 10.000,- in ontvangst nemen,
mede namens hoofdsponsor
Van Kessel Olie BV. Stichting
Slowcare ontving mede namens
jubileumsponsor Van Tilburg
Mode & Sport een bedrag van
€ 2.500,-. Ook Stichting Sulaweesjes ontving mede namens
jubileumsponsor Hoogland Medical een bedrag van € 2.500,-.
Daarnaast ontving Stichting
Hulphond
Nederland
ook
mede namens jublieumsponsor
Thekobur het mooie bedrag van
€ 2.500,-. De oud-bestuursleden
kozen ‘De Nistel’ als jubileumdoel en zij mocht dan een bedrag van € 2.500,- in ontvangst
nemen.

Naast deze donaties, die mogelijk zijn gemaakt door de sponsors, werd deze dag ook de jaarlijkse wedstrijd gespeeld.
De door de sponsors afgevaardigde ‘flights’ genoten op golfbaan The Duke van de zon en de
wind. Helaas hadden de weer-

tain van de flight van Rabobank
Oss-Bernheze.
De heer Roovers bedankte de
organisatie en medespelers voor
de geweldige dag. De tweede prijs ging naar de flight van
Hoogland Medical uit Oss en de
derde prijs werd aan de flight

Het stichtingsbestuur
kijkt tevreden terug op een
geslaagd 25-jarig jubileum
goden vanaf 15.00 uur ander
weer in gedachten en werden de
gasten genoodzaakt de laatste 9
holes in de regen te spelen.
De felbegeerde charity cup
werd door de voorzitter van
het comité van aanbeveling,
burgemeester Moorman, uitgereikt aan de heer Roovers, cap-

van Rabobank
overhandigd.

uden-Veghel

Het stichtingsbestuur kijkt tevreden terug op een geslaagd
25-jarig jubileum en gaat werken
aan de voorbereidingen van de
26ste charity cup die plaats zal
vinden op 20 september 2018.
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Kinderfysiotherapie bij MTC Bernheze

Danny Aarts

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

HEESWIJK-DINHTER - Medisch Trainingscentrum Bernheze ontwikkelde onder de naam ‘FITKIDS’ een
fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Nu biedt MTC Bernheze ook kinderfysiotherapie aan waarbij kinderen hun motoriek spelenderwijs verbeteren.
Bij Medisch Trainingscentrum
Bernheze behandelt kinderfysiotherapeut Danny Aarts kinderen
van nul tot achttien jaar met allerlei soorten klachten. Zo draait
het bij baby’s, die zowel op de
praktijk als aan huis behandeld
worden, om voorkeurshoudingen en problemen met bijvoorbeeld omrollen, kruipen en lo-

pen. Bij oudere kinderen kan het
gaan om allerlei kleine en grotere
klachten waardoor zij niet goed
mee kunnen doen met hun sport
of de gymles op school.
“Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met het gooien of vangen van een bal”, vertelt Danny. “Maar het kan ook

om problemen met de fijne motoriek gaan, zoals het niet kunnen strikken van veters.” Ook
kinderen die revalideren van een
breuk of een operatie kunnen bij
MTC Bernheze terecht.
Naast een helpende hand heeft
Danny ook een adviserende rol
naar ouders, (sport)leraren en
artsen.

PERSOONLIJKE BEHANDELING
Ieder kind en iedere klacht is anders en om die reden is er geen
vaste behandelmethode. Samen
met het kind en de ouders kijkt
Danny naar de beste en snelste
manier om het kind van het probleem af te helpen. Het is hierbij
erg belangrijk dat Danny
spelenderwijs met de
kinderen aan de slag
gaat. In het geval van een kind
dat bijvoorbeeld
moeite
heeft
met
vangen,
krijgt een kind
persoonlijke begeleiding waarbij
het vangen in kleine
stapjes wordt geoefend.
Op deze manier wordt de
motorische achterstand ten opzichte van andere kinderen goedgemaakt. Ook bij problemen met
andere grof- of fijn- motorische
vaardigheden wordt het behandelplan in stapjes opgedeeld.
TOEKOMST
Bij kinderfysiotherapie is het volgens Danny belangrijk dat kinderen van hun klacht af komen en
daarnaast is het van belang om
eventuele toekomstige klachten
te voorkomen. Danny noemt
de wervelkolom als voorbeeld.
Wanneer deze verkeerd groeit
(bijvoorbeeld bij een scoliose),
kan dat in een later stadium tot
meerdere medische klachten lei-
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MTC Bernheze biedt onder de
naam ‘FITKIDS’ al langer een fitness- en oefenprogramma aan
kinderen met een chronische
ziekte of beperking. Tijdens deze
groepslessen ontdekte Danny
het plezier in het werken met
kinderen, waardoor hij zich nu
meer toespitst op kinderfysiotherapie. Voor meer informatie
en andere diensten van Medisch
Trainingscentrum Bernheze kijk
op www.mtc-bernheze.nl

Heilige Stokstraat 4
5473 GL Heeswijk-Dinther
(Fitness) 0413- 228421
(Fysiotherapie) 0413-228509
info@mtc-bernheze.nl
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den. Bij het signaleren van klachten spelen de ouders van jonge
kinderen ook een rol, omdat zij
vaak eerder dan het kind een
probleem herkennen.

Schadewijkstraat 6, 5384 BC Oss
Postbus 322, 5340 AH Oss
088 3742525
www.ons-welzijn.nl

Locatie Bernheze
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
06-14342803

J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van den Berg
Sanne van Susteren
0412-456546
www.jongerenwerkbernheze.nl
Sociaal Team
088-3742525
info@sociaalteambernheze.nl

Nieuw dit schooljaar bij jongerencentrum Checkpoint is het meidenwerk. Iedere dinsdagavond zal
de ruimte boven alleen toegankelijk zijn voor meiden. Met een eigen ingang met rode loper die naar
het meidendomein leidt.
Hier staan de meidenwerkers klaar, een team van
een deskundige meidenwerker, stagiaires en vrijwilligers, om er een gezellige en leerzame avond van
te maken. Kletsen, chillen, filmpje kijken, nagels
lakken enzovoort. Maar ook leren grenzen te stellen, zorgen voor jezelf (en een ander) en je talenten
in te zetten voor de maatschappij. Als er meiden
zijn die bijvoorbeeld een zelfverdedigingscursus
willen volgen of hun oppasdiploma willen halen,
dan zal er samen met de meiden op zoek worden
gegaan naar iemand die dit kan geven.
Een gezellige en leerzame avond alleen voor meiden
Vanaf 18.00 kunnen meiden van 10 tot en met
14 jaar binnen komen wandelen. Het meidenwerk
duurt tot 21.00 uur.
De avonden zijn gratis en inschrijven is ook al niet
nodig en...er is ook nog gratis wifi. Ouders mogen
uiteraard de eerste keer meekomen om te zien
waar hun dochter heen gaat.
Voor meer informatie of vragen kun je bellen of
appen naar 06- 57098584 of mailen naar
sanne.vansusteren@ons-welzijn.nl. Ook met vragen over andere activiteiten van het jongerenwerk
kun je hier terecht. Wij bieden kickbokslessen,
huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs, woensdagmiddagactiviteiten groep 7/8, zakgeldproject
en nog veel meer aan. Daarnaast spelen we in op
vragen die er liggen, dus bel/app/mail ons vooral!
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Hotel de Botel geopend in
Heeswijk-Dinther
HEESWIJK-DINTHER - De jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn is druk aan het repeteren voor hun
nieuwe voorstelling. De nieuwe regisseuses Gerdie van den Heuvel en Gaby Moon zorgen er samen
met de spelers voor dat het weer een prachtig spel gaat worden, met veel spanning en humor. Het stuk
heet HoteldeBotel en is geschreven door Jo Rillema. De spelersgroep bestaat uit twaalf kinderen met
Sylvie Vos als debutante.

ACTIVITEITENAGENDA
VR. 13
OKTOBER

CABARET: HENRY VAN LOON

AANVANG: 20.15 UUR
Het ene moment zit je nog in je overcomplete schuur aan een bromfiets te sleutelen, het andere moment word je opperhoofd van een indianenstam.
Ondertussen speel je de lead in een musical. In zijn voorstelling Sleutelmoment zou het wel eens
allemaal tegelijkertijd kunnen gebeuren.

MUZIEK: ‘AKOESTISCH LIVE’
ZO. 24
SEPTEMBER ROEL SPANJERS

AANVANG: 14.30 UUR
Multi-instrumentalist Roel Spanjers bijt het spits af in
‘Akoestisch live’ met een vintage voodoo piano college.
De in Brabant geboren Spanjers doet in 1997 zijn eerste
grote toer met de Amerikaanse bluesmuzikant Luther
Allison. Later speelt hij mee met J.W. Roy en wordt in
2003 ingehuurd door Normaal.

MUZIEK: HISSE HELDEN LIVE!
ZA. 30
AANVANG:
21.30 UUR
SEPTEMBER

‘Hisse Helden Live’ wordt een muzikale
avond met bekende en minder bekende
Heeschenaren die muzikaal actief zijn. Hierin brengen de
Heesche artiesten liedjes ten gehore van bands en muzikanten waar ze zelf fan van zijn. Een bijzondere avond
voor iedere muziekliefhebber.

VR. 6
OKTOBER

CABARET: CHRISTEL DE LAAT

AANVANG: 20.15 UUR
Christel de Laat is er klaar voor. Misschien
kent u haar van De Jopie Parlevlietshow waarin ze schitterde als Mini, de assistent van Jopie. Of uit Toren C,
waarin ze al jaren een vaste gastrol heeft. In haar eerste
show laat Christel zien hoe ze er tóch in geslaagd is zich
in te passen. Niet gangbaar, niet logisch, soms ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig.

DO. 5
OKTOBER

FILM: MOONLIGHT

AANVANG: 20.00 UUR
Jaren 80, Miami. Dit verhaal focust zich in
drie hoofdstukken op de jeugd, puberteit
en volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man die
zich in de turbulente stad Miami probeert staande te
houden. Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te
vinden ondanks zijn worstelingen met zijn achtergrond
en seksualiteit.

Korte inhoud
Het verhaal gaat over een toneelstuk in een toneelstuk. Het
gaat over een hotel, namelijk
Hotel de Botel van eigenaar Alie
Kruik. Samen met zijn werknemers Saartje Dweil, Anneke
Servet en Jacqueline Kwezien
runt hij het hotel. Maar wat nou
als twee toneelspelers besluiten
een hotelrat, twee
geliefden en een
verstrooide politieagent
om niet meer mee te doen? De
regisseur schiet volledig in de
stress, maar gelukkig zijn daar
Wopke en Suus Peteer die wel
een handje willen helpen. Dan is
er ook nog iets met een hotelrat,
twee geliefden en een verstrooide politieagent.
Oh en het is maar te hopen dat
de regisseur het allemaal in het
gareel kan houden!
Ook nieuwsgierig geworden?
Kom dan maar gezellig kijken!

Speeldata: vrijdag 6 oktober om
19.30 uur. Zaterdag 7 oktober
om 15.00 uur en zondag 8 oktober om 15.00 uur.
Waar: Willibrord Centrum (Parochiehuis) aan de Hoofdstraat.

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. Het nummer
is: 0413-296008.

Entree: € 4,- per persoon. Groepen van meer dan tien kinderen:
€ 3,50 per persoon.

Voor inlichtingen kun je terecht
bij Marina Pepers via 0413292883.

Expositie van Kentalis
‘De Kunst van Zien’
HEESWIJK-DINTHER - Op 25
september start bij Cunera | De
Bongerd de expositie van Kentalis uit St. Michielsgestel ‘Oog
en Oor voor Talent: De Kunst
van Zien’.
Mensen met doofblindheid hebben naar aanleiding van een foto
van een bloem vanuit hun eigen
belevingswereld een kunstwerk
gemaakt. Het resultaat is een
expositie van vijftien tweeluiken. Via een simulatiebril, voelbare tekst (braille), geur en een
filmpje (via QR-code) neemt de
maker je mee in zijn of haar levensverhaal.
De deelnemers zijn tussen de 10
en 65 jaar oud en hebben allemaal een ander verhaal. Sommigen zijn doofblind geboren, anderen gingen steeds minder zien
en horen tijdens hun leven. Op
dinsdag 26 september zijn vanaf 19.00 uur enkele kunstenaars

aanwezig in de Tuinzaal om uitleg te geven over het tot stand
komen van de schilderijen.
Op maandag 2 en donderdag 26
oktober kun je om 19.00 uur in
de Tuinzaal zelf ervaren hoe het
is om als blinde of slechtziende
te schilderen. Wil je hierbij aan-

Een nieuwe
huisstijl,
advertentie,
website?
De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl

Uw creatieve vragen worden omgezet in
frisse, originele ideeën. Passend bij
uw bedrijf, binnen uw budget.

wezig zijn? Dan graag even aanmelden bij de medewerkers van
team welzijn; Marga Goossens
of Annelies Cornelis via
welzijn.heeswijk@laverhof.nl of
0413-298408.
De expositie is te bezichtigen tot
20 november. Iedereen is van
harte welkom!

Carlijn van der Steijn
T 06 14 64 11 95
Monique Raaijmakers
T 06 11 45 05 88
info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Magazine over mens,
dier en natuur
in de Maashorst
www.meermaashorst.nl
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Persoonlijke mondverzorging
bij de mondhygiënist
HEEScH – Een bezoekje brengen aan een mondhygiënist
is geen luxe, het is eigenlijk een must. Bij Mondhygiëne
Heesch aan de Liniushof 2, kun je terecht als
jouw tandarts je doorstuurt voor bijvoorbeeld een
tandvleesontsteking. Maar ook zonder doorverwijzing kun
je bij haar terecht voor bijvoorbeeld een gebitsreiniging.

