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Sinds 1937  een begrip in Nederland!

• Bomen rooien • Klepelen takhout-begroeiing

• Bomen snoeien • Ophalen groenafval
• Stobben frezen • Biomassa - Rondhout Jumbo Wiegmans Heesch

Jumbo Nistelrode
Jumbo Heeswijk Dinther
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Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

www.decozonwering.nl

Het adres voor  een vakkundig 
advies en montage op maat!

FOLDERS DEZE WEEK
DE WIT UIT SCHIJNDEL
MEER MAASHORST

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 

Zo mooi zo ons
zo Bernheze

MooiBernheze.nl

Wij zijn er weer!
Twee weken werd het 
nieuws alleen op 
www.MooiBernheze.nl
gepubliceerd, waar 
overigens 24 uur per dag 
zeven dagen in de week 
het laatste nieuws én de 
mooiste foto’s te vinden 
zijn. Vanaf deze week valt 
DeMooiBernhezeKrant 
weer vers van de pers 
bij de inwoners van
Bernheze in de bus. 

Wij wensen iedereen 
weer veel leesplezier.

Première 
Max Havelaar
De Kersouwe
Heeswijk-Dinther

BZB op 
Zomernacht 

Nistelrode

www.meermaashorst.nl

Deze week met
DeMooiBernhezeKrant 

in de brievenbus

BERNHEZE - De kanshebbers voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en Jonge 
Ondernemersprijs (JOP) 2016 zijn bekend. Na een deskundige beoordeling van de jury en de 
klankbordgroep maken onderstaande genomineerden, op zaterdag 15 oktober, kans op de 
titel BOP of JOP 2016. 

Genomineerden Bernhezer Ondernemersprijs:
1. Marya Reizevoort van MARYA SCHOENEN EN TASSEN uit Nistelrode
2. Otmar, Martijn en Hein van Boxtel van VAN BOXTEL GROEP B.V. uit Heeswijk-Dinther
3. Rob van den Berg van GRAANPLETTERIJ DE HALM uit Heeswijk-Dinther

én de genomineerden voor de Jonge Ondernemersprijs:
1. Carin Boeijen en Gemma van Casteren van DEPOT uit Heesch
2. Marc van Hemert van LASERTECHNIEK NEDERLAND uit Nistelrode 
3. Paul Bouwman van FOTOHOKJE.NL uit Heeswijk-Dinther

Van harte gefeliciteerd!
Deze week meer informatie over de genomineerde JOP’s, zie pagina 13.
Binnenkort stellen wij de genomineerde BOP’s voor.

Genomineerden Bernhezer Business Event 2016 zijn bekend

Hoveniersbedrijf Arie Hendriks is een allround hovenier in Vorstenbosch, met meer 
dan 25 jaar ervaring in de aanleg en onderhoud van tuinen van particulieren en 
bedrijven. Alle werkzaamheden worden verricht in goed overleg met de klant, 
en door vakbekwaam personeel uitgevoerd.

Samen met zijn vijf vakbekwame werknemers, is hij actief in de hele regio. “We 
hebben het hartstikke druk en dat staat niet los van het BBE,”vertelt Arie. “Ik heb 
9 jaar zitting gehad in de ondernemersvereniging van Vorstenbosch en een van 
mijn taken daar was het steunen van het BBE. Ik ken dus de club en het belang. Het 
achterliggende idee is veel meer dan een feestje voor ondernemers. 

Ondernemen is meer dan alleen maar werken. Soms moet je ook eens om je heen 
kijken en zorgen voor de juiste contacten, advies geven en krijgen. Het BBE is voor 
mij een goede plek om me te laten zien als bedrijf. Als ze je niet weten te vinden 
blijf je in de marge hangen. Het is niet alleen met hard werken te halen. Daarom 
ga ik me ook dit jaar zeker weer laten zien. Om te netwerken, maar natuurlijk ook 
voor het feest, dat hoort er bij.”

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent      twitter.com/BBusinessevent     www.bernhezerbusinessevent.nl     |     Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze

LAAT JE ZIEN ALS BEDRIJF
VITAMINE BBE 

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

Wij wensen 
iedereen een 
mooi nieuw 
schooljaar!



  
Woensdag 31 augustus 20162 ETEN, DRINKEN UITGAAN

cOLOFON
DeMooibernhezekrant

Oplage
13.700 stuks
Bezorgdag: woensdag

bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode 
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

website
www.demooibernhezekrant.nl

Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Matthijs van Lierop
Ramon Kézér

acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Driel - Van Linder
Lianne Gabriëls

administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud

Fotografi e
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

 Advertorial

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

bezorgklachten
info@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

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

Voor meer informatie 
www.bonfromage.nl

‘t Dorp 69 in Heesch 
T. 0412 - 453759 en 

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss

Aangenaam winkelen in Heesch?

Al bijna 25 jaar... 
heerlijk genieten 

van sfeer, beleving 
en aandacht

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

Opening van het seizoen 2016-2017
Zaterdag 10 en zondag 11 sep-
tember Tekeningen van Sarah 
Linde. Van 11.00 tot 17.00 uur. 
Toegang gratis.
Sarah is geboren in Hees-
wijk-Dinther in 1981. Ze is af-
gestudeerd aan de AKV St. Joost 
’s-Hertogenbosch in 2005, afde-
ling beeldende kunst, waar ze 
zich toespitste op tekenen. 
In haar werk zijn de beleving van 
de natuur en de binding met die-
ren constante thema’s gebleven. 
Daarnaast focust zij op vertol-
king van beelden uit een andere 

wereldwerkelijkheid, die tevoor-
schijn komt tussen de directe 
fysieke ervaring en de beleving 
daarvan. Vanaf 2006 verbreedt 
ze haar discipline naar grafische 
technieken en maakt zij zich de 
technieken lithografie, etsen, 
droge naald en zeefdrukken ei-
gen op het Grafisch Atelier Den 
Bosch. 
In 2013 behaalt ze haar diploma 
voor docent beeldende kunst 
en vormgeving aan de HKU te 
Utrecht.
Zij is naast haar tekenwerk, ac-

tief met het bedenken, organise-
ren en uitvoeren van kunstpro-
jecten op maat voor basis- en 
middelbare scholen. Daarnaast 
begeleidt ze de kunstklas van het 
Titus Brandsma Lyceum in Oss, 
geeft CKV-lessen en draait ze 
het Jeugdatelier in haar woon-
plaats Vorstenbosch. 

Maandag 12 september Yoga 
door Lea van den Bergh. 
Les 1 begint om 18.45, les 2 om 
20.15 uur. Er is nog een enkele 
plaats beschikbaar.

Schoolstraat 17
5473 GD Heeswijk-Dinther

Tel: 0413-294149
info@cafe-zaalelsie.nl

Feestje?
Bezoek ons 

café-zaal

www.cafe-zaalelsie.nl

Café-zaal Elsie

Van klein tot groot, 
doch immer puur
De zanger met zijn donkerbrui-
ne stem heeft over de jaren heen 
blijk gegeven zich zowel in zijn 
moerstaal als wel het Engels met 
de nodige (Southern) feel te kun-

nen uitdrukken. Op de plaat én 
live; met de One Night Band als 
duo en solo. Van huishamercon-
certen tot optredens in Paradiso. 
In 1997 bracht Jan Willem zijn 
eerste album uit, waarna hij zich 
in de afgelopen 20 jaar ontpopt 
heeft als verbazingwekkende 
songschrijver, en niet alleen voor 
zichzelf. Hij schreef diverse hits 
met onder andere Guus Meeuwis 
en afgelopen jaar nog met Diggy 
Dex. Tijdens de seizoenopening 
van Nesterlé gaat het om zijn ei-
gen repertoire. Op deze gloedvol-
le zaterdagavond wisselt de zan-
ger klassiekers af met nummers 
van zijn laatste album Dry Goods 

& Groceries. Hierop keert hij te-
rug naar de roots: de Americana, 
de muziek waarmee hij zijn trou-
we schare fans opbouwde. Naar 
goede traditie laat hij het publiek 
meegenieten van de verhalen 
achter de liedjes. Speciaal voor 
Nesterlé wordt hij begeleid door 
een van zijn muzikale vrienden. 
Zaterdag 10 september, aanvang 
20.30 uur. Kaartjes à € 15,- 
via www.nesterle.nl.