In 2003 heeft Soobadeh Sohrabi,
die door haar cliënten vaak Sudi
genoemd wordt, haar opleiding
mondhygiëniste afgerond aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds die tijd heeft zij onder andere gewerkt bij een tandartspraktijk die gespecialiseerd is
in het verhelpen van tandvleesontstekingen (parodontologie),
waar zij zich het vak eigen heeft
gemaakt. Maar ze wilde toch
graag een eigen praktijk en in
2015 kreeg zij hiervoor de kans.
Via haar eigen netwerk van

mondhygiënisten is ze bij de
praktijk in Heesch terecht gekomen, die voorheen aan het Stationsplein zat. Soodabeh heeft in
2015 de praktijk overgenomen
en sinds oktober 2016 zit de
praktijk in het pand waar voorheen de jeugdtandverzorging
zat. De praktijk heeft zij verbouwd tot een mooie, open en
lichte praktijk. De behandelkamer is ruim en licht opgezet, net
als de wachtkamer die je ook nog
eens uitzicht biedt op een rustgevende waterval.

sooBadEh
ontvangt JE
gastvriJ
Soobadeh werkt veel samen met
tandartsen uit de regio, die bijvoorbeeld patiënten doorsturen
als er sprake is van hevige tandvleesontsteking,
parodontitis.
Maar ook zonder doorverwijzing

ntebestuur
et het gemee

Ontmo

zaterdag
7 oktober 2017
11.00 – 15.00 uur
gemeentehuis
Bernheze, heesch

Soobadeh Sohrabi

kun je bij haar terecht, voor bijvoorbeeld een periodieke gebitsreiniging. Zij zal je dan ook tips
geven over hoe je het best je
gebit dagelijks kunt verzorgen.
Dit kan ergere problemen voorkomen, zoals parodontitis en
gaatjes.
Bij Mondhygiëne Heesch kun je
terecht voor een gerichte behandeling, maar ook als je gewoon

e
van Bernhez

Tekst: Tamlyn van Lanen Foto’s: Yvonne Rosenhart

wil weten hoe jouw gebit er
voor staat. Soobadeh ontvangt
je gastvrij en geeft je op een
persoonlijke manier de best passende behandeling. Van dinsdag
tot en met vrijdag kun je bij haar
terecht.
Wil je meer informatie of een afspraak maken? Kijk dan op
www.mondhygieneheesch.nl
of bel met 0412-769043.

Liniushof 2 - 5384 KN Heesch
0412-769043
info@mondhygieneheesch.nl
www.mondhygieneheesch.nl

In gesprek met gemeenteraadsleden, wethouders
en de burgemeester:
• Wie doet wat?
• Wie beslist?
• Welke invloed heeft u zelf?
Een kijkje in de agenda van:
• Een gemeenteraadslid
• De wethouders
• De burgemeester
Zelf aan het stuur:
• Maak keuzes voor de
gemeentebegroting
• Kom met een goed
idee voor Bernheze
• Zoek mogelijkheden
voor inspraak

Het gemeentebestuu
r is
de hele dag aanwezi
g.
Voor kinderen zijn er
leuke activiteiten in
en
buiten het gemeenteh
uis.
Broodjes, koffie en
limonade voor iedere
en.
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Laverhof op Zorgkaart Nederland
waar u het beste terecht kunt voor
de operatie of behandeling die u
nodig heeft. ZorgkaartNederland.
nl is een website van patiëntenfederatie Nederland.
Yolanda: “Veel mensen kiezen
voor het dichtstbijzijnde verpleeghuis of de thuiszorg die ook bij
de buren komt. Maar het is ook
prettig om te weten hoe tevreden
anderen zijn over dat verpleeghuis
of die zorgaanbieder. En ook voor
ons als zorgaanbieder kan zo’n
waardering nuttig zijn. Wij lezen
waarover cliënten tevreden zijn en
wat nog beter kan.”

Yolanda Verstegen

HEESWIJK-DINTHER - U kent dat vast wel; na een bestelling bij een webshop krijgt u het verzoek een
recensie te schrijven over het artikel dat u heeft ontvangen. Of u logeert in een hotel en wordt vervolgens
uitgenodigd om mee te werken aan een korte enquête waarin u wordt gevraagd hoe tevreden u bent over
de service.
En leest u de waarderingen op
zoover.com als u zelf een hotel of
camping zoekt?
Yolanda Verstegen, teammanager
Ondersteuning Thuis bij Laverhof:
“ZorgkaartNederland.nl is ook

een website waarop je waarderingen kan plaatsen, maar dan over
de zorg. U kunt er lezen hoe tevreden andere patiënten zijn over
hun arts, behandelaar of ziekenhuis. Of over hun verblijf in het
verpleeghuis of hun ervaringen in

de thuiszorg.” ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun
ervaringen met de zorg kunnen
delen met elkaar. Deze informatie kan handig zijn als u niet weet

Een waardering bestaat uit ‘rapportcijfers’ en een tekst waarin u
uw ervaringen met een zorgaanbieder kort beschrijft. Yolanda: “Je
geeft op ZorgkaartNederland.nl
cijfers voor bijvoorbeeld de behandeling, accommodatie en de
omgang met medewerkers. Door
die cijfers ook toe te lichten, wordt
zo’n waardering extra nuttig voor
anderen. Die kunnen hiermee beter bepalen of een zorgaanbieder
ook goed bij hen past. Of juist
niet. Zo vindt iedereen gemakkelijk een geschikte zorgaanbieder.
Of een verpleeghuis waar aandacht is voor wat de toekomstige
client belangrijk vindt.”

“Zeker, maar hoe meer waarderingen er over Laverhof worden
gegeven, hoe betrouwbaarder die
informatie is. Voorheen voerden
we elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit bij onze clienten. Nu vragen we hen om een
waardering te schrijven op ZorgkaartNederland.nl. Of ze kunnen,
als ze dat prettiger vinden, op ons
verzoek worden gebeld om een
waardering te geven. Dan plaatst
patiëntenfederatie Nederland de
waardering op de website.”
“Ook niet onbelangrijk om even
te vermelden is dat ZorgkaartNederland.nl niet de plaats is om
een klacht in te dienen. Als u een
klacht heeft over Laverhof, kunt u
dat altijd met ons bespreken. We
hebben een klachtenprocedure en
we werken met een onafhankelijke klachtencommissie. Dus: heeft
u een klacht, meld het ons. Wilt u
een waardering plaatsen, doe dat
op ZorgkaartNederland.nl!”

Laverhof heeft nu 170 waarderingen en scoort gemiddeld een 8,0.
Een mooi rapportcijfer! Yolanda:

Samengestelde gezinnen
VEGHEL – Ik ben Nellie Timmermans, relatietherapeut/gezinstherapeut in Veghel. Sinds 1999 heb ik
mijn eigen praktijk en sinds 2002 ben ik gespecialiseerd in Samengestelde Gezinnen. Daarom heb ik
een site voor mijn algemene werkzaamheden (www.interpunctie.nl) en eentje voor de samengestelde
gezinnen (www.stief-gezin.nl).

Groepstrainingen
november 2017

Meld uw zoon of dochter nu aan!
• Begeleiding lezen en spellen
• Begeleiding rekenen

Nellie Timmermans

• Studievaardighedentraining
• Goed voorbereid naar het VO
• Concentratietraining
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Brugklastraining
Meer informatie en aanmelden:

www.opdidakt.nl
Opdidakt Heesch | 0412 450 228 | heesch@opdidakt.nl

ik help jullie
samen weer
een echt stel
te worden

Ben je een bonusouder/stiefouder en blijkt het toch lastiger te
zijn dan je van tevoren dacht?
Lees dan verder!
Je verwacht geen grote problemen, omdat jullie zoveel van
elkaar houden. Belangrijk natuurlijk, maar niet genoeg! conflicten met bonus-/stiefkinderen
liggen op de loer.
En wat dacht je van de conflicten met je partner... Omdat de
ander zich aangevallen voelt en
de kinderen verdedigt, of omdat
jullie verschillend over opvoeding denken, of omdat jij je vreselijk stoort aan bepaald gedrag
van je bonuskids, terwijl je partner vindt dat je je niet zo moet
aanstellen.

dat de kinderen er zijn. Je bent
opgelucht als ze vertrekken.
Misschien kun je dat met je partner delen, maar meestal is dat
een ‘no go’.
De meeste samengestelde gezinnen gaan uiteindelijk weer uit
elkaar (60-70%). Dat wil je toch
niet? Ik help jullie samen weer
een echt stel te worden, zodat
jullie sámen optrekken en jullie
relatie goed houden, ook in de
stormachtige dynamiek van een
samengesteld gezin.

Na een ruzie belooft je partner
jouw irritaties serieus te nemen
en voortaan eerder in te grijpen.
Toch gebeurt dat uiteindelijk
vaak niet, waardoor de ergernis
zelfs toeneemt.
Je voelt je soms een outsider.
Terwijl je partner dat niet snapt.
Je gaat opzien tegen de dagen

Nellie Timmermansvan de Kamp
Interpunctie Veghel
Smientdonk 2
5467 cA Veghel
0413-310795
06-21 59 24 35
info@interpunctie.nl
www.interpunctie.nl
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t/m 31 dec 2017

Lay’s of Doritos
Alle soorten
2 zakken à 290
of 335 gram

Unox stevige
soepen
Alle soorten
3 blikken à 800 ml

Coca-Cola

0

99

2 VOOR

3

19

3 VOOR

4

00

Regular, zero sugar of light
Pak met 6 flessen
à 1,5 liter

Robijn Klein
& Krachtig
wasmiddelen

Alle soorten
3 flacons à 735-875 ml

Pampers

Baby Dry, Baby Dry
Pants of Active Fit
2 voordeelpakken
à 35-60 stuks

5+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2 VOOR

25

00

Conimex
kroepoek

Alle soorten
3 zakken à 73-75 gram
5+1 gratis: 16,67% korting op de totaalprijs van 6 producten.

Per kilo

3 VOOR

2

25

Jonge, jong belegen
of belegen kaas
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten, alle combinaties mogelijk.

Bananen

Stuk jong ca. 745 gram,
jong belegen ca. 725 gram
of belegen ca. 710 gram

Unox
knakworsten
Alle soorten
3 blikken à 12 stuks

5

00

3 VOOR

4

50

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo, Heesch, Schoonstraat 8
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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 en donderdag:
9.00-12.00 uur
woensdag: 16.30-19.00 uur

Woensdag 20 september 2017

Versnelling transitie veehouderij
Besluitvorming provincie
De agrarische sector is voor
Bernheze een heel belangrijke
sector in het buitengebied. Niet
alleen de agrarische activiteiten
staan centraal, ook landschap,
toerisme, recreatie en natuurlijk
het woonplezier. reden genoeg
voor de gemeente om ervoor te
zorgen dat iedereen gezond, veilig en met plezier kan wonen,
werken en verblijven in ons buitengebied.
Maatregelen in de landbouw en
veehouderij
Veel mensen hebben zorgen
over de landbouw en vooral de
veehouderij. Het gaat dan vaak
over de (negatieve) invloed van
de sector op de omgeving, zoals
dierziektes, consequenties voor
de volksgezondheid en milieueffecten. Om met elkaar te komen
tot een sterke, maatschappelijk
gewaardeerde veehouderij, heeft
de provincie in juli maatregelen
aangekondigd. Ofschoon nog

niet alle uitwerkingen bekend
zijn, is wel duidelijk dat deze
maatregelen voor veel boeren
grote gevolgen zullen hebben.
Verduurzaming van de sector
staat al sinds 2014 hoog op de
agenda van Bernheze. Samen
met agrariërs, ZLTO, de provincie en Regio Agrifood capital
voeren we gesprekken hierover
en hebben we al verschillende
stappen gezet om te komen tot
verduurzaming.
Met de aangekondigde maatregelen door de provincie zijn de
te nemen stappen in een stroomversnelling gekomen. Het college heeft, vooruitlopend op het
aangekondigde flankerend beleid van de provincie, zelf acties
in gang gezet om proactief en
doelgericht onze regierol inhoud
te geven. Wethouder Peter van
Boekel: “We voelen de urgentie
om te bewegen. Dat moet snel,

maar vooral zorgvuldig. Ons uitgangspunt is dat de maatregelen
kansen bieden voor Bernheze.
Daarvoor is een innovatieve kijk
op landbouw nodig met het oog
op meerwaarde voor iedereen.”
Welke gevolgen hebben provinciale maatregelen voor u als
agrariër?
We willen allereerst in kaart brengen welke gevolgen de maatregelen van de provincie hebben
voor agrariërs en de omgeving.
We zouden daarom graag in gesprek willen komen met agrariërs
die direct te maken krijgen met
deze maatregelen. Omdat de situatie voor elke agrariër anders
is, willen we deze gesprekken
graag op individueel niveau voeren. Informatie uit deze gesprekken geven we mee aan de provincie als input voor de verdere
uitwerking van het flankerend
beleid en om ons eigen beleid te
ontwikkelen.

Een aantal agrariërs heeft al aangegeven met ons in gesprek te
willen. Bent u agrariër en voelt u
zich betrokken, dan nodigen we
u van harte uit contact met ons
op te nemen. Alles wat u vertelt
behandelen we uiteraard vertrouwelijk. Naast technische aspecten, horen we graag ook wat
de gevolgen van de maatregelen
zijn voor uw persoonlijke situatie
en die van uw gezin.
Na analyse van de gegevens uit
alle gesprekken en verder overleg
(waaronder ook met de verschillende belangengroepen) zullen
vervolgstappen worden uitgezet.
Natuurlijk houden we u hiervan
op de hoogte.
Meer informatie of een afspraak
plannen?
Neem dan contact op met
mevrouw Phyllis den Brok,
tel. 14 0412 of per mail
gemeente@bernheze.org.

AGeNDA
7 oktober 2017
Open dag gemeenteraad en
college van b&w
Gemeentehuis, Heesch
11.00-15.00 uur
10 oktober 2017
Inspiratiebijeenkomst
Energieweverij
Aula Gymnasium Bernrode,
Abdijstraat 36, HeeswijkDinther
17.30-21.30 uur
12 oktober 2017
Ontmoetingsavond
dementievriendelijk Bernheze
cultureel centrum de Pas,
De Misse 4, Heesch
Inloop 19.00 uur
Start 19.30 uur

Bernheze dementievriendelijk
Ontmoetingsavond 12 oktober
Wilt u meewerken aan een dementievriendelijk Bernheze?
Kom dan op onze ontmoetingsavond op 12 oktober 2017.
Het aantal mensen met dementie
neemt toe omdat het aantal ouderen stijgt. De verwachting is, dat er
in 2030 in Bernheze bijna 800 mensen wonen die lijden aan dementie.
Meer dan 70% van de mensen met
dementie woont thuis en krijgt hulp
van familie, eventueel aangevuld
met professionele hulp.
Mantelzorgers
60% Van alle hulp die geboden
wordt aan mensen met dementie
wordt verleend door familieleden: mantelzorgers! Zonder deze
mantelzorgers zouden dementerenden niet thuis kunnen blij-

ven wonen. Ondersteuning van
zowel de mensen met dementie
als hun mantelzorgers is dus heel
belangrijk. Een dementievriendelijke gemeente draagt bij aan
deze ondersteuning.
Dementievriendelijke gemeente
We willen Bernheze graag dementievriendelijker maken. Daarom komen we graag in contact
met mensen met dementie en hun
mantelzorgers. We organiseren
op 12 oktober 2017 in cultureel
centrum de Pas een informatieen ontmoetingsavond over leven
met dementie. Alle inwoners van
Bernheze zijn van harte welkom.
Wethouder Jan Glastra van Loon
opent om 19.30 uur de avond.
u bent vanaf 19.00 uur welkom
voor koffie en thee.

Programma ontmoetingsavond
Heeft u last van geheugenproblemen? Zorgt u voor iemand met
(beginnende) dementie? Wilt u
meer weten over geheugenproblemen en dementie?
Esther de Bie van ONS welzijn legt
uit wat wordt bedoeld met een
dementievriendelijke gemeente.
Als voorbeeld vertelt ze hoe de
gemeente Meijerijstad hier al aan
werkt. Verder staat een optreden
van theatergroep Theducater op
het programma. Acteurs van Theducater spelen situaties uit het
dagelijks leven en vertellen over
de verschillen tussen vergeetachtigheid en beginnende dementie.
Maar we willen ook graag met u
in gesprek over de vraag hoe we
Bernheze dementievriendelijker
kunnen maken.

Meer informatie:
Sociaal team Bernheze,
werkgroep Dementie
vriendelijk Bernheze,
telefoon 06-53 34 12 87
Facebook: Dementie
vriendelijk Bernheze

rAADSVerGADeriNG

Doe gft-afval niet
bij restafval.
De gft-container
is goedkoper.

Vragen aan de gemeente?

@bernheze_gem

Op 28 september 2017 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.
- Voorstellen op aanbevelingen Tussenevaluatie van het
Inrichtings- en Beheerplan
(IBeP) De Maashorst
- Vaststellen beleidsnota Teeltondersteunende Voorzienin-

gen Bernheze 2017
- Vaststellen bestemmingsplan
Jan van den Boomstraat 5 en
6, Heeswijk-Dinther
- Vaststellen bestemmingsplan
Doolhof ong., Nistelrode
- Voorstel tot vaststellen beheersverordening centrum
Heeswijk-Dinther en vaststellen beheersverordening
centrum Nistelrode
- Vaststellen bestemmingsplan
Eggerlaan, Vorstenbosch

- Vaststellen bestemmingsplan
Tipweg 15, Vorstenbosch
- Vaststellen bestemmingsplan
Mgr. Van den Hurklaan 11,
Heesch
- Vaststellen bestemmingsplan
Heilarenstraat ong. (naast 51),
Heeswijk-Dinther
- Benoeming burgerlid
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.
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Ontmoet het gemeentebestuur van Bernheze
Zaterdag 7 oktober 2017, 11.00 – 15.00 uur, gemeentehuis Bernheze, Heesch
Op 7 oktober 2017 zijn alle inwoners van Bernheze welkom in het
gemeentehuis in Heesch. Ontmoet daar het complete gemeentebestuur. Praat met gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Wat zijn hun verschillende taken, hoe ziet hun dagelijks
werk eruit? Ontdek hoe een gemeente wordt bestuurd en kom zelf
met ideeën! Neem de kinderen vooral mee. Ook voor hen is er van
alles te doen.
Het gemeentebestuur neemt besluiten over kwesties die belangrijk zijn voor de inwoners van de
gemeente. Denk aan beslissingen
over bestemmingsplannen, het
verlenen van zorg aan ouderen
en mensen met een beperking, en
het onderhoud van groen en straten. Hoe ontstaan die besluiten
eigenlijk? Wie komt er met een
voorstel? Hoe komt het tot een
debat? Wie beslist uiteindelijk? En
niet te vergeten: hebt u ook als inwoner van Bernheze invloed?
Praten met koffie
Op 7 oktober gaat het over dit
soort vragen. Neem een kop koffie en vraag eens aan raadsleden
waarom zij voor dit vak gekozen
hebben. En waar zij zich speciaal
hard voor maken. Ontdek het

verschil in hun interesses en in stijl
van werken. Praat met hen over
de manier waarop zij hun ideeën
proberen te realiseren. Wat is eigenlijk het verschil tussen een gemeenteraadslid en een wethouder? Waarom heeft Bernheze vier
wethouders? En wat doen die dan
precies? Dan is er nog de burgemeester. Neemt zij uiteindelijk alle
beslissingen?
Zelf oefenen
Tussen 11.00 en 15.00 uur is er
alle tijd om op die vragen antwoord krijgen. Spiek ook eens
in de agenda van een gemeenteraadslid, een wethouder of de
burgemeester. Zo krijg je toch
vaak de beste informatie...
Leer vooral ook door zelf te oefenen in besturen. Zet bijvoorbeeld

eens een gemeentebegroting in
elkaar. Hoe creatief gaat u om met
een bepaald budget? We nodigen
u verder uit met ideeën te komen
voor onze gemeente. In ieder geval kunt u uw mening geven over
onderwerpen die in uw omgeving
spelen.
De kinderen vergapen zich intussen aan een echte brandweerwagen en een ballonnenartiest. Voor
iedereen is er een broodje, koffie
of limonade.
Contact houden
Deze ‘Open Dag’ is een initiatief
van de gemeenteraad. Gemeentebestuurders zijn net als u inwoners van Bernheze. Juist als bestuurders vinden zij het belangrijk
contact te houden met medebewoners.
Sinds 2014 is er dan ook bijna elk
jaar wel een moment waarop inwoners en gemeentebestuur elkaar informeel treffen. Dit jaar is
dat dus op 7 oktober. Tot dan!

ZATERDAG
7 OKTOBER 2017
11.00 – 15.00 UUR
GEMEENTEHUIS BERNHEZE
HEESCH

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.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 12 september 2017 besloten een incidentele
standplaatsvergunning te verlenen aan C.M.M. van Orsouw,
Stationsplein 4, 5384 BH Heesch
voor het plaatsen van een frietwagen op Stationsplein van 2 tot
en met 8 oktober 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding maken uitweg
J.A.J. Jonkers, Kerkveld 14, 5388
CG Nistelrode heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid 1
onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het maken van een 2e uitweg
naar Korenstraat in Nistelrode. De
melding is op 15 september 2017
geaccepteerd. Verzenddatum: 15
september 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- De Heische Hoeve B.V. voor het
organiseren van een Herfstmarkt
op 22 oktober 2017 van 10.00
tot 17.00 uur op locatie Heideweg 1a, 5472 LC Loosbroek. De
beschikking is verzonden op 12
september 2017.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Melding klein evenement
In overeenstemming met artikel
2:25, lid 2 onder g, van de APV
Bernheze 2014 is een melding gedaan door:
- J.J.M. Uijen voor het organiseren van een trouwerij op 23
september 2017 op de locatie
Poelstraat 14, 5388 EP Nistelrode. Er is een ontheffing geluid
verleend van 18.00 tot 1.00 uur.
De toestemming is verzonden
op 18 september 2017.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van
toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- Sectie E nr.1771
Herplant populierbos
Datum ontvangst: 08-09-2017
- De Dieppoel 1
Vervangen kozijnen en isoleren
en ophogen dak
Datum ontvangst: 10-09-2017
Nistelrode
- Het Geerke ong.
Oprichten woonhuis
Datum ontvangst: 09-09-2017
- Heuvelstraat 80
Verplaatsen loods
Datum ontvangst: 12-09-2017
- Delst 45
Verbouwen woning en handelen
in strijd regels ruimtelijke ordening
Datum ontvangst: 12-09-2017
Vorstenbosch
- Schoolstraat 14
Aanpassen constructie
Datum ontvangst: 08-09-2017
Heesch
- Nistelrodeseweg 30
Legaliseren en vergroten schuilstal
Datum ontvangst: 12-09-2017
- Zoggelsestraat ong.sectie A 481
Oprichten woonhuis en kantoor
en veranderen in/uitrit
Datum ontvangst: 13-09-2017
- ’t Dorp 107

Uitbreiden woonhuis en
handelen met gevolgen voor
beschermde monumenten
Datum ontvangst: 14-09-2017
- Zoggelsestraat 41
Kappen eik (sanering waterleiding)
Ontvangstdatum: 11-09-2017
- John F. Kennedystraat, nabij 44
en Hadewychstraat, t.o. 6
Kappen iep, linde en eik (herstructurering Bestemmingsplan
Hildebrandstraat e.o.)
Ontvangstdatum: 11-09-2017
- Vosbergstraat, nabij 4
Kappen berk en zomereik
(sanering waterleiding)
Ontvangstdatum: 11-09-2017
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Heesch
- Loosbroeksestraat 5
Verbouwing woonhuis
Verzenddatum: 13-09-2017
- Beellandstraat ong., bouwnr.1
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 14-09-2017
- Beellandstraat ong., bouwnr.2
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 14-09-2017
- Beellandstraat ong., bouwnr.3
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 14-09-2017
- Beellandstraat ong., bouwnr.4
Oprichten woonhuis

Verzenddatum:14-09-2017
- Beellandstraat ong., bouwnr.5
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 14-09-2017
- Beellandstraat ong., bouwnr.6
Oprichten woonhuis
Verzenddatum: 14-09-2017
Vorstenbosch
- Kerkstraat 36
Bouwen opslagloods
Verzenddatum: 11-09-2017
Nistelrode
- Laar 1
Aanbrengen gevelreclame
Verzenddatum: 14-09-2017
- Kantje 38
Plaatsen ondergrondse
kadaverkoeling
Verzenddatum: 14-09-2017
Loosbroek
- Dorpsstraat 86
Bouw garage/opslagloods
Verzenddatum: 14-09-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
De volgende omgevingsvergunning is verleend. Omdat dit besluit leidt tot een onomkeerbare
situatie, treden ze zes weken na
verzending van het besluit in werking.
Nistelrode
- Loosbroekseweg 68
Kappen Amerikaanse eik en
kastanje (ziekte)
Verzenddatum: 15-09-2017
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
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PrOCeDureS
Openingstijden zie colofon
Inzage
Procedure 1a
u kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch.
Procedure 1b
u kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak
inzien in het gemeentehuis in Heesch
en 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-

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.

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.

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.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

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.

Voorlopige voorziening
Procedure 7a

www.BerNHeZe.OrG

Progressief Bernheze:

een andere kijk...
Door Skip Anker, commissielid Progressief Bernheze
De eerste week van september was ik
op het Griekse eiland Lesbos. Ik had
de buitengewone kans om daar een
week lang vrijwilligerswerk te doen.
Het eiland, dat normaal gesproken een
vakantieoord is, heeft de afgelopen jaren ontzettend veel vluchtelingen zien
aankomen.
Mensen die vluchten voor oorlog
en geweld stappen in wankele
bootjes op zoek naar een beter
leven.
Het vluchtelingenkamp waar ik
vrijwilligerswerk deed, was een
relatief klein kamp met veel kinderen. Ik weet nog goed dat ik
bij aankomst de vergelijking trok
met een zomerkamp voor kinderen.
Toch bleek de realiteit anders.
Tijdens onze eerste dag op het
kamp probeerde één van de inwoners zich van het leven te beroven. Een realitycheck die onze
groep diep raakte. De stress, onzekerheid en onverwerkte trauma’s van de reis of thuis zorgen
voor veel onverwerkte emoties.
Voor veel vluchtelingen is de

wachttijd van minimaal drie jaar
een enorme uitdaging.
Als enorm bevoorrecht mens was
het confronterend om zoveel
mensen en kinderen te zien die in
een soort leegte leven. Gevangen
tussen eindbestemming Europa
en de muur van Turkije. Kinderen
met dromen die nooit werkelijkheid zullen worden omdat er
geen plek voor hen is in Europa.
Mannen die hun vrouw en kinderen jaren niet kunnen zien. Het
is bizar wanneer je bedenkt dat
dit op nog geen drie uur vliegen
vanaf Nederland gebeurt.
Het was voor mij een ervaring
om nooit te vergeten. Ik vraag
me af of de oplossing van Europa
recht doet aan de mens.

Toon: ‘Kinderen een goede toekomst bieden’
SP: Schoolkostenregeling

inkomens

voor lagere

Toon van Vugt, raadslid SP
Deze week hoorden wij dat de rooi Pannen ((V)MBO school) de schoolkosten voor de leerlingen vergoedt. een mooi gebaar, maar er zijn andere mogelijkheden voor gezinnen met een laag inkomen. De gemeente Bernheze heeft
er een potje voor. De toekomst van kinderen staat op het spel als zij geen
goede opleiding kunnen volgen. De SP wil er alles aan doen om kinderen een
goede toekomst te bieden. Daar hoort een goede opleiding bij!

Schoolkostenregeling Bernheze
Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van vier tot achttien in het basis- en/of voortgezet (beroeps-) onderwijs, hebben
hoge schoolkosten. Bijvoorbeeld
voor boeken, schooltassen, excursies, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.
Moet u rondkomen van een minimuminkomen, dan is dat echt
een probleem. u kunt in aanmerking komen voor een jaarlijkse
bijdrage in de schoolkosten van

uw kind. In het belang van uw
kind is het belangrijk daar gebruik van te maken.
Wat kunt u krijgen?
De bijdrage in het schooljaar
2017/2018 is € 187,- per kind
van vier tot achttien jaar in het
basis- en/of voortgezet onderwijs.
uw inkomen mag niet hoger
zijn dan de inkomensgrens van
€ 1.606,-. Het bezit mag niet
groter zijn dan € 11.880,-.

www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand
geeft u meer informatie.
Aanvragen
Ga hiervoor naar www.meierijstad/bijzonderebijstand. En dan
naar het programma ‘Bereken
uw recht’ (digitaal aanvragen).
Of download het aanvraagformulier ‘bijzondere bijstand’. Als
u een vergoeding hebt gehad in
het schooljaar 2016/2017, dan
heeft u automatisch al een aanvraagformulier voor het nieuwe
schooljaar gekregen.

informatie voor de kernen
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Dank!
Al sinds het begin van mijn carrière heb ik me volledig gericht op
het, naar mijn mening, meest belangrijke dat er is: een optimistische
toekomst creëren door kinderen gelijke kansen en een veilige
omgeving te geven. In 2012 ben ik met deze missie aangesloten
bij D66 Bernheze en in 2014 heb ik de kans gekregen om dit
voort te zetten als raadslid.
Samen, D66 en andere fracties, hebben we veel weten te
bereiken. Vooral op het gebied van sociale zaken met kinderen
was er een enorme welwillendheid in de raad. Vanuit D66
hebben we ons hard gemaakt voor een grotere betrokkenheid
vanuit de gemeente met onderwijs, ervoor gezorgd dat de
eigen bijdrage die ouders moesten betalen bij jeugdzorg
is komen te vervallen en geld wordt vrijgemaakt voor
preventie in de jeugdhulp.
Nu moet ik helaas vroegtijdig afscheid nemen van de
raad omdat ik samen met mijn gezin ga verhuizen
naar een plek buiten Bernheze. Terugkijkend voel ik
trots om alles wat we bereikt hebben en ben ik blij
dat ik zoveel heb kunnen leren en bijdragen. Dank!