NISTELRODE – De Oost-Brabantse JW Roy is een van de beste Americana-zangers van Nederland. Ame-
ricana typeert muziek die is afgeleid van authentieke country, folk en blues in een modern jasje. Op welk 
podium stond JW Roy de afgelopen decennia eigenlijk niet? 

Wil jij kans maken op twee vrijkaartjes? Beantwoord de volgende 
vraag en mail dit voor 2 september 2016 naar beheerder@nesterle.nl
en wie weet win jij twee vrijkaartjes.

Welk bekend lied maakte JW Roy samen met 
Gerard van Maasakkers?

JW Roy opent het nieuwe 
theaterseizoen van CC Nesterlé

Foto: Femke Hoogland

MandalArt start seizoen 
met cursus, workshop 
en open dag

Een mandala is een cirkel waarin, 
vanuit het midden, symmetri-
sche figuren getekend worden. 
De cirkelrand staat voor je grens 
en het middelpunt voor jezelf. Je 
tekent in je eigen vrije ruimte, 
dat geeft ontspanning en rust. 

Er wordt een beroep gedaan op 
beide hersenhelften, zodat li-
chaam en geest meer in balans 
komen. Omdat de kleuren en 
vormen die je gebruikt een bete-
kenis hebben, ondersteunt het je 
persoonlijke groeiproces.

Cursus start dinsdagmorgen 
6 september
In de cursus leer je hoe je man-

dala’s kunt opbouwen. De tradi-
tionele en de intuïtieve mandala 
komen allebei aan bod. Je krijgt 
techniek- en kleuroefeningen en 
je wordt stap voor stap gehol-
pen. 

De mandala is een mooi middel 
om je gevoelens te ordenen en 
veiligheid en geborgenheid te er-
varen. Het zijn zeven workshops, 
om de veertien dagen. 

Workshop op donderdagavond 
15 september
Thema: de basis ben je zelf! Van-
uit jezelf bekijk je de wereld. Hoe 
stevig sta jij in het leven? We 
doen een ontspanningsoefening 

om ons te ‘aarden’, want het is 
belangrijk om in het ‘nu’ te zijn. 
Je tekent vanuit natuurlijke vor-
men. Je zult verbaasd zijn over je 
mandala en wat jij er voor jezelf 
uithaalt.

Ervaring met tekenen is niet no-
dig.
Informatie of aanmelding 
Willemien Geurts, 0412-612022 
of www.mandalart.nl.

NISTELRODE - Willemien Geurts van MandalArt start begin septem-
ber met haar cursussen en workshops Mandalatekenen. Bovendien 
is er op zondag 11 september een open dag van 11.00 - 17.00 uur 
van alle medewerkers op locatie ‘Hartje Maashorst’, Palmenweg 5. 
Welkom!

Lichaam en geest 
komen in balans

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 
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          ‘t Dorp 60 B  5384 MC  Heesch 

   FALL / WINTER 
       2016-2017 

Openingstijden: 
 
Maandag         13.00-17.30 
Dinsdag           09.30-17.30 
Woensdag       09.30-17.30 
Donderdag      09.30-17.30 
Vrijdag             09.30-21.00 
Zaterdag          09.30-17.00 

FALL / WINTER 2016-2017
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   FALL / WINTER 
       2016-2017 

Openingstijden: 
 
Maandag         13.00-17.30 
Dinsdag           09.30-17.30 
Woensdag       09.30-17.30 
Donderdag      09.30-17.30 
Vrijdag             09.30-21.00 
Zaterdag          09.30-17.00 

levillage@home.nl - www.levillagebv.nl

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

Kom ook
bankieren
bij de meest
klantgerichte
bank

Maak kansop eenANWB bon t.w.v.€ 50*
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ilse van Zoggel nieuwe centrumcoördinator in Heesch

De schakel
Marinda legt uit wat de rol van 
de centrumcoördinator in Hee-
sch inhoudt: “Centrummanage-
ment Heesch is een stichting 
die bestaat sinds 2012, waaraan 
ondernemers verbonden zijn die 

in een aangewezen stuk van het 
centrum gevestigd zijn. Dat lint 
van ondernemers betaalt een 
bepaalde bijdrage om reclame te 
mogen uiten op de gevel van het 
bedrijf. Dat geld gaat in een potje 
en daarmee realiseren we zaken 

in het centrum. Als centrumcoör-
dinator ben je de link tussen de 
ondernemers die bij de stichting 
aangesloten zijn en het bestuur 
van Centrummanagement Hee-
sch.”

Trots kijkt ze terug op haar rol de 
afgelopen jaren: “Heesch heeft 
een prachtig centrum, met veel 
pareltjes. Wij hebben hier alles. 
Veel winkels zijn van origine fa-
miliebedrijven en worden nu ge-
rund door hun opvolgers. Dat 
zorgt voor een persoonlijke sfeer 
en benadering naar hun bezoe-
kers. Naast de supermarkten en 

ketens die Heesch rijk is, zijn deze 
speciaalzaken ook echte trekkers 
voor ons centrum. Deze geven 
een eigen, unieke sfeer aan ons 
centrum en dit moeten we koes-
teren. 

Toen duidelijk was dat er een co-
ordinator nodig was bij de stich-
ting, ben ik er vol voor gegaan. 
Ik houd van verbinden, mensen 
bij elkaar brengen, zorgen delen. 
Door mijn overvolle agenda heb 
ik helaas moeten besluiten mijn 
taak als centrumcoördinator neer 
te leggen.”

Het stokje doorgeven
Tijdens Heerlijk Heesch in mei 
dit jaar ontmoette Marinda Ilse. 
Ze wist meteen dat Ilse de meest 
geschikte kandidaat was om haar 

op te volgen. Inmiddels is Ilse zich 
al druk aan het inlezen voor haar 
nieuwe rol. Passie voor Heesch is 
er meer dan genoeg: “Het meest 
fantastische van Heesch vind ik 
aan de ene kant het dorpsgezel-
lige karakter en aan de andere 
kant heeft het heel veel te bie-
den aan verenigingen, winkels, 
ondernemers en evenementen. 

Met het positioneringsplan ‘Aan-
genaam Heesch’, het plan dat 
voortvloeide uit een enquête on-
der inwoners van Heesch en om-
liggende kernen, ligt er een goed 
fundament om op door te gaan. 
Ik vind het heel mooi dat ik dat 
samen met veel andere Heesche-
naren mag gaan doen.”

Ilse is vereerd met de uitnodi-
ging van Marinda. Op de vraag 
waar ze het meest naar uitziet, 
antwoordt Ilse: “Ik wil een ver-
bindende schakel zijn tussen het 
bestuur van de stichting en de 
ondernemers, bewoners en ge-
bruikers van het centrum. Het 
zou mooi zijn als iedereen die hier 
winkelt, woont en onderneemt 
zich aangenaam voelt. Ik heb er 
heel veel zin in.”

HEESCH – Toch wel een beetje met pijn in haar hart neemt Marinda Vos afscheid, want ze deed het met 
volle overgave. Maar inmiddels staat haar vervangster al in de startblokken. Ilse van Zoggel is vanaf 
september de nieuwe centrumcoördinator.

Marinda Vos en haar opvolgster Ilse van Zoggel Tekst: Ramon Kézér Foto: Ad Ploegmakers

De link tussen de ondernemers 
en het bestuur van 

Centrummanagement Heesch

Nog één week: Vakantie-fotowedstrijd    Met ‘STEL SCHERP OP’
De redactie van DeMooiBernhezeKrant houdt een vakantie-fotowedstrijd met als onderwerp: STEL SCHERP OP...

Ga tijdens je vakantie in binnen- of buitenland op zoek naar allerlei onderwerpen waarin mensen, dieren en dingen een hoofdrol spelen. 
Laat je creativiteit de vrije loop en laat zien wat er op fotografisch gebied allemaal mogelijk is.
De fotowedstrijd staat open voor alle lezers van DeMooiBernhezeKrant en www.mooibernheze.nl. Professionele fotografen en medewerkers van DeMooiBernhezeKrant en
www.mooibernheze.nl zijn van deelname uitgesloten. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden (in jpg-formaat, resolutie 300 DPI en tenminste 1MB groot). 
Stuur geen archiefopnamen in, maar alleen recent gemaakte foto’s. Ook toelichtingen op of bij de foto’s zijn niet nodig; de foto moet het verhaal zelf vertellen. 
Bedenk ook dat foto’s vaak pas mooi worden als er mensen op staan! 
Iedere deelnemer aan de wedstrijd mag maximaal drie foto’s sturen naar de redactie. Stuur een e-mail naar: info@demooibernhezekrant.nl met vermelding: fotowedstrijd.
Vergeet in de e-mail niet duidelijk je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Insturen kan tot en met 7 september.
De foto’s worden beoordeeld door een jury die bestaat uit fotografen van DeMooiBernhezeKrant, bijgestaan door fotograaf Wim Roefs uit Loosbroek. Zij kiezen uit de ingezonden 
foto’s de drie mooiste, die beloond zullen worden met de eerste tot en met derde prijs. Beoordelingsmaatstaven hierbij zijn: originaliteit, creativiteit, compositie en kwaliteit.

De te winnen prijzen zijn:
1E PRIJS DE WINNENDE FOTO OP CANVAS AFGEDRUKT OP 75 X 75 MM t.w.v. € 75,- 
2E PRIJS DE WINNENDE FOTO OP EEN PUZZEL VAN 500 STUKJES t.w.v. € 24,95 
3E PRIJS DE WINNENDE FOTO OP EEN MOK t.w.v. € 9,95
De winnende foto’s worden bekendgemaakt en gepubliceerd in DeMooiBernhezeKrant van half september. Uit de ingezonden foto’s wordt bovendien een selectie gemaakt, 
die op de website www.mooibernheze.nl wordt gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aangeboden door de Hema in Heesch
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Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412-201202 - nistelrode@readshop.nl

Mary: 
‘Superleuke 
rugzakken voor 
’t nieuwe schooljaar!’

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

Haarwerken voor vrouwen 
tijdens en na chemobehandeling!

www.livage.nl                      06 - 243 94 158     Anita Vos

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 �  wij komen bij u thuis

 �   persoonlijke begeleiding

 �   maximale vergoeding

 �   3 werkdagen levertijd

 �   100% klanttevredenheid

 �   langdurige nazorg

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

from A to Beautiful

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

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	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag 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.

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

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

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

Soprano Ice
IJskoud de beste ontharingslaser 
van dit moment!
Een nieuw tijdperk van de� nitief ontharen is 
aangebroken. Met betere en snellere resultaten 
dan ooit. Voor nagenoeg alle huid- en 
haartypen. Nagenoeg pijnloos. Behandelen in 
de zomer, zelfs op een gebruinde huid. 

D� � advertenti� i� goe� voor 

éé� grati� behandelin� va� d� oksel�

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

oor sommigen van ons zit de vakantie er alweer 
op, voor anderen bijna. En ben je naar een warm 
land geweest of geniet je nu in Nederland van het 
mooie weer, dan hebben de voeten toch wel wat te 

verduren.
Lopende op blote voeten, slippers en in open schoenen, dan 
hebben de zon, de zee en het strand, invloed op je voeten.
Dus je voeten hebben ook extra aandacht nodig. Droge 
huid, kloven, eeltvorming. Voor je voeten is het daarom ook 
belangrijk om ze te verwennen.
Geef ze een scrub-behandeling, daarna een voetenbadje met 
een olie. En als het nodig is, kun je daarna met een eeltvijl 
het overtollig eelt verwijderen. Verzorg je voeten daarna met 
een vochtherstellende voetencrème, zodat de voeten weer 
fris, zacht en soepel aanvoelen.

En een kleurtje op de teennagels is natuurlijk ook een must 
voor het oog als je open schoenen draagt.
Nagellak/gellak sluit de nagels af en het is daarom ook na 
de zomer belangrijk dat de nagels weer kunnen ademen. 
Verwijder de nagellak en wrijf de nagelriemen van de 
teennagels regelmatig met olie in, zodat ze weer soepel 
aanvoelen.

Controleer de nagels op een schimmelnagel. Na de vakantie 
is het extra belangrijk om de nagels hierop te controleren. 
Op bloten voeten lopen, zwemwater, douches; een bron van 
bacteriën, al let je nog zo goed op, blijf je zoveel mogelijk 
op slippers lopen, dan kan het nog zijn dat er een schimmel 
onder je nagel komt. Onder nagellak zie je dit niet, daarom is 
het zo belangrijk om na de zomer de nagellak eraf te halen. 
Controleer je nagels op bruine/gele verkleuringen. Vertrouw 
je het niet, maak een afspraak bij de pedicure om te laten 
kijken of het een schimmelnagel is. Die kan dan met jou een 
behandelplan opstellen, zodat de schimmel niet verder de 
nagel aantast.

Dus…

Zorg goed voor jezelf,
Zorg goed voor je voeten,
De groeten aan je voeten.

Pedicure Tinka van Nuland.

COLUMN PEDICURE TINKA VAN NULAND

DE NAZOMER VAN 
JE VOETEN

V

‘t Broek 3 - Nistelrode - 0412-612743 - pedicuretinkavannuland@gmail.com

EHBO-cursus in Heesch
HEESCH – EHBO-vereniging 
Joh’s Roncalli start begin sep-
tember weer een nieuwe basis-
cursus EHBO. Reanimatie/AED, 
verbandleer en eerste hulp aan 
kinderen maken deel uit van de 
cursus.

De lessen zijn altijd op woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30 
uur met eventueel enige uitloop. 
De lessen worden verzorgd door 
een ervaren en gediplomeerde 
kaderinstructeur en er wordt ge-
bruikgemaakt van lotusslachtof-
fers.

Tijdens ongeveer twaalf cursus-
avonden zult u voorbereid wor-
den voor het officiële examen 
voor het EHBO-diploma. De 
kosten voor de cursus, inclusief 
examen en de benodigde leer-
middelen, bedragen € 150,-. Let 
op, vaak vergoedt de ziektekos-
tenverzekering een gedeelte of 
zelfs alle kosten voor de cursus. 

Naast de basiscursus EHBO, or-
ganiseert EHBO-vereniging Joh’s 
Roncalli bij voldoende belang-
stelling, een aparte cursus voor 
reanimatie/AED en EHBO bij 
kinderen. 
Deze worden op maandag- of 

donderdagavond gegeven.

Voor meer informatie en opgave 
kunt u terecht bij: Martien van 
de Wetering: 06-50876595 of 
via de mail: 
secretariaat@ehboheesch.nl.‘Het is belangrijjk 

je voeten te verwennen’
Zo behoud je je 
bruine kleurtje
Fruit & groente

Uit onderzoek is gebleken dat 
je een natuurlijk kleurtje krijgt 
of behoudt als je de dosis ver-
dubbelt van het eten van 2 
stuks fruit en 2 ons groente. 
Zoete aardappelen, meloen, 
wortel, tomatensap, spinazie, 
broccoli, pompoen en toma-
tensap hebben het beste ef-
fect op de huid.

Vocht

Veel water drinken is goed 
voor je huid. En zeker voor je 
gebronsde huidje. Het zorgt 
voor een betere doorbloeding 
en je huidcellen sterven min-
der snel af, waardoor je bruine 
kleurtje langer blijft zitten.
Water is dus het codewoord 
als je bruin wilt blijven, maar 
te lang douchen en badde-
ren zorgen er juist voor dat je 
kleurtje snel weer verdwijnt. 
Neem een korte douche en 
smeer je na het douchen in 
met een vette bodylotion.