Retselseweg 5 | Heeswijk-Dinther
06-50453935
ma - di - vr 9.00-20.30 uur
do 9.00-17.00 uur | za 9.00-16.00 uur

Ben jij ook D66? Laat het ons weten! Ikbend66@gmail.com
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Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

• A,B,C diploma
binnen een jaar
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Graafsebaan 31 Heesch 06-2909 9005
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Aa-brugstraat 4 - 5473 GG Heeswijk-Dinther
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wij als partij met jouw inbreng
Tel. 0413-294363 - info@tgeburgt.nl - www.tgeburgt.nl

Heidi, Tino, Govert, Cokkie

Lokaal: Verkeersdrukte

‘De Oplossing’

Namens Lokaal Gerjo van Kessel
In de afgelopen vier jaar hebben wij als Lokaal de verkeerssituatie in het centrum van Nistelrode mede onder de aandacht gehouden. Wij zijn erg tevreden
dat er intussen belangrijke stappen zijn en worden genomen om te komen tot
een herinrichting van het centrum van Nistelrode. Dinsdag 19 september zijn
de eerste schetsen tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd.

Wij zijn erg te spreken over de
manier waarop alle inwoners
in een vroeg stadium de mogelijkheid krijgen mee te spreken
over belangrijke zaken die in de
kernen leven. Op deze manier
kunnen goede ideeën al vanaf
het begin worden meegenomen
in het proces. Dit is burgerparticipatie zoals wij dit voor ogen
hebben.

h o o l ít G e

• 2 maal per week
Zwemschool
zwemdocent
• A,B,C diploma
•tot2 maal
per week
of als vrijwilliger?
een gedragen CDA-verkiebinnen een jaar
’t
Geburgt
Specialiteiten:
Wat kan en moet anders?
Wat
zingsprogramma voor Bernheze.
• 2 maal
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Zorg voor iedereen die het nodig
heeft
Loop je al langer rond met een
idee voor je dorp? Heb je wensen
voor verbeteringen in de zorg,
voor jonge kinderen, de jeugd tot
achttien jaar of ouder? Wat vind
jij belangrijk in jouw woon- of
werkomgeving? Wat vind jij als
ouder wenselijk voor je kind? En
wat vind jij als senior nodig voor
jezelf en jouw omgeving? Welke
wensen heb je als mantelzorger

h o o l ít G e
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sc

m

Specialiteiten:Specialiteiten:

Esther van den Bogaart, Raadslid CDA Bernheze
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CDA: Jouw

Zwemschool
Zwemschool
Bouwplannen?
’t Geburgt
’t Geburgt

Wij als Lokaal zullen zeker aandacht vragen voor de verkeersafwikkeling in en rondom het centrum waarbij prioriteit dient te
zijn voor de verkeerssituatie van
de ‘zwakkere weggebruikers’,
zoals onze fietsers, voetgangers
en minder validen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan bekende kreten, zoals ‘auto te gast’
en ‘shared space’ maar we staan
natuurlijk ook open voor alle

Sparen voor uw kind
of kleinkind?
Kom Zilvervloot Sparen

Mooie
bonus a
ls
het kind
18 word
t*

aandachtspunten die u belangrijk
vindt.
Heeft u de bijeenkomst gemist of
wilt u na uw bezoek aan de informatiebijeenkomst uw mening
met ons delen, dan nodigen wij u
graag uit om dit samen met ons
op te pakken. Wij gaan ervoor
om samen met u de verkeersinrichting van Nistelrode een nieuw
elan te geven, die gericht is op
veiligheid voor iedere gebruiker.

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.

Ik blijf

Nieuwe en jonggebruikte Bromfietsen en Scooters, ook onderdelen

Van Heck Assurantiën

• Anoniem • Gratis • In 3 minuten
www.tipmooibernheze.nl
Meld je nu aan en doe mee aan de enquête die in oktober verstuurd wordt over:

gemeenteraadsverkiezingen 2018, hoe denk jij erover?

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

wie
is deze Bernhezenaar?

MooiBernhezertjes
te huur

gevraagd

OPSLAGUNIT.EU
Te huur opslagunits in Nistelrode
afmeting unit
24m2 voor € 90,- p.m.
48m2 voor € 150,- p.m.
Eigen toegang.
Voor meer info 06-46111667 of
www.opslagunit.eu.

Wie kan mij helpen aan
ansichtkaarten van
Heeswijk-Dinther en
Loosbroek?
Dick van de Leest 06-55325484.

aangeboden
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:
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851
vorige week
Pierre van den Helm
Rémon Dijkhoff
kan de staatsloten
uit Heeswijk-Dinther
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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

SCHEIDEN
SCHEIDEN
JESAM
SAMEN
DOE JE
EN
Vanaf intakegespre
intakegesprek
k t/m afhandelin
afhandeling
g rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan een advocaat
Een aanspr
aanspreekpunt
eekpun t tegen een vaste totaalprijs
totaalprijs
Astrid Larue Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys
larue@scheidingshuys.nl
.nl
www.scheidingshuys
www.scheidingshuys.nl
.nl

ER IS
ST NA DE SCHEIDING
ER
ISTOEKOM
TOEKOMST
SCHEIDING

Het ScheidingsHuys
ScheidingsHuys
Oude/kapotte mobieltjes
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode of
Bunderstraat 1 Heesch en steun
hiermee het goede doel Stichting Opkikker.
Lege cartridges
Lever ze in bij ’t Mediahuys,
Laar 28 in Nistelrode en
steun hiermee het goede doel
Hulphond Nederland.

FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor
info en/of boekingen: 0413292911/ 06-25416954.
Mario & Christa Bok.

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

KOFFERBAKVERKOOP
GILDE BOEKEL
zondag 24 september van
9.00 tot 15.00 uur.
op evenemententerrein
Waterval 3a, Boekel.
www.agathagilde.nl.

Oude/kapotte
computers en laptops
Bel Wim van Nistelrooij uit
Heesch, 06-12464848.
Hij probeert deze nog te maken
en er samen met ONS Welzijn
een goede plek voor te vinden.

te koop
Nieuwe DessotapijttegelS
In allerlei kleuren/soorten.
Grote voorraad, scherpe
meeneemprijs. Vanaf
€ 0,50 per tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
Zonnescherm,
knikarmsysteem,
oranje doek
Breedte: 3,90 meter.
Uitval: 2,50 meter
Electrisch te bedienen. € 100,Tel.: 06 50636607.
Garagesale
Zaterdag 23 en zondag 24 september van 10.00 tot 16.00 uur
Solex, gereedschap, kleding en
nog vele andere dingen.
Brugstraat 47 in Vinkel
073-5325178.
Motor Yamaha fazer 600
Bouwjaar 2002. 51.726 km.
Inclusief topkoffer. Een betrouwbare sportieve motorfiets.
Technisch in orde en altijd goed
onderhouden. € 1.800,06-11450588.

personeel
Huishoudelijke hulp
Zelfstandig werkend voor
10-12 uur per week.
Heeswijk-Dinther - Addy
Nelissen, 0413-293700.

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

Praktijk
voor
KINDERFYSIOTHERAPIE

H. Stokstraat 4 - 5473 GL Heeswijk-Dinther
0413-228509 - info@mtc-bernheze.nl – www.mtc-bernheze.nl

WIJ ZORGEN VOOR
WIFI DIE WÉL WERKT!

prinsjesdag: eindelijk feest
Tekst?

Baal jij ook zo van wifi die wegvalt, geen bereik in sommige
delen van je huis of tuin? Wij zorgen voor wifi die wél werkt,
zonder onnodige dure extra routers.
In 3 simpele stappen.
Ga naar www.wijwillenwifi.nl en vraag vrijblijvend
een offerte aan!

Ondernemers
laat je zien!

www.bernhezemedia.nl

Zie oplossing pagina 34
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Gerard in gesprek met...
Willem van Lanen, voorzitter van Blanco
Op dinsdag 5 september schuif ik aan bij Willem van Lanen, de voorzitter van Politieke Partij Blanco,
die samen met Ad Donkers en Marko Konings in de gemeenteraad van Bernheze is vertegenwoordigd
als Politieke Partij Blanco. Politieke Partij Blanco is een lokale partij, maar maakt geen deel uit van het
samenwerkingsverband Lokaal, dat bij de verkiezingen ontstond uit de samenwerking van OPG, ABB
en Bernheze Solidair. Lokaal maakt met vier zetels deel uit van de zestienkoppige coalitie en Politieke
Partij Blanco zit met VVD en Progressief Bernheze in de oppositie.

Oud raadslid Gerard
van Dijk gaat in gesprek
met de voorzitters van
de politieke partijen om
bij hen in de keuken te
kijken en geeft de lezer
zo een blik achter de
schermen.

Profielschets:
Naam: Willem van Lanen
Woonachtig: Dinther
Leeftijd: 61 jaar
Burgelijke staat: gehuwd
met Corry, 1 dochter
Aafke
Beroep: zelfstandig
ondernemer grafische
industrie
Gerard in gesprek met Willem van Lanen

Blanco, een lokale partij,
met oog voor alle kernen
Vertel eens iets over jezelf
“Ik ben geboren in Ravenstein,
heb daar tot mijn 21e gewoond,
ben toen naar Den Bosch verhuisd en nu woon ik met echtgenote Corry, die uit Vessem komt,
al weer 28 jaar op deze plek in
Dinther.”
Wat heeft je bij de politiek
gebracht?
“Vanaf 2000 ben ik lid van de
OPG waarbij ik me vooral bezighield met het drukwerk en het
boekje rondom de verkiezingen.
Vanaf 2014, na het samengaan
van OPG, Bernheze Solidair en
ABB, ben ik me bestuurlijk met de
politiek gaan bemoeien en zo werd
ik in 2014 voorzitter van de nieuw
ontstane Politieke Partij Blanco.”
Vertel eens iets over jouw
partij
“Politieke Partij Blanco is een lokale partij met speerpunten op de
kernen Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch, maar met
zeker ook oog voor de problematiek in Heesch en Nistelrode. Zo
hebben we ook een burgerlid in
de commissie maatschappelijke
zaken uit Heesch, Harrie Roelofs,
en is Ad Donkers voorzitter van
de commissie die de bestuurlijke
en strategische zaken van heel
Bernheze behartigt.”
Hoeveel leden hebben jullie
en wat is de contributie?
“We hebben ongeveer 40 leden
en die betalen € 20,- per jaar.”

Nemen jullie deel aan de
verkiezingen in 2018?
“Jazeker, en ik kan je al direct een
primeur geven en dat is dat Marko
Konings onze beoogde lijsttrekker
wordt. Natuurlijk moet onze ledenvergadering nog aan de gehele
kandidatenlijst haar goedkeuring

Doe je daarnaast nog andere
dingen in het maatschappelijk leven?
“Ik ben ook nog voorzitter van
onze buurtvereniging ‘De Eikenhoek’. We proberen een saamhorigheidsgevoel te creëren
tussen jong en oud; dit nu al 40

veel meer nieuwe huizen op een
duurzame manier van energie
worden voorzien.”
Hard werken dus, maar ook
plezierig?
“Jazeker, het is goed dat je je mening kunt ventileren, mee kunt

‘Marko Konings wordt onze lijsttrekker’
geven, maar voor ons staat Marko
duidelijk op één. Samen met een
werkgroep, waarin bijvoorbeeld
ook Robin Brugmans zit, is hij al
druk bezig om het verkiezingsprogramma te schrijven. Daarna wordt
dat concept met de leden besproken en vervolgens in de algemene
ledenvergadering vastgesteld.”
Wat is de dagelijkse gang van
zaken in een politieke partij?
“De raadsleden zijn eigenlijk 24
uur per dag met de gemeente
bezig. Dat geldt in mindere mate
voor bestuur en burgerraadsleden, maar ook zij spenderen er
erg veel tijd aan. Zo hebben we
tweewekelijks onze bestuursvergadering, daarnaast voorbereidingsavonden voor de drie
commissies en dan nog de voorbereiding en bespreking van de
raadsvergadering. Als voorzitter
denk ik er toch zeker een vijf uur
per week mee bezig te zijn.”

jaar. Verder ben ik vrijwilliger bij
Stichting Berne Abdijbier om de
verkoop van dat bier te promoten. De opbrengst komt geheel
ten goede aan de Abdij en diens
projecten in het buitenland. Ook
ben ik bezorger bij de HaDeejer.”
Grootste, mooiste project of
besluit waaraan jullie een
belangrijke bijdrage hebben
geleverd?
“Dat is de komst van de eerste gasloze wijk in Bernheze, de
Heeswijkse Akkers, die binnenkort in Heeswijk gerealiseerd gaat
worden. De fossiele brandstoffen
raken op, en bovendien moeten
we op een duurzame manier
gaan leven. We hebben maar
één planeet, en daar moeten we
zuinig op zijn. Daarom kwamen
wij vorig jaar met het voorstel om
een wijk te gaan bouwen zonder
gasaansluiting en deze te gebruiken als pilot, zodat straks nog

praten en mee mag besluiten.
We hebben een goed geoliede
organisatie staan en dan is het
een voorrecht om daar voorzitter
van te mogen zijn.”
En dan zijn we nu op het moment van de foto gekomen,
hoe lossen wij dat samen op?
“Geen probleem, ik vraag even
iemand in de buurt die ons kan
vereeuwigen.” En binnen notime staat Lieke Geijbels met haar

Marko Konings

vader op de stoep om de voor
ons gesprek passende plaatjes te
maken.

Zo dat hebben we ook gehad
en nu je wens voor de toekomst?
“We hebben ons als Politieke Partij Blanco de afgelopen
jaren op alle beleidsvelden laten zien, hebben als
oppositiepartij waar mogelijk constructief meegedacht met
de coalitie en willen onze inzet bij de komende verkiezingen
graag gehonoreerd zien met drie zetels. Daarmee hopen
we dan ook deel te mogen gaan uitmaken van de nieuw te
vormen coalitie. “
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aan het werk
Oproep
HEESCH - Stichting Carnavalsviering Heesch is een organisatie die het openbaar carnaval
binnen Krullendonk (Heesch) mogelijk maakt. Veel vrijwilligers zetten zich in om voor
alle leeftijdscategorieën carnaval mogelijk te maken. Een aantal commissies kan nog hulp
gebruiken!

Gevraagd

ALLROUND MACHINIST
OVER DE FUNCTIE:
De werkzaamheden machinist bestaan
onder andere uit:
• Voorbereiden werkplek
• Alle voorkomende
werkzaamheden
• Uitvoeren reparaties
en onderhoud
(straatwerk)

FUNCTIE-EISEN:
Je voldoet aan machinist minikraan
aan onderstaande eisen
• Werkervaring minimaal 1 jaar
als machinist op (mini)
rupskraan diploma machinist
is een pré
• VCA certificaat
• Rijbewijs BE/vrachtwagen
rijbewijs
• Doorzettingsvermogen
• Representatief
• Geen 9-5 mentaliteit

Misschien ben jij wel net die creatieve vrijwilliger die de Krulkrant nodig heeft, wil je kinderen bij ‘Remix
2.0’ een onvergetelijke carnaval geven of wil je anders wel je handen uit de mouwen steken binnen een
andere commissie. Alle hulp is welkom!
Laat Krullendonk het carnaval beleven zoals het bedoeld is en meld je aan via onderstaand mailadres of
bel gewoon even als je informatie wilt, secretariaat@krullendonk.nl of 06-18800884.
Met carnavaleske groeten,
Gerrit-Jan Leeijen, voorzitter Stichting Carnavalsviering Heesch.