Naar buiten
Ga met je bruine kleurtje vaak 
naar buiten, zelfs als de zon 
bedekt wordt door een dik 
wolkendek word je nog een 
beetje bruin. Door veel buiten 
te zijn, behoud je jouw kleur-
tje langer. 

Depressief?
Burn-out?
Chronische pijn?
Teveel piekeren?
Meer genieten?

Op MAANDAGAVOND 12 SEPTEMBER  
en VRIJDAGOCHTEND 16 SEPTEMBER  

starten weer nieuwe 8-weekse 

MINDFULNESSTRAININGEN 
in Nistelrode

Kijk voor meer informatie op 
www.praktijkmarne� e.nl

Of bel: 0412 61 40 50

Laat gaan wat was, accepteer 
wat is en omarm wat komt
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de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss 
T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch
T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

4 eierkoeken
1,50

normaal 4 stuks 2,68

Proeft u het verschil tussen ’n goede eierkoek en ’n andere? 
Wedden dat uw kinderen het wèl proeven? De kinderen die 

in onze winkels komen vinden ze heerlijk.Dus onze eierkoek 
als een lekker tussendoortje mee naar school; 

daar maak je ze vast blij mee. Naast de heerlijke smaak 
blijven ze ook làng lekker. Je kunt ze wel ’n week bewaren 

zonder dat ze droog worden. 

tips van de bakkers

Taartje van de maand 

B52 cocktail taartje
op basis van Kahlua, Baileys en Cointreau.

5-6 personen

geldig t/m 6-9-2016

lekker 
weer naar school

9,95
ook verkrijgbaar bij Jumbo Wolfskooi 
en Jumbo Vierhoeksingel

Ook goede gebruikte kinder-, dames- en
herenfietsen op grote rommelmarkt 
Vrijwillige fietsenmakers van en voor de instandhouding van kerk Loosbroek

Waar een kleine kern groot in 
kan zijn, wordt in Loosbroek al 
vele jaren bewezen. Maar liefst 

150 vrijwilligers zijn, verdeeld 
over drie activiteiten, het hele 
jaar in de weer om geld bijeen te 

sprokkelen voor de exploitatie, 
het behoud en onderhoud van 
het vastgoed van de parochie. 

Naast de jaarlijkse rommelmarkt, 
waar het hele jaar door spul-
len voor worden verzameld, en 
het inzamelen van kleding, is er 
ook al vanaf eind jaren ’90 een 
groep fietsenmakers actief. De 
inmiddels overleden Cor van der 
Wielen uit Loosbroek nam het 
initiatief. “Hij knapte, samen met 
een groepje andere vrijwilligers, 
oude fietsen op en verkocht die 
aansluitend weer. De opbrengst 
was voor de parochie”, vertelt vi-
cevoorzitter van het kerkbestuur 
Cor Gloudemans. 

Na zijn sterven werd uitgeweken 
naar Martien en Jo Roefs aan de 
Dorpsstraat 94. Zij stellen een 
schuur annex werkplaats ter be-
schikking en verwelkomen elke 
dinsdagochtend fietsenmakers 
Jan (beter bekend als Broer) van 
der Velden, Bert de Vries, Jos Lu-
nenburg, Nico van Zutphen en 
Marinus van Helvoort. Laatstge-
noemde is al van meet af aan be-
trokken. “Ik was geen fietsenma-
ker, maar in de loop van 20 jaar 
ben ik er wel een geworden”, 
lacht hij vriendelijk. Het maakt 
hem feitelijk niet uit wat hij moet 
doen, hij begint na binnenkomst 
gewoon vooraan met het nakij-
ken en oplappen van elke goede 
gebruikte fiets. Dat geldt overi-
gens niet alleen voor hem, maar 

ook voor de overige heren. “Wij 
vinden het leuk om hier met el-
kaar aan alle fietsen te werken. 
Het is voor een goede zaak, 
want het is goed voor de paro-
chie”, zo laten de heren weten. 
Iedereen die een goede gebruikte 
kinder-, dames-, heren- of sport-
fiets heeft staan, waar niets meer 
mee gebeurt en die dus feitelijk 
in de weg staat, kan deze zelf 
brengen of laten ophalen door 
Martien Roefs. Vervolgens wordt 
gekeken wat nodig is om het 
stalen ros weer goed lopend op 
de weg te krijgen. Fietsen waar 
teveel aan mankeert, worden ge-
demonteerd, waarbij onderdelen 
die goed zijn hergebruikt wor-
den. Vaak worden echter nieuwe 
onderdelen gebruikt. 

“Elke fietsenmaker heeft zijn ei-
gen specialiteit”, weet Gloude-
mans en hij vervolgt: “Broer haalt 
doorgaans de ‘slagen’ uit een 
wiel, Bert zorgt dat een fiets goed 
in de lak zit en Marinus, Jos en 
Nico zijn echte opknappers.” Ui-
teraard is er tijdens de grote rom-
melmarkt op zaterdag 10 sep-
tember plaats gereserveerd voor 
alle opgeknapte fietsen. Voor het 
brengen, laten ophalen of kopen 
van een fiets kan gebeld worden 
met M. Roefs op 0413-229487 
of 06-13501992.

LOOSBROEK – Wie nog een oude fiets ergens in de weg heeft staan, hoeft zich er niet lang aan te 
ergeren. Deze kan gebracht of opgehaald worden door de vrijwillige fietsenmakers van de parochie 
Loosbroek, die het vehikel met liefde opknapt en het stalen ros vervolgens een tweede leven biedt. De 
opbrengsten zijn voor het vastgoed van de parochie. Tijdens de grote rommelmarkt op zaterdag 10 sep-
tember van 10.00 tot 14.30 uur in Loosbroek is er ook voor de fietsenmakers plaats gereserveerd met 
kinder-, dames- en herenfietsen. De toegangsprijs is € 2,- p.p.

V.l.n.r.: Martien Roefs, Broer van der Velden, Marinus van Helvoort en Nico van Zutphen
 Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Klus binnen of buiten? Bel 06 23 33 08 56. 
Of kijk op www.johnheesakkers.com  Kromstraat 5 - 5384 LT Heesch

0412-474500 - www.kringloop-heesch.nl

 
  

  

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Maak uw eigen houten sloopmeubels! 
Prachtige sloop look en alle diktes te realiseren. 

Scherp in prijs (gratis afkorten)

Openingstijden: ma-vr: 08.00-17:30 / za: 08.00-13.00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a te Sint-Oedenrode 

Telefoonnummer: 0413-490524
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bERNHEZE
Ons Welzijn 088-3742525 
info@sociaalteambernheze.nl
www.ons-welzijn.nl
THUiSZORG PaNTEiN
Voor al uw zorgvragen 0900-8803
www.thuiszorgpantein.nl
HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a, 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.00-17.30 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
0412-451971
brabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESwijk-DiNTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Plein 1969 13b, 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
Plein 1969 13a
Open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
tussen 12.30 en 13.30 uur 
gesloten. Buiten openingstijden 
voor spoedeisende recepten 
kunt u naar de Regioapotheek in 
Bernhoven, naast de hoofdingang 
van het Ziekenhuis Bernhoven 
Uden. 0413-381848
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NiSTELRODE / vORSTENbOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Beekgraaf 58a. 0412-611250
apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 uur
zaterdag 11:00-12:00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de 
Regioapotheek in het 
Ziekenhuis Bernhoven.
0412-614035
brabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg 
Heelwijk/Laarstede
Laar 40, 0412-407020
www.brabantzorg.eu
verloskundige Nistelrode-Heesch 
Verloskundige praktijk NOVA
Mozartlaan 2 Heesch
0412-646839 
spoed: 06-53673167
www.novaverloskundigen.nl
LOOSbROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk-Dinther 
& Nistelrode. De huisartsen uit 
de regio draaien diensten in 
Loosbroek. Voor u, naast u, met u

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

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

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd   1 20/04/16   10:25

Vrijwilligers 
gevraagd!

www.laverhof.nl

Wij zijn dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor diverse activiteiten. 
Onze vrijwilligers begeleiden 
cliënten individueel of in groepen 
en brengen extra ondersteuning  
en plezier. Hun inzet betekent 
veel voor onze cliënten en het is 
daarmee dankbaar werk. 

Bent u geïnteresseerd in vrij-
willigerswerk bij Laverhof, kijk op 
onze website voor meer informatie 
of neem contact op met:

Dion van Kaathoven 
teammanager Welzijn Schijndel
telefoon: (073) 544 33 00
e-mail: 
dion.vankaathoven@laverhof.nl

Sanne Kivits
teammanager Welzijn Heeswijk
telefoon: (0413) 29 81 00
e-mail: 
sanne.kivits@laverhof.nl

BernhezefamilieBerichten

Pieter van der Sanden
Drie volle jaren ben je er niet meer.

Maar de herinneringen komen telkens weer.
 

Hannie
Ingeborg & Christian

Ook het koesteren van voorwer-
pen die behoorden aan de over-
ledene kan helpen bij rouwver-
werking. 

Toch voelen veel mensen zich in 
zo’n periode van rouw eenzaam, 
ook al worden ze omringd door 
familie en vrienden. Als chris-
tenen mogen we geloven dat 
in zo’n proces van rouwen ook 
Gods Geest werkzaam is. De 
Heilige Geest als trooster: we-
ten dat God ons draagt, ook in 
slechte tijden. Je gedragen we-
ten door Gods liefde biedt een 
mens de zo verlangde rust om 
verder te kunnen leven met een 
groot verlies. “Kom allen naar 

Mij toe die afgemat en belast 
zijn”, zegt Jezus, “en Ik zal u rust 
geven”. In de stilte van het hart 
laat God zich vinden. 

Samen (hardop) nadenken over 
dood, rouw en verlies kan ook 
tot steun zijn. Daarom is er elke 
eerste vrijdag van de maand een 
koffie-inloop voor weduwen en 
weduwnaars in de Petrus’ Ban-
denkerk. 
Op 3 september kan eenieder 
die dat wil, van 14.30 tot 16.00 
uur terecht aan de Kerkstraat 2 
voor ontmoeting. Aanmelden 
is niet nodig. Voor informatie: 
(0412) 451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Rouwen is geen sprint, 
maar een marathon
Open inloop voor weduwen en weduwnaars
in de kerk van Heesch

HEESCH - Rouwen is niet makkelijk. Het is zelfs heel hard werken. 
Het leren leven met een verlies vraagt veel energie en tijd. Waar put 
je in zo’n moeilijke periode inspiratie en kracht uit? Dat verschilt per 
persoon. De een haalt het vooral uit steunbetuigingen van familie 
en vrienden: een bezoek, een brief of een telefoontje met woorden 
van troost en bemoediging. Het ophalen van goede herinneringen 
verzacht veelal iets van het geleden verlies. 

“Als christenen willen we bijdra-
gen aan een oplossing voor de 
ecologische crisis die de mens-
heid momenteel ervaart”, aldus 
de paus. In zijn milieu-encycliek 
Laudato si (Geprezen zijt Gij) 
heeft paus Franciscus de hele 
wereldbevolking opgeroepen 
om klimaatverandering tegen te 
gaan.
Paus Johannes Paulus II heeft 
op het gebied van onze omgang 
met de van God ontvangen 
Schepping, ook vele mensen, 
gelovigen en anderen, weten te 
inspireren en uit te dagen. Gedu-
rende zijn hele pontificaat heeft 
hij gewezen op de ernst van de 
milieucrisis en op de noodzaak 
er vanuit een morele en spiri-
tuele dimensie op te reageren. 
“We moeten de mensheid meer 
gevoelig maken voor de catas-
trofe die het hoofd geboden 
moet worden.” Deze boodschap 
vanuit het Vaticaan zal zeker een 
steentje hebben bijgedragen aan 

de uitkomsten van de klimaat-
conferentie eind vorig jaar in 
Parijs. 
Veel van de woorden van paus 
Johannes Paulus II hebben nog 
niet aan betekenis ingeboet. 
Daarom willen we deze in de 
parochie De Goede Herder (Gef-
fen, Heesch, Nistelrode, Nuland, 
Vinkel en Vorstenbosch) op  
1 september om 19.00 uur over-
wegen in een gebedsviering. In 
deze dienst luidt een Bijbeltekst, 
een korte stilte, een meditatief 
moment ons gezamenlijk gebed 
voor de aarde in. 
Hiermee willen we onze roeping 
als hoeder van de schepping her-
bevestigen. De viering in Heesch 
is een gelegenheid om God te 
danken voor zijn prachtige werk 
dat Hij aan onze zorg heeft toe-
vertrouwd. 
 
Voor meer informatie: 
0412 - 451215 of 
bergsma@petrusemmausparochie.nl.

Wereldgebedsdag voor de 
Zorg voor de Schepping
Kom de schepping vieren op 1 september
in de kerk van Heesch

HEESCH - Paus Franciscus heeft vorig jaar augustus een jaarlijkse 
gebedsdag ingesteld voor het milieu, die de aandacht moet vestigen 
op de bedreigingen voor onze aarde. De 1,2 miljard katholieken in 
de wereld kunnen zo elk jaar op 1 september meedoen aan de ‘We-
reldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping’. 

Jezus merkt dat op en vraagt hen 
dan: ‘Wat willen jullie?’ En dan 
antwoorden ze: ‘Meester, waar 
verblijft u?’ Jezus nodigt hen uit: 
‘Kom mee om het te zien. ’Zien 
wie Hij is, wie zou dat niet wil-
len? We willen toch allemaal we-
ten wat echt de moeite waard is 
in dit leven en zelfs daarna. Dan 
moeten we meegaan, ons en-
gageren aan die Jezus die voor 
ons de Weg naar het echte ge-
luk is. Daarom: Ga je mee? Gaat 
u mee? U hoeft niet alleen te 
gaan, de leerlingen toen waren 
ook niet alleen. Samen willen 
we middels de cursus ‘Groei-
en in geloof’ gehoor geven aan 
de oproep van Jezus, met Hem 
meegaan, om te zien: met eigen 
ogen. 

Meer weten of deze cursus? 
Neem dan contact op met de 
pastoraal werkster Annemie 
Bergsma: (0412) 451215 of 
bergsma@petrusemmauspa-
rochie.nl. Onder de parochie 
De Goede Herder vallen de 
R.K.-kerken van Geffen, Heesch, 
Nistelrode, Nuland, Vinkel en 
Vorstenbosch.

Mensen zijn op zoek 
naar geluk. Ga je mee?
Parochie De Goede Herder nodigt uit 

HEESCH/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Niet om gezellig de stad 
in te gaan of naar de Efteling, maar om te zien! Dat klinkt cryp-
tisch. En daarom lichten wij als parochie deze vraag graag toe. In 
het Evangelie, het Goede Nieuws van de Bijbel, is te lezen dat twee 
leerlingen op zoek zijn naar de Messias en daarom Jezus achterna 
gaan. 
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 18 t/m 24 juli 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Aanbiedingen geldig van 1 t/m 7 september
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

VERSE KRIEL 1 kilo € 1.00
SPERZIEBONEN 500 gram € 0.98
BLAUWE /WITTE DRUIVEN 
pitloos bakje 500 gram € 1.75

Groent� e� frui� 
d�’� d� klo� 

ron� geniete�

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

Ontbijtkoek 
      
      nu 2,35

Zomers 
croissantje 

 nu

Roombotercroissant gevuld 
met Echte room en 
aardbeien van Jan

1,00

Groot assortiment rauwkostsalades
Lekker voor bij de bbq

Bami uit 
eigen keuken

100 gr. € 0,85

Gehakt H.O.H.

100 gr. € 0,69

Met honing gewonnen
in de Maashorst

Gekookte
Gelderse
100 gr. € 1,00

BBQ worstje

100 gr. € 0,99

Zonnegloed

1,00
2e voor

Primeur voor Vorstenbossche 
Keezbord-toernooi 

VORSTENBOSCH - Het kon 
niet uitblijven, op 30 septem-
ber wordt het eerste Vorsten-
bossche Keezbord-toernooi ge-
speeld. Elders wordt al met veel 
enthousiasme gespeeld.