Waardsestraat 9A - 5388 PP Nistelrode - 06-21118245 - arjan@ar-infra.nl

• Constructiebankwerker/-lasser
• Monteur buitendienst
Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt
en nauwkeurig kan werken? Dan heeft Van Lieshout
Specicon een interessante en uitdagende baan voor jou!
Functieomschrijving
De volledige functieomschrijvingen van deze vacatures kun je
vinden op onze website www.vanlieshoutspecicon.nl/vacatures.

Wij bieden je in ieder geval:
• Een hecht team met een gezonde
en informele werksfeer.
• Mogelijkheden tot het
volgen van opleidingen.
• 38-urige werkweek.
• CAO Metaal & Techniek is van
toepassing op je overeenkomst.
Reageren?
Per e-mail: info@vanlieshoutspecicon.nl
Voor vragen omtrent de inhoud van deze
functie kun je contact opnemen met de
heer J. van Lieshout, tel. 0413 22 95 19.

FINANCIEEL MANAGER
m/v | 20-24 uren per week
Zoek je een zelfstandige en veelzijdige functie in een
internationaal opererende organisatie? Dan is dit je kans!
Van Osch Uden B.V. is al ruim 78 jaar specialist in producten en systemen
ten behoeve van de intensieve veehouderij. Growfeeder B.V. is ruim 25 jaar
leverancier van topkwaliteit RVS producten voor deze sector.
Het totale pakket aan eigen producten wordt gefabriceerd in onze moderne
fabrieken in Uden, van waaruit deze middels een dealernetwerk wereldwijd
verkocht worden.
In deze parttime functie ben je eindverantwoordelijk voor de gehele ﬁnanciële
administratie van beide werkmaatschappijen. Ook de verwerking van de
ﬁnanciële- en urenadministratie, overige personeelszaken en diverse secretariële
werkzaamheden behoren tot het takenpakket. Je hebt HBO werk- en denkniveau
en minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent zelfstandig
ingesteld, communicatief vaardig en hebt een positieve mentaliteit.
Wij bieden een veelzijdige baan en scholingsmogelijkheden. Daarbij hoort een
jaarcontract met goed salaris. Je uren zijn ﬂexibel in te delen.
Ben je enthousiast? Stuur dan voor 30 september jouw CV met motivatie naar
info@van-osch-uden.nl t.a.v. Lieke van den Heuvel. Heb je vragen over deze
vacature? Bel dan gerust: 0413-262686.
Op onze websites www.van-osch-uden.nl en www.growfeeder.com vind je meer
informatie over de bedrijven en de producten die wij maken.
Van Osch Uden b.v. Zadelmakerstraat 5, 5405 BR Uden | WWW.VAN-OSCH-UDEN.NL
GrowFeeder B.V. Zadelmakerstraat 3, 5405 BR Uden | WWW.GROWFEEDER.COM

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Van Lieshout Specicon is specialist op het gebied van staalconstructies,
recyclingsystemen, betonmortel- en betonwareninstallaties met oog voor
detail. Als onafhankelijk bedrijf kunnen wij de klant voorzien van een
uitgebreid en vakkundig advies. Doordat wij alle disciplines zelf in huis
.
hebben van ontwerp tot montage worden de projecten volledig begeleidt.
De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt als hecht en betrouwbaar. Afspraken
nakomen staat voorop, zowel intern als extern. Wij zijn op zoek naar een:
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‘Laat je hart spreken’

Speciale dansschool Bolero
zoekt vrijwilligers

Sollicitatietips
Ook als je veel ervaring hebt met
solliciteren zijn er vaak nog wel
dingen die je kunt verbeteren.
Goed en effectief solliciteren kan
nooit een baan garanderen, maar
je kunt wel je kans op een (passende) baan vergroten.

BERNHEZE - Speciale dansschool Bolero is een dansschool voor mensen met een verstandelijke beperking in Oss, Bernheze en omstreken. Dansen is leuk, gezond en gezellig! Dat vinden ook veel mensen
met een verstandelijke beperking.
Maar als je wilt leren dansen,
dan blijkt dat het juist voor deze
mensen vaak moeilijk is om danslessen te volgen op een reguliere dansschool. Het tempo ligt
vrij hoog en er is niet genoeg
mankracht om de nodige extra
aandacht aan het individu te
schenken. Daarom is al in 1990
dansschool Bolero opgericht.
Hier worden, met behulp van
een ervaren danslerarenkoppel
en enthousiaste vrijwilligers, op
een leuke en professionele manier danslessen gegeven aan
mensen met een verstandelijke
beperking.
Op dit moment zijn wij op zoek
naar mannelijke danspartners
of vrouwen die als heer kunnen
dansen en die de verstandelijk
gehandicapte medemens een
warm hart toedragen en daadwerkelijk hun steentje willen
bijdragen. Kennis van dansen
strekt tot aanbeveling maar je
hoeft echt geen topdanser te
zijn om mee te kunnen doen.
Natuurlijk is vrijwilligerswerk
niet vrijblijvend en wordt er het
nodige van je verwacht. Buiten

de danslessen om, die iedere
woensdagavond
plaatvinden,
zijn er diverse feestavonden,
waar volop gedanst kan worden
en een keer per jaar is er een landelijke dansdag.
Voor meer informatie ga naar
www.sdbolero.nl.
Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met het secretariaat,
ook via de website. Hier kun je
het contactformulier invullen.
Er wordt dan zo spoedig moge-

Een paar belangrijke tips:
• Maak een sterkte-zwakteanalyse van jezelf; wees
daarbij heel eerlijk, gebruik
testuitslagen en de mening
van anderen.
• Houd bedrijven die reorganiseren in de gaten en bel
de personeelsafdeling om te
vragen of er vacatures aankomen. Dit geldt natuurlijk
niet als de reorganisatie
uitdraait op massaontslag.
• Bel altijd voordat je een
brief stuurt met de contactpersoon die genoemd wordt
in een personeelsadvertentie; stel relevante vragen.
• Maak gebruik van je
netwerk en vertel zo veel
mogelijk mensen dat je
een baan zoekt. Je netwerk
levert vaak verrassende
kruiwagens op!
• Neem, zo mogelijk, het telefoonnummer van bedrijven
waar je solliciteert op in je
telefoon. Beslis als je hun
naam in je schermpje ziet
of de omgeving waar je op
dat moment bent zich leent
voor een telefoongesprek
met je toekomstige werkgever.

lijk contact met je opgenomen.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met voorzitter
Nelly van Erp via 0412-643263.
Tevens ben je van harte welkom
om een kijkje te komen nemen
tijdens een van de dansavonden
op woensdagavond in wijkcentrum De Hille, Looveltlaan 25 in
Oss.
De avond begint om 19.15 uur
en duurt tot 22.15 uur. In de
schoolvakanties wordt er niet
gedanst.

zoekt vrijwilligers

Wil jij graag iets voor een ander
betekenen?
ADHD/ADD
Wil jij je inzetten voor iemand met ADHD of
ADD? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!
Onze hulpvragen variëren van een kopje
koffie thuis tot een dagje weg. Eén keer per
week of één keer per maand: alle hulp is
welkom!
Heesch: Leuke dingen ondernemen
Een jonge, gezellige en actieve meid (1992)
wil graag éénmaal per twee weken in het
weekend met een vrijwilliger leuke dingen
ondernemen. Ze heeft niet-aangeboren
hersenletsel en is afhankelijk van een
rolstoel. Verder is ze heel zelfstandig; een
hulphond ondersteunt haar in het dagelijks
leven. Ze houdt van een gezellige babbel, er
samen op uit gaan, een filmpje kijken: alles
is mogelijk!
Vrijwilligerswerk doe je met je hart.
Als vrijwilliger bij Blink zorg je ervoor dat
mensen met een beperking zo veel mogelijk
mee kunnen doen aan de samenleving.
Ook bied je zwaar belaste mantelzorgers
verlichting, zodat zij even tijd hebben
voor zichzelf. Interesse of op zoek naar een
vrijwilliger? Neem vrijblijvend contact op
voor meer informatie of neem eens een
kijkje op onze website: 088-7540400
info@blinkuit.nl | www.blinkuit.nl

‘Eén uurtje per week kan
een leven veranderen’

bron: www.loopbaanadvies.net

Op woensdag enkele uurtjes over?
BEZORGERS VOOR NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER
Zie
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MAri JAcobs TiMMerfAbriek bv
De Morgenstond 5 -5473 HE Heeswijk Dinther

Alle

Reacties graag naar: info@timmerfabriekjacobs.nl
Voor vragen: 0413-291962 (Clemens van Zutphen)

De

Wat bieden wij:
- Fulltime functie
- Goede arbeidsvoorwaarden conform onze cao
- Prettige werksfeer
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Profieleisen:
- (Ruime) ervaring in de machinale houtbewerking
- Werktekeningen kunnen lezen
- Werken met grote nauwkeurigheid
- Een fikse dosis werklust
- Nederlandse taal in woord en geschrift
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Werkzaamheden:
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Allround / leerling
montagemedewerker /
machinaal timmerman

een ho
gesc

Voor uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een

OOk
verspreiding
Vanaf
13vOOr
jaar magde
je dit
doen, maar ben je 30, 40, 50, 60 of 70 jaar en je hebt op
van
uw
fOlders
woensdag enkele uren over, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Het gaat vooral om bezorgers in de kernen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther.
Heb je interesse stuur dan een mail met je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer
naar info@demooibernhezekrant.nl. Als bezorger krijg je een vaste wijk om te
bezorgen. Uiteraard proberen we een wijk te zoeken zo dicht mogelijk in je eigen
buurt.
Aanmelden verplicht je tot niets en we spreken samen met jou altijd de
werkzaamheden door, voordat je daadwerkelijk gaat bezorgen.
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BernheZe BOUWT
uPDAte BOuw rietdijk-Peelstraat Vorstenbosch

Hoe staat het met de bebouwing van
de kavels aan de Rietdijk-Peelstraat
in Vorstenbosch? Een kijkje en een
beetje navraag leren dat alles voorspoedig verloopt.
Het huis links gaat als een speer, de
pannen zijn er vorige week vrijdag
opgegaan. Het huis rechts is nog niet
zover, maar gaat ook goed vooruit.
Hier is de verdiepingsvloer gestort.
Over twee weken is het tijd voor de
spanten en dan werken ze alweer
richting schoorsteen, het hoogste
punt.
Aannemer Hans van der Velden: “De
bouw verloopt goed. We liggen mooi
op schema en tot nu toe verloopt alles
volgens plan. Er is een fijne, prettige
samenwerking tussen alle partijen.”

Kunststof kozijnen
M. van Pinxteren V.O.F.
Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie

• Kozijnen Deuren Ramen

0413-229711 - info@vanpinxteren.nl
www.vanpinxteren.nl

Hondstraat 3 - 5476 KT Vorstenbosch - 0413-343533
info@addonkers.nl - www.addonkers.nl

sinds 1985

GROEP BV
Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch - 06-53740305

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken

■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

VAN D UYNHOVEN

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
d
r
a
Uw wa
vatie
onze moti

Schilder
Glas- en Afwerkingsbedrijf
Glas in lood

Vorstenbosch
www.hansvandervelden
Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
aannemersbedrijf.nl
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

www.vanduynhoven.nl

06-11955220
johndortmans@home.nl

Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL
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Een rondje op de bouw...
Heb je nog vragen? Vraag het de specialisten.

Unieke start bouw Castellum XIII
HEESCH - Bouwmeester & architect ‘traject is op unieke wijze gestart met de uitvoering van het bouwproject aan ‘t Dorp in Heesch.
Op zaterdag 26 augustus kwamen de toekomstige bewoners, de
slopers, de aannemer, medewerkers, kinderen, Jan van den Braak en
Karin Hes van ‘traject om 6.30 uur bij elkaar bij ’t Dorp 13 voor een
gezellig ontbijt om de start te vieren.

gelegenheid te werken en contacten te leggen. Daarvoor vinden wij het belangrijk een goede
sfeer te creëren zodat iedereen
zich op zijn gemak voelt.” ‘traject kijkt uit naar de oplevering
van het nieuwe pand. “Het gaat
een heel mooi pand worden”,
zegt Jan trots. Onder andere de
speciale stenen, die geen van alle
hetzelfde zijn, maken van het
pand een in het oogspringend
gebouw.

Het gezellige ontbijt

Tekst: Matthijs van Lierop Foto’s: Ad Ploegmakers

‘traject wilde graag stilstaan bij
de start van het bouwproject
aan ‘t Dorp 13 en organiseerde
een ontbijt met de toekomstige
bewoners om gezamenlijk een
mooie start te maken. C. van der
Ven heeft intussen de sloop- en
graafwerkzaamheden uitgevoerd
en binnenkort zal de eerste steen
gelegd worden. In het centrum
van Heesch wordt een eigentijds
pakhuisachtig pand gerealiseerd,
onder de naam ‘Castellum XIII’.
Het duurzame pand beschikt

over vier appartementen en een
kantoorruimte van 240 vierkante
meter. ‘traject neemt haar intrek
in het kantoor dat ook ruimte biedt aan flexwerkers. “Het
is mooi dat we met dit nieuwe
pand ons eigen visitekaartje kunnen afgeven”, vertelt Karin.

Wij bieden
mensen de
gelegenheid
te werken en
contacten te
leggen

‘traject heeft zelf natuurlijk getekend voor het ontwerp van Castellum XIII. De bouw wordt onder
meer gerealiseerd door Bouwbedrijf van Bakel, T.S.R. Technische

Installaties en Gabriëls Elektro.
Naar verwachting zal de oplevering in het voorjaar van 2018
zijn. “Wij kunnen niet wachten”,
besluiten Jan en Karin.

De combinatie van appartementen, het kantoor van ‘traject en
flexwerkplekken zorgen volgens
Jan en Karin voor een sociaal gebeuren. “Wij bieden mensen de

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Renovatie Restauratie
Kortdreef 1
5384 PL Heesch
info@bouwbedrijfvanbakel.nl

0412-852826
www.bouwbedrijfvanbakel.nl

Advies - Ontwerp - Inspiratie

Maak vrijblijven
d
een afspraak!