Wat is Keezen?
Keezen lijkt op Mens Erger Je 
Niet, maar je speelt met kaar-
ten in plaats van dobbelstenen. 
Keezen is ontzettend leuk om 
met vrienden en familie te spelen 
en brengt de ouderwetse gezel-
ligheid in de huiskamers terug. 

Op het Vorstenbossche Keez-
bordtoernooi kun je samen 
met je maatje keezen tegen 
andere koppels. Er worden vijf 
rondes gespeeld op een keez-
bord voor vier personen. Ook 
teams van buiten Vorstenbosch 
zijn welkom. Op 30 septem-

ber wordt voor het eerst het 
keezbord-toernooi gespeeld in 
Gemeenschapshuis De Stuik, 
Schoolstraat 14. De Ollandse 
organisatie begeleidt de avond. 
Zij heeft al vele malen haar toer-

nooien met groot succes gehou-
den. De organisatie verwacht 
dat de tafels rap gevuld zullen 
zijn, dus wees er snel bij, want 
VOL=VOL.
Deze eerste keer wordt een li-
miet van 80 deelnemers gehan-
teerd, dus twintig speeltafels. 
En de eerste inschrijvingen zijn 
al binnen. Ben je enthousiast en 
ouder dan 16 jaar? Schrijf je dan 

voor 12 september in als duo 
via mail: keeztoernooivorsten-
bosch@hotmail.com, met ver-
melding van de personen die het 
duo vormen. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 5,- per persoon en 
moet bij binnenkomst voldaan 
worden. Wij garanderen een 
gezellige speelavond, drie keer 
een hapje en kans op een mooie 
prijs.
De drankjes zijn uiteraard voor 
eigen rekening. Zaal open om 
19.00 uur. Kom op tijd, want 
klokslag 19.30 uur begint de 
eerste ronde! Tot dan!
Organisatie Keezbordtoernooi 
Vorstenbosch.

‘Ouderwetse 
gezelligheid’

• Vĳ verbenodigheden

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

ZOMERACTIE
Benzine Heggenscharen

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

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

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 
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KBO Bernheze
Elke week dansen 
bij de KBO in 
Vorstenbosch

VORSTENBOSCH - Voor ou-
deren is er al sinds 1980 bij de 
KBO de mogelijkheid om op 
maandagmiddag te dansen. Een 
vaste groep senioren bewijst al 
jaren dat bewegen door middel 
van dansen gezond is. 

Nieuwe dansers blijven van harte 
welkom om mee te doen.
Daarnaast is er voldoende tijd 
om te buurten. De dansmiddag is 
voor iedereen toegankelijk, start 
om 14.00 uur en de entreekos-
ten zijn met € 2,- p.p. laag. Het 
danslokaal is te vinden in het ge-
meenschapshuis De Stuik, zaal 
De Rogge aan de Schoolstraat 
14.

KBO Heesch 
vraagt toneel-
spelers voor Jong 
van Harte

HEESCH - Jong van Harte is een 
revue-groep en onderdeel van 
de KBO in Heesch. Het is nog 
volop vakantietijd, maar we zijn 
al wel op zoek naar nieuwe, en-
thousiaste toneelspelers. 

Wij zijn een prachtig amateurge-
zelschap dat elk jaar twee keer 
een optreden verzorgt. Om dat 
waar te kunnen blijven maken, 
zoeken we aanvulling in de vorm 
van gezellige 55-plussers die 
graag toneelspelen én eventueel 
ook willen/kunnen zingen of een 
instrument bespelen.
Schroom niet…meld je aan…we 
wachten op je en wie weet ben 
jij degene die de volgende keer 
vanaf het podium het publiek in 
de zaal laat genieten!

Voor meer informatie kunnen jul-
lie bellen met:
Jeanne van de Ven: 
0412-452050
Ria Maas: 0412-451138

Natuurlijk ben je ook welkom om 
een keer te komen kijken ter ken-
nismaking. 

Het Nistelrodese koor Saberdio-
sieja bracht Nederlandse lied-
jes ten gehore en de bewoners 
zongen vol overgave mee. Een 
gezellige sfeer, een lekkere BBQ, 
de middag kon niet stuk. Na het 
muzikaal onthaal genoten de 
bewoners van de lekkere BBQ. 
Rita van de Ven, dienstverlenend 
coördinator van het Maxend 
(Dichterbij) en Maria van Rooij, 
die het vrijwilligerswerk bij het 
Maxend coördineert, bedankten 
in de vorm van een samenspraak 
alle vrijwilligers van Dichterbij. 

Met de hulp van trouwe vrijwil-
ligers kunnen de bewoners deel-

nemen aan tal van activiteiten. 
Dankzij hun inzet gaan de be-
woners naar KBO-activiteiten in 

het Nesterlé-gebouw, zoals het 
bloemschikken en sjoelen. 
En de vrijwilligers gaan ook met 
bewoners wandelen, duo-fiet-
sen of naar de rommelmarkt, 
waar het Maxend met een 
kraam staat. 

Deelname aan deze activiteiten 
kan alleen plaatsvinden met de 
inzet van het trouwe vrijwilliger-
steam. 

Mocht je ook belangstelling heb-
ben voor vrijwilligerswerk, neem 
dan contact op met Rita van de 
Ven: 06-29239273 of met Maria 

van Rooij, 0412-617130. Wat 
betreft het vrijwilligersuitje in het 
huis en de tuin van Dichterbij op 
het Maxend: een leuke middag 
met veel tevreden gezichten. 

Wat willen we nog meer?

Bewoners en vrijwilligers van 
Dichterbij genoten van het optreden 
van Saberdiosieja

NISTELRODE - Jaarlijks worden de vrijwilligers van Dichterbij op 
het Maxend uitgenodigd voor een leuk samenzijn met de bewo-
ners. Dit jaar was het niet alleen erg gezellig, het was daarnaast een 
middag met een muzikaal en sfeervol tintje, waar de bewoners en 
vrijwilligers erg van genoten. 

Met de hulp van trouwe vrijwilligers 
kunnen de bewoners deelnemen 
aan tal van activiteiten
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Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

Brander bevestigd aan een tractor
Per 1 maart van dit jaar is het 
voor professionals verboden 
chemische onkruidbestrijding 
toe te passen op verhardingen. 
Brienen Groenprojecten kiest 
sindsdien voor thermische on-
kruidbestrijding, dat wil zeggen 
onkruid branden. Dat doet het 
door een brander te bevestigen 

aan een tractor. Chiel Brienen 
legt uit hoe het idee is ontstaan: 
“Wij hechten erg veel waarde 
aan duurzaamheid. Reinier van 
Liempd heeft ook die gedachte-
gang, en dus zijn we samen na 
gaan denken en de juiste bran-
der gaan zoeken. Onze brander 
heeft een capaciteit van 1800 
vierkante meter per uur. We 

hebben een van de beste bran-
ders die op de markt is, met de 
minste CO2-uitstoot. 

Zo zorgen we ook echt voor 
ecologisch groenbeheer. Want 
chemische onkruidbestrijding 
mag niet meer, maar nog veel 
belangrijker; dat willen we ook 
niet meer.”

Thermische onkruidbestrijding
Thermische onkruidbestrijding 
werkt op hitte. De lucht wordt 
verwarmd tot 1000 graden Cel-
sius. De cellen en de eiwitten van 
de plant worden verbrand, waar-
door het loof gaat stollen, afsterft 
en de plant verwelkt. Hoewel 
het weersafhankelijk is hoe vaak 
een dergelijke onkruidbehande-
ling toegepast moet worden, zal 
deze manier op den duur minder 
werk kosten dan chemische on-
kruidbestrijding. Het is de meest 

efficiënte manier van verant-
woord onkruidbeheer. Reinier 
van Liempd licht toe: “Toen Chiel 
kwam met het idee van een trac-
tor met een brander eraan, heb 
ik de side-shift zo ontworpen dat 
hij perfect en zeer nauwkeurig 
zijn werk ermee kan doen. We 
hebben samen besproken welk 
doel we met de machine heb-
ben, en aan de hand daarvan is 
de machine speciaal voor Chiel 
ontwikkeld.” De brander is in-
middels al bij meerdere bedrijven 
tot volle tevredenheid in gebruik 
genomen. Daarbovenop beschikt 
Brienen Groenprojecten over een 
handbrander, die geschikt is voor 
kleinere tuinpaden en voor men-
sen achter het huis. 