De Amert 154
5462 GH Veghel

T 0413 29 31 47
F 0413 29 32 61

Technische Installaties
Hoefslag 8 - 5411 LS Zeeland
0486-451303
tsr@hetnet.nl
www.tsr.zeeland.nl

Aannemingsbedrijf, grond-, straat-, sloopwerk, containerverhuur & transport

Molenhoeve 9 - Nistelrode - 06-613386411
info@cvanderven.nl - www.cvanderven.nl

info@cvanderven.nl

www.cvanderven.nl

Aannemingsbedrijf, grond-, straat-, sloopwerk, containerverhuur & transport

INNOVATIEF IN TECHNIEK

www.gabrielselektro.nl

UTILITEIT &
WONINGBOUW

De Amert 154
5462 GH Veghel
0413-293147
www.gabrielselektro.nl

INNOVATIEF IN TECHNIEK

De Amert 154
5462 GH Veghel

T 0413 29 31 47
F 0413 29 32 61

‘t Dorp 122 • 5384 MD Heesch • 0412 45 56 67
www.trajectheesch.nl
www.gabrielselektro.nl
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BernheZe BOUWT
Actiedagen bij Bevers Steencentrum Garden Stones & Basics
NISTELRODE - Vrijdag 29 en zaterdag 30 september organiseert Bevers Steencentrum twee bijzondere
actiedagen met aantrekkelijke acties en extra hoge kortingen. In onze showroom en showtuin zullen de
acties van deze bijzondere actiedagen tentoongesteld staan en kun je eenmalig als klant profiteren van
deze extra aantrekkelijke acties.
Er zijn deze dagen verschillende
acties te bewonderen in onze
showroom en showtuin. Diverse soorten sierbestrating zijn leverbaar tegen scherpe prijzen.
In onze showtuin kun je alle
soorten, kleuren en maten komen bewonderen. Wij kunnen
verschillende soorten beton-,
natuursteen- en keramische bestrating uit voorraad leveren.

Pim Langens
M 06 525 448 08

Ook zijn de gebakken waalformaat klinkers en overige siertegels voor tuin, oprit en terras
deze dag extra scherp geprijsd.
Ook diverse soorten kunstgras
en tuinafscheidingen vind je in
onze showtuin.
We zien je graag op 29 en 30
september. Natuurlijk kun je altijd
contact met ons opnemen via:

Bevers Steencentrum Garden
Stones Basics
canadabaan 10
Nistelrode
www.steencentrum.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur.

Reek - Heesch
T 0486 43 77 62
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

LOOPKANTSTRAAT 30

UDEN

van den berg en zn.
tegelwerken & tegelhandel

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

www.tegelzetbedrijfvdberg.nl
Breng eens een bezoek aan onze showroom

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

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

showroom open
op zaterdag
10.00 - 15.00 uur

KWALITEIT
IS DE

NORM
OOK VOOR REPARATIES!

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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dUUrZAAM BOUwen

Brandpreventief
Adviesburo
Jan van Gerwen
B.V.
Adviesburo
Jan
B.V.
Brandpreventief
Adviesburo
Jan van
van Gerwen
Gerwen
B.V.
Adviesburo
JanBetonvan Gerwen
Brandpreven
Brandpreventie
staalenB.V.
houtconstructies
Beton- staal- en houtconstructies

Adviesburo Jan van Gerwen B.V.
De Morgenstond 35 - 5473 HE Heeswijk-Dinther - T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
De Morgenstond 35
De Morgenstond 35
5473 HE Heeswijk-Dinther 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 0413 29 36 63
T. 0413 29 36 63
info@adviesburojanvangerwen.nl
info@adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl
www.adviesburojanvangerwen.nl

met honderd procent groene stroom
van BeCo ben je nog bewuster bezig
Toon en Riek van de Braak

Meulendijk

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

Foto: Jan Gabriëls

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

HEESWIJK-DINTHER - “Het heeft weinig nut om ver weg te halen wat dichtbij huis ook is te krijgen”,
zeggen Toon en riek van den Braak. Daarom zijn zij dus ook lid en klant van BecO, de lokale Bernhezer
energie coöperatie. Zij krijgen daar duurzame energie van, 100% groene stroom. Interesse voor energie
was er altijd al maar nu nog meer voor duurzame energie.
Toon en Riek (beiden 59) zijn
al meteen vanaf het begin dat
BEcO is opgericht lid geworden.
“Er zijn al veel voorlichtingsbijeenkomsten geweest die zeer
interessant waren”, zegt Toon.
Naast zijn parttime werk op een
middelbare school heeft Toon
een klusbedrijf voor onder andere dak- en isolatiewerken. Riek
werkt bij het gemeenschapshuis
in Berlicum. Interesse voor energie was er altijd al. En ze voegden
de daad ook bij het woord. Meer

www.jmeulendijk.nl

dan twintig jaar geleden was er
al een zonneboiler. Nu liggen er
ook al zes jaar zonnepanelen op
het huis aan het Schoor en voor
de verwarming gebruiken ze een
speksteenkachel. Riek neemt bijna altijd de fiets. Voor Toon is dat
wat lastiger vanwege zijn werk.
Het gaat thuis ook regelmatig
over energie. Lampen worden
meteen vernieuwd met ledlampen. “De kinderen, Els, Mark en
Teun zijn het huis uit en bij alle

drie hebben we veel isolatie in de
huizen aangebracht.” Ook op het
werk is Toon bezig met het aanschaffen van zonnepanelen.
Bij het gebruiken van duurzame energie gaat het bij Riek en
Toon niet over het geld. Ze vinden vooral dat er “schone lucht
en water moet zijn en blijven voor
onze kinderen en kleinkinderen.”
En,”BEcO is een heel goed initiatief om daarbij te helpen”, zo
besluiten Toon en Riek.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

B.V.

DuurZAAMHeiDtiP
Waterfles voor onderweg
Kraanwater is van uitstekende kwaliteit en het is bijna
gratis. Je eigen navulbare waterfles meenemen is daardoor
500 keer goedkoper dan onderweg een halve-literflesje water kopen. Twee keer per week een navulfles
kraanwater meenemen in plaats van onderweg een flesje
kopen, bespaart op jaarbasis € 200,-.

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in huis
Kies voor duurzame energie
www.vanbakeleco.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic

WAT DOEN WE?
• WONINGBOUW
• DATANETWERKEN
• EVENEMENTEN
• UTILITEIT
Rob van de Ven Elektro BV
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
0413-368141
info@vandevenelektro.nl
www.vandevenelektro.nl

GROND- EN SLOOPWERKEN • CONTAINERVERHUUR •
ZAND EN GRANULATEN • INNAME PUIN EN BOUWAFVAL
Heeswijkseweg 7, 5473 KV Heeswijk-Dinther
T: 0413-291391 • E: info@dijkhoff.nl DIJKHOFF.NL

Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Deuren
n Deuren
n
n Schuifpuien
n Schuifpuien
Schuifpuien
n
Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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Hisse Helden Live 2017
HEESCH - Zaterdag 30 september vindt Hisse Helden Live plaats in CC De Pas. In eerdere berichtgeving
zijn de bandleden voorgesteld en in de afgelopen periode zijn de artiesten via Facebook gelanceerd.

Finders keepers

Hierbij een fotopresentatie van alle bandleden en artiesten die Hisse Helden mogelijk gaan maken. Momenteel wordt er druk gerepeteerd om er een spectaculaire avond van te maken en hopelijk kunnen er dan
ook veel bezoekers welkom worden geheten op deze unieke avond.
Na het optreden van de Hisse Helden vindt er nog een afterparty plaats in het café van CC De Pas. Deze
afterparty wordt verzorgd door ‘Finders Keepers’.
Kaarten zijn te koop op www.de-pas.nl, zowel losse kaartjes als het vriendenpakket. Wanneer je kiest
voor het vriendenpakket wordt er een statafel voor je gereserveerd op de beste plaats in de zaal, zitten er
consumptiebonnen bij én heb je een eigen ober die zorgt voor drinken en een hapje. Voor meer informatie
over het vriendenpakket ga je naar www.de-pas.nl. Tot ziens allemaal op zaterdag 30 september!

‘Na het optreden van de Hisse Helden vindt er nog een afterparty plaats’

NIEUW! MERKENOUTLET
HOUTBROX
Grote collectie dames- en heren
wintermode van diverse topmerken!

50% KORTING

NU OP ALLES
MERKENOUTLET OSS - KRUISSTRAAT 5B

(oude locatie Hout-Brox)

GEOPEND DI 10.00 - 17.00 UUR
MA EN WOE T/M ZA 12.00 - 17.00 UUR
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Herdenkingsbijeenkomst
bij het Airbornemonument

Gilde Sint Antonius Abt
Vorstenbosch succesvol
STRATuM/VORSTENBOScH - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag een mooie prijs in de wacht te slepen op het Federatie toernooi met 52 deelnemende gilden bij het Sint Joris Gilde
in Stratum. Met een tiental leden was het gilde naar Stratum gegaan om deel te nemen aan de Brabantse kampioenschappen. In een
klasse van het Trommen waarin werd deelgenomen is ook een prijs
binnengehaald.

HEESWIJK-DINTHER - een delegatie van het Sint-Willebrordusgilde
en het Sint-Barbaragilde was aanwezig bij de 73ste herdenking van
de bevrijding van Heeswijk-Dinther zondag 17 september.
Om 17.00 uur arriveerde de bus
met vrienden van de Airborne
vereniging en namens de gemeente Bernheze heette burgemeester Marieke Moorman
allen welkom, in het bijzonder
de vrienden van de Airborne vereniging.
Helaas konden er deze keer
geen veteranen bij zijn, gezien
de drukke week die ze al gehad
hadden en hun leeftijd, die ligt
tussen de 91 en 98 jaar.
Hierna werden enkele kransen
gelegd en werd de ‘Last Post’

geblazen, gevolgd door een minuut stilte.
Door leerlingen van het Mozaïek
werden gedichtjes voorgelezen
en Richard Vermeulen van het
Sint-Willebrordusgilde
bracht
een vendelgroet.
Zowel leden van het comité
Burgerslachtoffers als van het
Oranjecomité en vele belangstellenden, waaronder een tiental jeugdleden, omringden het
geheel. De delegatie kan terugkijken op een waardige herdenking.

Taxi van Lieshout
Hoofdstraat 45 - Heeswijk - tel. 0413-291490 - www.taxivanlieshout.nl

Al ruim 90

jaar regelen wij

UW ZIEKENVERVOER MET
PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Vragen? Bel voor info 0413-291490 b.g.g. 06-51524069 of 06-53471854
Ook voor

LUCHTHAVEN- en ZAKENVERVOER

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een
bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Bij elke prijs was het ‘Sint Antonius Abt’ lied duidelijk hoorbaar
in de kiosk. Bij het trommen in
Klasse B werd Lindsey kampioen.
Bij het groepstrommen werd
een derde plaats behaald door
Maarten Derks, Maarten Hoefs,
Lindsey Vogels en Mieke van

der Heijden. Het was een fijne
federatiewedstrijd met heel lekker weer en een goede organisatie waarbij de drie gildewaarden Broeder/Zusterschap, Trouw
en Dienstbaarheid hoog in het
vaandel stonden.

Lindsey Vogels Kampioen trommen
Klasse B 2017

Gezellige middag voor
Zonnebloemgasten HDLV
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK/VORSTENBOScH - De Zonnebloem afdeling HDLV had op zaterdag
16 september een gezellige middag in gemeenschapshuis de Stuik. De middag, waar 100 gasten en 10
vrijwilligers aanwezig waren, was georganiseerd vanwege de Nationale Ziekendag.
Na ontvangst met koffie/thee en
cake trad het GeRiTo trio op. De
naam GeRiTo staat voor de broers
Ger en Ton Heesakkers uit Heeswijk-Dinther en Rien van Doorn
uit Sint-Michielsgestel. Het was
het eerste officiële optreden van
dit trio. Met hun, vooral Nederlandstalig, repertoire brachten ze
al snel een gezellige sfeer in de
zaal. Hun eerste optreden werd
dan ook een enorm succes. In de
pauze werden de gasten nog getrakteerd op een drankje en een
hapje en iedereen keerde in een
vrolijke stemming en met een
lach op het gezicht rond 16.00
uur huiswaarts.

WIJ ZIJN
VERHUISD
‘T DORP 64
HEESCH

Kort nieuws
Optreden
pianiste Monique

Welkom!

KOM
WOONPROEVEN!
TARKETT
VINYL

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

WE ZIJN DRUK BEZIG, BIJNA KLAAR. NOG EVEN VOOR DE
OFFICIËLE OPENING, MAAR JE BENT AL VAN HARTE
WELKOM OP ONZE NIEUWE LOCATIE! KOM SNEL DE SFEER
PROEVEN EN ERVAAR JOUW IDEALE WOONBELEVING!

‘t Dorp 64 Heesch T. 0412 611185 WWW.JACOBSENJACOBS.NL

SLAPEN • WOONSTOFFERING • THUISADVIES • PROJECTINRICHTING

HEESWIJK-DINTHER - Monique van de Ven speelt elke
twee weken, op de even zondagen, om 15.00 uur in de
kapel van Laverhof.
Zondag 24 september begeleidt ze professioneel alt-zangeres Ellen pietersen. De toegang is gratis.
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snowboarden

Geslaagde open dag en
succes op Dutch Cup freestylewedstrijd

HEESWIJK-DINTHER - In het weekend van 14 en 15 oktober viert gemeenschapshuis cc Servaes haar
25 jarig bestaan. Naast allerlei
organisaties en verenigingen die
onderdak vinden in cc Servaes,
worden er ook activiteiten georganiseerd in het kader van de Wmo
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

25 jaaers
a
CC Serv

UDEN - Afgelopen weekend is het wintersportseizoen afgetrapt met de open dagen bij Ski- & Snowboardclub
De Schans. Veel bezoekers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om proeflessen skiën of snowboarden te volgen. Vanaf vrijdag 29 september starten de lessen. Inschrijven kan nog tot vrijdag 22 september.
Terwijl er volop genoten werd
van het mooie weer en alle activiteiten tijdens de open dagen
op Ski & Snowboardclub De
Schans, zijn er op zondag 17
september vier leden afgereisd
naar Skidome Rucphen voor de
eerste Dutch Cup van dit seizoen. Bij dit freestyle evenement
stond het onderdeel ‘Big Air’
op het programma. Alle vier de
deelnemers zijn in de prijzen gesprongen.
Dit zijn: Senior Men, Bart poll uit
Nistelrode, derde plaats.
Youth Women, Demi van Griensven uit Nuland, derde plaats.

Vanuit de visie, dat het voor iedereen belangrijk en zinvol is om
zo lang mogelijk deel te kunnen nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, zijn er diverse initiatieven ontwikkeld, zoals
de dagbesteding en het eetpunt. Beiden vinden plaats binnen
cc Servaes.
Dagbesteding: elke donderdagmiddag wordt er een gezellige en
actieve middag aangeboden door vrijwilligers, ondersteund door
een professional van Laverhof, aan mensen die doorgaans niet
deel kunnen nemen aan gewone activiteiten of die veel alleen
zijn en/of alleen wonen. Deze middag biedt mensen de gelegenheid om samen gezellige dingen te doen, waarbij onderling
contact centraal staat. De gemeente vindt dit erg belangrijk en
daarom wordt dit project dan ook financieel ondersteund en is
de bijdrage per deelnemer beperkt tot € 2,- per keer, waarvoor
ook een kopje koffie/thee en een glaasje fris wordt aangeboden.
Er is voor deze dagbesteding géén indicatie nodig. Aanmelding
verloopt via het cliëntenservicebureau van Laverhof dat te bereiken is op 0413-298113.

budo

Daarnaast is er op donderdagmiddag om 17.00 uur een Eetpunt,
waar in een gezellige omgeving een driegangenmaaltijd wordt
geserveerd door vrijwilligers van cc Servaes. De maaltijden worden bereid door Laverhof. De kosten
voor deze maaltijd bedragen € 9,50.
Voor mensen met een laag inkomen
is er een mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming aan te vragen.

Foto: Danielle Poll

Rookie Men, Elco van Kapel uit
Uden, eerste plaats.

Ski Senior, Timo Terpstra uit
Uden, eerste plaats.

judoka’s beginnen goed

OSS/BERNHEZE - Afgelopen
weekend kwamen ruim 500 judoka’s naar de Rusheuvel in Oss om
tijdens de zevende editie van het
Van Buel Sports Sioss toernooi te
strijden om het eremetaal!
De volgende resultaten werden
behaald door de judoka’s van de
organiseerde sportschool.
Goud: Jesse van Buel, Laurens
Wilms, Lizz Sieliakus, pieter van
Oort, Lola Kemps en Bente van
Vugt.
Zilver: Jasmijn Linskens, Mika

Meer informatie voor beide projecten is te verkrijgen bij Tonny van der
Ven via 06-20216398. Op de open
dag van 15 oktober is er informatie
beschikbaar.

Kemps, Scott Sieliakus en Marin
Boeijen.

Brons: Sem van Lent, Bruce Tomasouw en Willem van den Hurk.

Alle Vivera
vleesvervangers

2-persoonsverpakking

1.99
2.99

1.-

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Heineken of Brand bier
krat 24 flesjes à 300 ml

15.49
15.99

8.

99

Spa duo

2 flessen à 1000 ml

IS*
T
A
R
G
1
+
1

Alvita
bananen

bijv. 2 flessen
braam-framboos à 1000 ml

2.

98

1.

49

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Geldig van maandag 18 t/m zondag 24 september 2017. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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voetbal

motorcross

1cm b

Prinses Irene verder in bekertoernooi
1,2 cm b

NISTELRODE - Door een 3-1 overwinning, in een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd, op eersteklasser
Quick 1888 uit Nijmegen, verzekerde Prinses Irene zich van een plaats in de tweede ronde van het bekertoernooi. Na een 1-0 voorsprong van Quick, doelpunt van topscorer Vrehe, maakte Van Vught gelijk.
Na rust was het de ingevallen Tim van den Brand (foto) die twee keer scoorde en er zo voor zorgde dat,
1,4cm b
na vele jaren uitschakeling in de eerste ronde, Prinses Irene verder
gaat in het bekertoernooi.
In de eerste helft zagen de toeschouwers, onder een heerlijk
herfstzonnetje, twee ploegen die
op sportieve wijze er een open
wedstrijd van maakten. Als je
dan een scheidsrechter hebt zoals de jonge Janssen, die de wedstrijd goed aanvoelde en niet op
alle slakken zout legde, genieten
de toeschouwers. Beide verdedigingen gaven weinig weg en
de kansen die er kwamen waren
vaak cadeautjes van individuen.
Eén zo’n cadeautje zorgde voor
de 0-1 voorsprong van Quick.
De beste aanvaller van de Nijmegenaren, Dimiti Vrehe, vorig
jaar topscorer in de eerste klasse
met 29 doelpunten, profiteerde
knap. Een minuut later (36e)
stond het al weer gelijk. Jeroen
Bekkers bediende Martijn van
Vught, die de bal maar voor het
intikken had.
In de tweede helft werd Prinses Irene steeds sterker. Met

autosport

karten

name Wibe van Rooij liet zien
dat hij steeds meer een volwassen teamplayer is geworden en
speelde zowel verdedigend als
aanvallend voortreffelijk. Hij
was steeds dreigend. Tim van
den Brand, in de tweede helft in
het veld gekomen, had vanaf de
rechtervleugel in de 70e minuut
een mooie individuele actie. Dat

zorgde voor paniek in de zestien,
waarbij zijn inzet via een schoen
van een Nijmegenaar achter hun
doelman Sjors de Bruijn verdween. Dezelfde van den Brand,
was in de 85e minuut iedereen
te snel af na een prachtige pass
van Van Rooij. Hij omspeelde
ook de keeper en schoot de 3-1
binnen.

Mike van Grinsven wint op
overtuigende wijze

motorsport

MARKELO/HEESCH - Mike van Grinsven van het CRQF Quad
team heeft dit weekend tijdens de laatste wedstrijd om het Europees Kampioenschap Quads in Markelo een ijzersterke comeback
gemaakt. Van Grinsven raakte eerder dit jaar tijdens de eerste wedstrijd in Oldebroek zwaar geblesseerd en was hierdoor het hele seizoen uitgeschakeld. In Markelo liet de crosser uit Heesch zien weer
helemaal terug te zijn en schreef beide manches op zijn naam.
“Het rijden ging echt boven verwachting
goed”,
glundert
Mike.
voetbal
hockey
tennis
“Ik dacht zelf dat de conditie een
grote rol ging spelen maar dat
viel echt reuze mee. In de eerste
manche ging het rijden echt super goed, lekkere ritme en soepele
lijnen. In de
tweede
manche
beugelen
boksen
badminton

Al uw sport- en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl
voetbal

Vrouwen Prinses Irene winnen

HURWENEN/NISTELRODE - Zondag stond de laatste bekerwedstrijd tegen HRC’14 op het programma
voor het eerste vrouwenelftal van Prinses Irene. Het werd een 0-3 overwinning door doelpunten van
Sharron van Os en twee keer Veerle Donkers (foto).
Van het begin af aan was het
wel duidelijk dat de vrouwen
van Prinses Irene voetballend
een maatje te groot waren voor
HRC ‘14. Na wat kleine kansjes was het in de 16e minuut
raak. Uit een voorzet van Eline
Ploegmakers scoorde Sharron
van Os bij de tweede paal 0-1.
Ook daarna had Prinses Irene
een veldoverwicht. Met af en
toe mooie steekballen vanaf het
middenveld waren het de voorwaartsen die flink aan het werk
werden gezet. Na 25 minuten
was het weer raak. Na een assist van Meggie Wijnen was het
Veerle Donkers die de 2-0 binnen schoot. Dit was tevens de
ruststand.
In de tweede helft was het HRC
‘14 dat probeerde de aansluitingstreffer te maken. Maar de

defensie van Prinses Irene stond
goed. In de 61e minuut was het
Anouk van de Ven die in de zestien meter ten val werd gebracht
en een penalty volgde. Helaas
werd deze gemist, maar nog
geen vijf minuten later was het
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weer raak. Deze keer was het
Veerle Donkers die de bal op de
penaltystip legde en hem keurig
binnenschoot, 0-3. Dit was tevens de eindstand. Met dit resultaat kunnen de dames met een
goed gevoel de competitie in.

kreeg ik in de tweede helft van
de wedstrijd
wat last
van mijnhandbal
basketbal
turnen
volleybal
onderrug.
Hierdoor had ik besloten om de
wedstrijd bekeken uit te rijden.
Ik ben echt super blij met mijn
comeback, dit had ik zelf nooit
verwacht.”
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Prinses Irene redt het niet
tegen oud-coach
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

MILSBEEK/NISTELRODE - De ‘meisjes’ van Prinses Irene waren zeer
gemotiveerd tegen Spes omdat oud-coach Marijke de Veer daar nu
duivensport
judo helft begon
vissen Prinses skien
snowboarden
debiljarten
leiding heeft.
De eerste
Irene scherp.
Maddy
van Dijk opende de score met een korte kans.
Direct daarna gaf Spes een antwoord door twee keer te scoren. Gaby van Santvoort (foto)
bracht de stand gelijk door een
schaken deed
afstandsschot.
Hilde Pittens
dammen
dit ook en zorgde weer voor een
voorsprong. Spes heeft een team
met lange meiden waardoor zij
lang in balbezit
1cm bkonden blijven.
Dit speelden ze goed uit waardoor Spes weer twee keer de
1,2 cm b Laura van de
korf wist te vinden.
Ven en Hilde Pittens deden dit
voor Prinses Irene. Hierna vergat Prinses Irene te scoren, maar
b
Spes deed dit1,4cm
wel.
Zij maakten
nog drie doelpunten waardoor
er gerust werd met 7-5.
autosport

karten

Vijf keer achter elkaar
Door het goede verdedigende
werk wisten beide ploegen de
korf de eerste elf minuten niet
te vinden. Spes gooide de eerste
na rust binnen, maar door een

kaarten/bridgen

kort kansje van Evy van de Akker wist Prinses Irene nog even
aan te haken. Dit was van korte
duur want Spes gooide vijf keer
achter elkaar de bal door het
gele mandje. Prinses Irene nam
een time out waarin orde op
zaken werd gesteld. Deze peptalk leidde nog tot drie mooie
doelpuntenmotorsport
van Nora Schouten,
Evy van de Akker en Maddy van
Dijk. Het mocht echter niet meer
baten. Spes maakte nog een
doelpunt voordat scheidsrechter
Remco de Winter de wedstrijd
affloot met een 14-9 eindstand.

MAAK KENNIS MET GOLF!!!
Grijp nu Uw kans om kennis te maken met Golf op de Open Golfdag 2017.
Golfbaan “De Schoot” te Sint-Oedenrode op zaterdag 23 september van 14.00 uur tot 17.00 uur

Golf & Country Course
Sint-Oedenrode

Ontvangst met koffie, demonstratie door professionals en zelf een balletje slaan op de
drivingrange. Informatie over lidmaatschap en een Speciale Aanbieding om te
golfen tot het einde van het jaar.

Zaterdag 23 September van 14.00 uur tot 17.00 uur.

GOLF IS EEN SPORT VOOR IEDEREEN, DUS OOK VOOR U!!!

Schootsedijk 18 5491 TD - Sint-Oedenrode
www.golfbaandeschoot.nl

golf

kano
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waterpolo

wielrennen

skien

BerNHeZe SPOrtieF
handboogschieten

tafeltennis

darten

golf

jeu de boules

snowboarden

toon raaijmakers wint ‘rondje Bernheze’

kano

NISTELRODE - Op zondag 10 september stond voor de leden van jeu
de boulesclub ‘Die Lé’ het ‘rondje Bernheze’ op het programma. Het
weer was goed en het werd mede om die reden een gezellige dag.

37 Leden hadden zich vooraf opgegeven en meldden zich
allemaal rond 9.30 uur op Het
Gildenhof voor een kopje koffie.
Tegen 10.00 uur vertok men gekaarten/bridgen
zamenlijk op de fiets naar de eerste speellocatie namelijk ‘de Heesche Bergen’ in Heesch. Hier kon
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gespeeld worden op gras, zand
of in het bos.
Tegen 11.45 uur werd koers gezet naar café Zaal Stanserhorn in
Heeswijk-Dinther, waar vervolgens de tweede wedstrijd in het
bos werd gespeeld. Hierna was
het tijd voor een lekkere kop soep

met stokbrood. Met een goed
gevulde buik stapten de deelnemers vervolgens weer op de fiets
om op de locatie ‘Achter de Berg’
bij de blokhut in Nistelrode de
derde wedstrijd in het zand of op
het gras te spelen. Met zo nu en
dan een heerlijk zonnetje vloog
de tijd voorbij en was het dan
ook ruim na 15.00 uur voordat
men zich voor de vierde wedstrijd
meldde op Het Gildenhof.

Op de vertrouwde buitenbanen winnaars bekend gemaakt. Drie
werden hier de laatste wedstrij- spelers hadden alle wedstrijden
den gespeeld en konden vervol- weten te winnen en dus was het
gens alle uitslagen in de com- doelsaldo bepalend. De eerste
puter verwerkt worden en de prijs ging naar Toon Raaijmakers,
eindstand
worden
opgemaakt.
tweede werd
Breemaat
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen Jo van
volleybal
handbal
Inmiddels was ook de frietwagen en als derde eindigde Piet van de
gearriveerd en konden de deel- Ven. Er kan teruggekeken wornemers zich even later te goed den op een een gezellig ‘Rondje
doen aan lekkere friet met een Bernheze’, met dank aan de acsnack.
tiviteiten-, wedstrijd- en barcomTussendoor
werden badminton
de prijs- zwemmen
missie. waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen

motorcross

korfbal

Glenn Coldenhoff in de top tien
HEEScH - Glenn coldenhoff van red Bull KTM Factory team is in de laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap MXGP in het Franse Villars Sous ecot in de top tien geëindigd. Onder zware omstandigheden wist de rijder uit Heesch met een zevende en een negende plaats twee top tien plaatsen in de
wacht te slepen en werd hiermee negende in het dagklassement.
“Ik ben er niet echt tevreden
over. In de tweede manche in
Assen heb ik een blessure opmotorsport
gelopen en hier heb ik de hele
week last van gehad. Het herstel
ging niet echt snel en de omstandigheden hier waren ook
niet echt op mijn hand. Twee
top tien resultaten waren daarom nog best redelijk voor hoe
ik me nu voel. Tot Assen was ik
nog in de race voor een zevende
plaats in het kampioenschap en
uiteindelijk ben ik tiende geworden. Daar ben ik absoluut niet
blij mee, maar het is niet anders.
We hebben nu nog twee weken
voor de MX des Nations en daardoor kunnen de blessures wat
herstellen. Ik heb het gevoel dat
we de Nations dit jaar kunnen
gaan winnen”, aldus Glenn.

Met de negende plaats in Villars
sous Ecot is Glenn in de eindstand van het wereldkampioenschap op een tiende plaats
geëindigd. Over twee weken

staat Glenn samen met Brian
Bogers en Jeffrey Herlings voor
Team Nederland aan de start in
de Motocross of Nations in het
Britse Matterley Basin.

jorn en tijn winnen vriendentoernooi
HEEScH - Afgelopen vrijdag organiseerde de Heesche Badminton Vereniging haar jaarlijkse vriendjes/
vriendinnetjestoernooi. Tijdens dit toernooi neemt ieder jeugdlid een vriend of vriendin mee waarmee
de hele avond een duo gevormd wordt in de strijd om de dagprijzen. Voor jeugdleden van de Heesche
vereniging hét moment om te laten zien hoe leuk de snelste racketsport ter wereld kan zijn én hoe gezellig hun vereniging is.