Trees for All
Door te kiezen voor thermische 
onkruidbestrijding, wordt de 
CO2-uitstoot geminimaliseerd. 
“Het gaat ons meer om de groe-
ne gedachtegang dan om de ma-
chine an sich”, legt Chiel Brienen 
uit. “De CO2-uitstoot die we nu 
nog uitstoten, gaan we dubbel 
compenseren door bomen te la-
ten planten in Bolivia. We steu-
nen daarmee de lokale bevolking. 
Zodra de eerste bomen daad-
werkelijk geplant zullen worden, 

zullen wij dit met jullie delen. We 
vinden het een mooi doel, want 
Trees for All zorgt voor een groe-
ne toekomst voor jong en oud.”
De thermische onkruidbestrij-
ding van Brienen Groenprojec-
ten is voor zowel particulieren 
als bedrijven, en kan toegepast 
worden op onder andere inrit-
ten, tuinpaden, wandelpaden 
en bedrijfsterreinen. Wilt u meer 
informatie of wilt u de mogelijk-
heden bespreken? Stuurt u dan 
een e-mail naar info@brienen-
groenprojecten.nl of belt u naar 
06-51321902 of 0412-852196.

NISTELRODE – Wilt u als particulier of als bedrijf van uw onkruid af, en wilt u dat op een milieuvrien-
delijke manier doen? Neemt u dan contact op met Brienen Groenprojecten. Het bedrijf ontwikkelde daar 
de afgelopen maanden, in samenwerking met Van Liempd Tuin & Parkmachines, een uniek concept voor. 

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Italiaanse vleeswaren, kazen en nieuwe sauzen
Italiaanse wijnen en verschillende soorten bier

Heerlijk ambachtelijk schepijs
Belegde broodjes
Pasta’s en pizza’s

Dus op naar ’t Dorp 70 in Heesch

OM HET VAKANTIEGEVOEL 
VAST TE HOUDEN

kunt u bij ons terecht voor:

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

DE HELE 

ZOMERVAKANTIE 

tot en met zondag 4 september 2016 

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

ZOMERVAKANTIE:

VROEGE VOGELS

KORTING!

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

*excl. 3D toeslag of toeslag voor lange films
deze actie is geldig van zaterdag 23 juli 2016 tot en met zondag 4 september 2016 

LET
OP

LAATSTE 

WEEK!

‘Zo zorgen we ook echt voor 
ecologisch groenbeheer’

Chiel en Reinier met hun zelf ontworpen onkruidbestrijder
Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Marcel van der Steen
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...MET DE NIEUWSTE COLLECTIES 
VAN DE MOOISTE MERKEN!

INDIAN BLUE JEANS

KIDS 
MODESHOW 

10 SEPTEMBER 

14.00 UUR
NISTELRODE

TO SCHOOL
BACK

RUIM 600 
MODEMERKEN 
ONDER ÉÉN DAK600 +

UNIEKE 
EN GRATIS 
VERMAAKSERVICE

24/7 ONLINE 
WINKELEN 
OF RESERVEREN

VELE VOORDELEN 
VOOR VASTE 
KLANTEN

MODE SCHOENEN 
SPORT ÉN FUN VOOR 
JONG EN OUD

DE GROOTSTE 
MODEWINKEL VAN 
NEDERLAND

GRATIS VERS GEMALEN 
KOFFIE OF 
HEERLIJKE THEE

RUIM 350 GRATIS 
PARKEERPLAATSEN 
VOOR DE DEUR

NISTELRODE | 10.000M 2 MODE | SCHOENEN | SPORT | LAAR 8, 5388 HE  NISTELRODE  |  ALTIJD ONLINE VANTILBURGONLINE.NL

Loosbroek maakt zich op voor 
Turbulence en Plein Festijn

Line-up
Op ‘Turbulence The Freestyle 
edition’ zijn stijlen als trap, (raw) 
hardstyle, tekstyle en hardcore te 
horen. Als dikke headliner staat 
Dr. Rude geprogrammeerd. Op 
de line-up staat ook Lowriderz, 
een van de meest energieke acts 

van dit moment. Beiden draaiden 
al op Defqon, Decibel en Q-base. 
Ook Loud & Bright, The Passion 
en Piew zorgen voor keiharde 
beats. De avond wordt gehost 
door MC Creature. Het Plein Fes-
tijn gaat op de vrolijke toer met 
de Loco Loco Discoshow. Deze 

knotsgekke koningen van het 
onbezonnen dansfeest zijn be-
kend van onder andere Paaspop. 
Ook ga je ‘back to the 90s’ met 
de Party Animals en DJ Peet. De 
alleskunners van DJ-team The 
Allstarz maken de avond com-
pleet!

Samenwerking
Stichting de Kreuge tekende eer-
der al voor de organisatie van di-
verse zomerfeesten in Loosbroek. 
De mannen van CV Goed Zat 
organiseerden in de winter van 
2016 de eerste editie van Tur-
bulence. Voor de jonge honden 
van Goed Zat smaakte de eerste 
succesvolle editie naar meer en  

De Kreuge zag een aanvulling 
op het Plein Festijn wel zitten. 
De verenigingen kennen elkaar 
van de carnavalsactiviteiten in 
Loosbroek en sloegen de handen 
ineen om een grandioos feest-
weekend te organiseren. 

Organisator Bert Vermeltfoort 
vertelt: “We versterken elkaar 
doordat we beiden een andere 
doelgroep aanspreken en natuur-
lijk is het zonde om zo’n mooie 
feesttent slechts een avond te 
gebruiken. 

Voor het Plein Festijn kiezen we 
dit jaar voor een heel andere li-
ne-up. Vorig jaar stond onder 
andere de hardstyle DJ Darkraver 
op het programma, liefhebbers 
van dit genre kunnen nu op de 
vrijdag hun hart ophalen tijdens 

Turbulence. Het Plein Festijn is dit 
jaar een walhalla voor liefhebbers 
van de 90’s en de gekkigheid van 
de Loco Loco Discoshow.” Jef-
frey Huijden van CV Goed Zat 
vult enthousiast aan: “We hopen 
uiteraard op twee avonden volle 
bak. Een ding staat vast: De li-
ne-ups zijn dik voor elkaar en het 
dak gaat eraf.” 

Informatie
Vrijdag 2 september vanaf 20.00 
uur Turbulence The Freestyle Edi-
tion, voorverkoop € 12,50 | Dag-
kassa € 15,-. 

Zaterdag 3 september vanaf 
20.00 uur Plein Festijn, voorver-
koop € 12,50 | Dagkassa € 15,-. 
Combiticket: € 20,- (alleen voor-
verkoop). 

Voorverkoopadressen: Tabaktief 
van Roessel Schijndel, Kapsalon 
Koppig Nistelrode, Paperpoint 
Heeswijk-Dinther, Johnnie en 
Mieke’s Dagwinkel Vorsten-
bosch, Dagwinkel Schouten 
Loosbroek, Café Kerkzicht Loos-
broek, Ceelen Kantoorboekhan-
del Heesch.

LOOSBROEK - Aan het einde van de zomer wordt dit jaar niet één, maar twee avonden gefeest in Loos-
broek. Het vorig jaar gestarte Plein Festijn krijgt een vervolg op zaterdag 3 september én wordt uitge-
breid met Turbulence op vrijdag 2 september. Het feestweekend wordt georganiseerd door stichting De 
Kreuge in samenwerking met CV Goed Zat.