Meer informatie over speelmomenten en activiteiten van de
Heesche Badminton Vereniging is
te vinden op www.hbv-heesch.nl.

korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

MOOK/LOOSBROEK - De korfbalsters van Korloo speelden afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen eendracht in Mook. Het was een
biljarten
duivensport
judo eendracht
vissenstaat bovenaan
skien
belangrijke
wedstrijd want
desnowboarden
ranglijst enkano
wil Korloo mee blijven doen in de bovenste regionen, dan moesten
er punten gepakt worden. Korloo begon niet scherp aan de wedstrijd.
Hoewel de ploeg veel kansen in
de beginfase kreeg, werden deze
niet afgerond. Het was dan ook
Eendracht
dat na tienschaken
minuten
dammen
al op een ruime 5-0 voorsprong
kwam. Deze voorsprong wist
Eendracht niet vast te houden.
Langzaam maar
zeker gooide
1cm b
Korloo de last van de schouder
en ging meer gedisciplineerd en
1,2 cm
b
georganiseerd
spelen.
Voor het
rustsignaal was de achterstand
omgebogen in een 5-5 stand.

badminton

Dat gebeurde volop. Ruim vijftien duo’s kwamen op de vrijdagavond, vaste speelavond van de
jeugd van de badmintonvereniging, naar sporthal ’t Vijfeiken
om deel te nemen aan het toernooi. Oude bekenden, maar ook
nieuwe gezichten waagden zich
fanatiek in de strijd. Na zes speelrondes kon de einduitslag worden
opgemaakt, waarbij Tijn en Jorn
als beste badmintonvrienden van
dit seizoen uit de bus kwamen.

Gelijkspel in laatste seconde
van de wedstrijd

1,4cm b
Na de rust kwam
Korloo meteen
op een 5-6 voorsprong. De volgende fase was Eendracht weer
autosport
heer
en meester door karten
vier afstandschoten binnen te schieten,
9-6. Halverwege de tweede helft
moest Korloo weer opnieuw beginnen aan een inhaalrace.
Met leuke acties en goed spel
werd zes minuten voor tijd de

aansluittreffer gemaakt, 9-8. Het
was spannend en de tegenstander probeerde tijd te rekken en
bij Korlookaarten/bridgen
werden de kansen niet
verzilverd. Met nog maar twee

vErdiEnd
gEliJKspEl
minuten op de klok was het tijd
voor een alles of niets actie. Zakken in de verdediging, aanvalster uit de verdediging gehaald
en ingebracht in de aanval. De
bal kwam motorsport
in de aanval met nog
vijftien seconden te spelen, en
na twee keer overspelen schoot
de ingebrachte Fleur van Zoggel
de gelijkmaker binnen: 9-9. Gezien de wedstrijd een verdiend
gelijkspel.

De OPLOSSiNG

bernheze sportief
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voetbal

HDL MC3 bedankt haar sponsors
HEESWIJK-DINTHER - Jeroen
en Mieke van den Broek van de
Toren Eten & Drinken en Rene
Pruijssers van Fudura, hebben er
samen voor gezorgd dat de meiden van MC3 weer in het nieuw
zijn gestoken. Na een prachtig
gewonnen
thuiswedstrijd
heb- basketbal
voetbal
hockey
tennis
ben de meiden van MC3 hun
sponsors hiervoor nogmaals bedankt.

beugelen

boksen

badminton

zwemmen

turnen

volleybal

waterpolo

handboogschieten
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Bekeravontuur voorbij voor
VV Heeswijk

handbal

tafeltennis

korfbal

Altior boekt ruime overwinning
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Het Heeswijk van trainer Marc van de
Ven was opnieuw op verschillende posities gewijzigd, omdat de
blauw-witten al vroeg in het seizoen met een kleine blessuregolf te
kampen hebben. Voor rust moesten ook Wouter van Dijke en Jules
Heerkens zich nog geblesseerd laten vervangen, waardoor de problemen voor de thuisploeg alleen nog maar groter werden. Bij rust
keken de Heeswijkers namelijk al tegen een 1-2 achterstand aan,
waarbij Wouter van Dijke nog wel de 1-1 aan had getekend.

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 17 september kreeg Altior bezoek
uit Hoogeloon. De eerste helft waren de dames aan elkaar gewaagd
en zag de pupil van de week, Raafke van den Reek, dat Altior niet
echt een vuist kon maken om de wedstrijd naar hun hand te zetten.
biljarten

duivensport

judo

Altior kreeg verschillende goede
kansen, maar die werden niet
benut en dus gingen de dames
rusten met een magere voorsprong van 6-5. Na rust gingen
de aanvallen beter en hier hadschaken
den de dames uit Hoogeloon
dammen
geen antwoord op. Altior liep
steeds verder weg. Na verschillende mooie combinaties en
afstandsschoten,
1cm b die er nu wel
ingingen, was de overwinning
weer binnen en blijven de dames
1,2 cm b
na drie wedstrijden
nog ongeslagen. Na het laatste fluitsignaal
stond er 15-8 op het scorebord.
Donderdag 21 september speelt
1,4cm b
Altior de bekerwedstrijd
tegen
autosport

karten

basketbal

vissen

skien

snowboarden

kano

Corridor in Son en Breugel. Aanvang 20.00 uur.
Altior 2 – DSV 2: 10-13
Altior 3 – Prinses Irene 3: 15-5
Avanti 2 – Altior 4: 13-3
Be Quick kaarten/bridgen
MW1 – Altior MW1:
13-5
Altior R1 – Flamingo’s R1: 4-4
Spes A1 – Altior A1: 13-6
Altior A2 – Celeritas A1: 4-9
Altior B1 – DAKOS B1: 11-5
De Korfrakkers B2 – Altior B2:
10-4
Be Quick B2 – Altior B3: 7-2
Altior C1 – De Korfrakkers C1:
6-3
Altior C2 – Be Quick C1: 2-7

Raafke van den Reek

Flamingo’s C1 – Altior C3: 6-0
Altior D1 – De Korfrakkers D1:
2-14
Avanti D1 – Altior D2: 20-0
Flamingo’s E1 – Altior E1: 10-3
Korloo E1 – Altior E2: 6-1
Altior E4 – Rooi E3: 2-1
Altior F1 – JES F1: 12-2

motorsport

spel, er werd goed verdedigd, en
door scores van Mees, Jelle, Rafael en Tim bouwde Slamdunk de
voorsprong uit naar 31-22; lekker ontspannen de rust in zo! In
het derde kwart was Slamdunk
het spoor totaal bijster.

Er volgde snel een tegensore van
Springfield, maar door scores van
Mees, Jelle en Rafael werd de
stand eerste kwart 13-10 voor
Slamdunk. Het tweede kwart zat
het team uit Heesch lekker in het

De heren scoorden maar zes
punten. Springfield daarentegen
was beter; de tussenstand derde
kwart 37-36 Slamdunk. Maar...
Slamdunk wilde winnen, dus
koppie erbij en scoren! Jelle en

Rafael waren warm gelopen en
gingen aan het scoren. Verder
werd er weer goed verdedigd en
hard gewerkt, waardoor Slamdunk winst behaalde. Eindstand
54-44 voor Slamdunk!
OPROEP: Slamdunk ‘97 is op
zoek naar leden, je kunt vanaf
de leeftijd van zes jaar al basketballen in sporthal ‘t Vijfeiken in
Heesch op woensdagavond van
18.00 tot 19.15 uur. Kom gewoon eens een keer meedoen!

Leden DV Dancing Kids verkopen loten Grote Club Actie

Dit doen zij omdat ze in mei
2018 graag voor een redelijke
prijs mee willen gaan naar het
Europees Kampioenschap Garde
en Showdans in Oostenrijk. De
vereniging krijgt van ieder lot,
dat € 3,- kost, € 2,40 voor eigen
kas! Dus dat is best veel! Steun
de leden door van hen een of
meerdere loten te kopen!
Maar ook het bestuur wil de prijs
voor haar leden om mee te gaan
naar het EK in Oostenrijk zo laag
mogelijk houden. Daarom orga-

niseert zij op dinsdag 3 oktober
in zaal de Hoefslag een Hollandse Bingoshow. Diverse sponsoren hebben heel veel mooie prijzen geschonken. Kaarten kosten
€ 18,50 per stuk en zijn te bestellen via
hollandsebingoshow@hotmail.com.
Aan de deur zijn er ook nog
kaartjes te koop zolang er nog
plaats is!
Wil je zeker zijn van een plaats
dan is het slim om vooraf een
kaartje te bestellen!

Het laatste nieuws
als eerste te lezen

Online
Actueel

Toen Veritas na ruim 70 minuten uit een counter de 1-3
scoorde was het verzet gebro-

ken en kwam het besef dat het
bekeravontuur niet langer dan
drie wedstrijden ging duren dit
seizoen. Hopelijk is het merendeel van de gekwetste spelers
volgende week weer inzetbaar
als Heeswijk de competitie mag
openen bij het altijd sterke Helvoirt. Daarbij mag de steun van
de twaalfde man uiteraard ook
niet ontbreken dus...we zien jullie allemaal graag langs de lijn!

NISTELRODE - De leden van DV Dancing Kids zijn vanaf zaterdag
16 september bezig om loten te verkopen van de Grote Club Actie.
Alle leden willen minimaal tien loten verkopen maar liefst nog meer!

Winst voor Slamdunk ’97 U14
HEESCH - Zaterdag 16 september was het zover; Slamdunk ‘97
speelde haar eerste wedstrijd
tegen Springfield. Toch weer
spannend! Na wat heen en weer
gedribbel, opende Rafael de
score voor Slamdunk.

Na de pauze lieten ook de vervangers zich van hun beste kant
zien, waardoor de gastheren nog
mochten hopen op een resultaat. De druk werd opgevoerd,
maar dichterbij dan een kopbal
van Niels van Emmerik op de lat
kwam Heeswijk niet.

Betrokken

Nieuws

Fotoalbums

Bedrijven

Agenda

Verenigingen

www.mooibernheze.nl
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DONDERDAG 21 SEPTEMBER
Oud papier
Buitengebied/ Zwarte Molen
Nistelrode
Centrum MAIA:
Basistraining
dierencommunicatie Elementenleer
Palmenweg 5 Nistelrode
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Thema-avond: Vier het
leven… vier de herfst!
Het proeflokaal Abdijstraat 51
Heeswijk-Dinther
Workshop: Herfst creaties
Creatief & Lekker Nistelrode
Informatieavond:
Team Armoede Preventie
Bibliotheek, de Misse 2 Heesch
Bijeenkomst
Reumapatiëntenvereniging
Gemeenschapshuis D’n Brak
Mariaheide
VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Centrum MAIA: Reiki 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Introductie prentenboek
van Marleen Ceelen
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
PAGINA 10
Voorlichtingsbijeenkomst:
Vrijwilliger
dierenambulance
Lange Goorstraat 6 Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

ZONDAG 24 SEPTEMBER
Open Zondag
Nistelrode

WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Centrum MAIA:
Chakradance - Workshop
Orakel- & Inzichtkaarten
Palmenweg 5 Nistelrode

Workshop Fotografie
en Verlichting
Zoggelsestraat 68 Heesch
PAGINA 2
Roel Spanjers
CC De Pas Heesch
PAGINA 14

KBO-Dinther
Themamiddag
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Finale: Lips Groen 45+
dubbeltennis toernooi
Tennispark TC Telro Nistelrode

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther

Baby- & Kinderbeurs
Rusheuvel Oss

DONDERDAG 28 SEPTEMBER
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch

Kilsdonkse Molen
schilderen, tekenen
of etsen
Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther

Najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
KBO-koffieochtend:
Wijkagenten stellen zich
voor
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 8

Heemschuur opengesteld
Schoonstraat 35 Heesch
Optreden pianiste
Monique van de Ven
Kapel Laverhof
Heeswijk-Dinther
PAGINA 31

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther
MAANDAG 25 SEPTEMBER

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Start expositie Kentalis
Cunera/De Bongerd
Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Open dag De Lindenhoeve
Menzel 28 Nistelrode
PAGINA 11

Informatie avond:
KVO keurmerk
CC De Pas Heesch

Burendag
Bernheze

DINSDAG 26 SEPTEMBER

Ontspannende
dagworkshop
Palmenweg 5 Nistelrode

Dinsdag@Bernhoven:
maandelijkse ongemakken
Ziekenhuis Bernhoven Uden
PAGINA 4

Bezoek AZC
Parochie De Goede Herder
Heesch Nistelrode
& Vorstenbosch
PAGINA 6

Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
PAGINA 13

24 uurs karperwedstrijd
Visvijver De Meuwel Nistelrode

Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Workshop
Skincare & Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

Najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
Centrum MAIA: Herinner
je wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Film: LION
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 10
VRIJDAG 29 SEPTEMBER
Actiedag Bevers
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 28
Centrum MAIA: Herinner
je wie jij bent... Module 1
Palmenweg 5 Nistelrode
Dag met
Familieopstellingen
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
Opening expositie:
Blik op fotografie
Bibliotheek Heesch
PAGINA 1
Popkoor NOIZ:
open repetitie
’t Vijfeiken 36 Heesch
PAGINA 10
Buro Lima Live Event
Schaapskooi Vorstenbosch
PAGINA 9

MAANDAG 2 OKTOBER
KennisMaker
Voetreflexologie
Bibliotheek Heeswijk-Dinther
DINSDAG 3 OKTOBER
Najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Meidenwerk
@Checkpoint Heesch
PAGINA 13

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Hoogstraat 11 Heesch

Meet The Maker
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Grote Open Klotbeek
Toernooi
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 4 OKTOBER

Actiedag Bevers
Steencentrum
Canadabaan 10 Nistelrode
PAGINA 28
Workshop High heels
Den Hof 17 Nistelrode
Workshop Skincare
& Visagie
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
Buro Lima Live Event
Schaapskooi Vorstenbosch
PAGINA 9
Hisse Helden Live
CC De Pas Heesch
PAGINA 30
ZONDAG 1 OKTOBER
Buro Lima Live Event
Schaapskooi Vorstenbosch
PAGINA 9
Kasteel Heeswijk
Bevrijd 1944
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther

Lezing: afstudeerproject
bidprentjes
Heemkamer Nistelrode
Najaarsworkshops
in ’t Sfeerhuys
Karlingerweg 1 Uden
Kienen KBO-Dinther
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Gratis inloopspreekuur
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch
Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
DONDERDAG 5 OKTOBER
Spreekuur Dorpsplein
CC De Pas Heesch
Tarotkaarten legging
Spoor 8 Weijen 77b Nistelrode
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Nationale Restaurantweek
Het Sentiment
Heeswijk-Dinther
Film: Moonlight
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 14

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