Een deel van de organisatie bij de promo-auto van De Kreuge

‘Een ding staat vast: 
twee avonden volle bak!’
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Aanvankelijk reisde ze nog re-
gelmatig op en neer naar haar 
oude woonplaats Grou, maar de 
klik met het paard en met Dorien 
was zo goed en de resultaten zo 
overtuigend, dat Rixt anderhalf 
jaar geleden besloot definitief in 
Nistelrode te komen wonen. Veel 
grote internationale prijzen won 
ze al en nu gaat Rixt tijdens de 
Paralympische Spelen in Rio de 
Janeiro, van 7 tot en met 18 sep-
tember, opnieuw voor het aller-
hoogste.

Caraat
Rixt werd geboren op 26 januari 
1992, samen met haar tweeling-
broer Brend. De tweeling kwam 
tien weken vroeger ter wereld 
dan gepland. Rixt hield daar 
meerdere handicaps aan over, 
waaronder spastische diplegie. 

Dat uit zich in verhoogde spier-
spanning, voornamelijk in haar 
benen. Meedoen aan de regulie-
re Olympische Spelen zit er daar-
om niet in, maar strijden voor 
het eremetaal op de Paralym-
pische Spelen wel. Dat gaat ze 
niet met haar eigen paard Uniek 
doen. Bondscoach Joyce Heui-
tink heeft namelijk besloten dat 
Rixt met Caraat, in principe het 
reservepaard van Rixt, mag gaan 
strijden om de ereplaatsen. “We 
hadden verwacht met Uniek te 
gaan”, legt Rixt uit. “Daar ben 
ik wereldkampioen en Europees 
kampioen mee geworden. Maar 
Caraat is op dit moment gewoon 
beter. Ik heb dit seizoen tijdens 
de wedstrijden gewoon een 
beetje pech gehad met Uniek. 
Met Caraat is er zeker ook kans 
om goud te winnen.”

Drie kansen
De para-dressuurwedstrijden 
staan gepland op 13, 15 en 16 
september en bestaan uit drie 
onderdelen: de teamtest, de indi-
viduele test en de kür op muziek. 
Vier ruiters, onder wie Rixt, gaan 
tijdens de teamtest en de indivi-
duele kür ervoor proberen te zor-
gen dat Nederland een teamme-
daille bemachtigt. 
Op de individuele test en de kür 
op muziek, waar ze tot de favo-
rieten behoort voor eremetaal. 
De kür op muziek is haar sterkste 
punt: “Dat is een vrije kür, waar-
bij je naast verplichte onderdelen 
ook eigen onderdelen mag be-
denken. Iedereen heeft z’n eigen 
proefje. Dat maakt het leuk, dat 
je je eigen ding ervan kunt ma-

ken, je eigen moeilijkheidsgraad 
kunt bepalen en je zo kunt on-
derscheiden van de rest.” In de 
strijd om de medailles moet Rixt 
afrekenen met een pittige con-
currentie. Voorbeelden hiervan 
zijn een concurrent uit Neder-
land, Demi Vermeulen en rege-
rend paralympisch kampioene 
Natasha Baker uit Engeland, die 
op het laatste WK en EK versla-
gen werd door Rixt. 

Vamos a Río
Op 3 september vertrekt Rixt 
vanaf Amsterdam, samen met 
de Nederlandse equipe naar Rio 
de Janeiro, de paarden vertrek-
ken op dezelfde dag vanaf Luik. 
Vliegen is voor Caraat geen 
probleem, het paard vloog na-
melijk in februari van dit jaar al 
probleemloos naar Qatar, waar 
Rixt als een van de twintig bes-
te dressuurruiters ter wereld uit-

genodigd was door de sjeik voor 
een prestigieus toernooi. In Rio is 
twee gouden medailles het doel, 
maar geen voorwaarde om met 
een goed gevoel terug te kijken: 
“Als ik zelf lekker heb gereden en 
alles eruit heb gehaald wat erin 
zit, dan ben ik tevreden”, zegt 
Rixt. Er zit wel minder druk op, 
omdat ik nu niet met mijn eigen 
paard rijd. Misschien ga ik er nu 
iets opener in. Maar met goud 

zou het rijtje wel compleet zijn: 
wereldkampioen, Europees kam-
pioen en Olympisch kampioen.” 

“De aangepaste sporten komen 
steeds meer in de spotlights te 
staan”, zegt Rixt verheugd. “Het 
wordt ook meer als topsport ge-
zien dan jaren terug. Je merkt dat 
het steeds interessanter wordt 
voor de media, sponsoren en het 
grote publiek.” De para-dres-

suurwedstrijden worden live uit-
gezonden via een livestream op 
nos.nl. 

Mogelijk is Rixt ook te zien in de 
dagelijkse talkshow tijdens de 
Paralympische Spelen, gepresen-
teerd door sportpresentator Her-
man van der Zandt. Of volg Rixt 
via haar socialmediakanalen op 
Facebook, Twitter of Instagram!

Rixt van der Horst met Caraat op jacht 
naar drie gouden medailles
NISTELRODE – Per toeval kreeg de Friese pa-
ra-dressuuramazone Rixt van der Horst in 2013 
het paard Uniek op het oog, nadat gebleken was 
dat ze met haar andere paard niet kon voldoen 
aan haar wens de absolute top te halen. Uniek 
was van trainster Dorien van der Lee uit Nistel-
rode. In juli van dat jaar reed ze voor het eerst op 
Uniek en sindsdien traint Rixt met haar paard in 
Nistelrode. 

Rixt en Dorien, en Caraat Tekst: Ramon Kézér Foto’s: Ad Ploegmakers

‘Er zit nu wel minder druk op, omdat ik niet 
met mijn eigen paard rijd’
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Beestenboel met stichting PEP

In dit opvanghuis zitten (ook dementeren-
de) bejaarden, die er liefdevol opgevangen 
worden. Men probeert er een situatie te 
creëren waarbij deze bejaarden, voor zover 
mogelijk, een handje toesteken, zoals bij 
het verzorgen van dieren en het onderhou-
den van moestuin en boomgaard. De sfeer 
van vroeger wordt op deze manier voor de 
bewoners opgeroepen.
Het tehuis heeft nauwelijks middelen om 
extra projecten uit te voeren. Stichting PEP 
bekijkt elk jaar waar eventueel de handen 
uit de mouwen kunnen worden gestoken. 

Naast het leveren van goederen aan zie-
kenhuizen, scholen, het Rode Kruis - er 
gaan dit jaar weer twee vrachtwagens met 

goederen mee 
naar Roemenië 
- voeren vrijwilli-
gers van Stichting 
PEP, daadwerke-
lijk werkzaamhe-
den uit.

Het bestuur heeft 
samen met een 
aantal vrijwilli-
gers, de plannen 
voor uitbreiding 
van het dieren-
verblijf omgezet 
in concrete stap-
pen. Eind augus-

tus vertrekken elf vrijwilligers naar dit op-
vanghuis en gaat een deel van de groep 
het dierenverblijf volgens tekening vergro-
ten. Metselaar en timmerlui gaan mee om 
een en ander deskundig van de grond te 
krijgen. 

Anderen gaan de goederen op verschillen-
de locaties afleveren. Al met al: daadwer-
kelijk helpen daar waar de vraag concreet 
is.

Voor meer informatie over Stichting 
PEP-projecten Bernheze kun je terecht op 
de website: 
www.pepbernheze.nl.

BERNHEZE - ‘Kunnen jullie het dierenverblijf op deze locatie uitbreiden?’, dat was de 
vraag die de directrice van een opvangtehuis in Vrancea stelde aan twee bestuursleden 
van Stichting PEP-projecten Bernheze die in het voorjaar een bezoek brachten aan hun 
werkgebied in Roemenië.

Grenzeloos BERnHEZE
Teun van Mil wacht mooie beloning in Litouwen

“Ik heb goede verhalen over Vil-
nius gehoord. Het is een mooie 
stad met veel studenten”, zegt 
Teun (22). De Loosbroekse stu-
dent gaat een halfjaar studeren 
aan de Kazimiero Simonavicius 
University. Zijn vakkenpakket is 
nog niet helemaal bekend, maar 
dat het een en al economievak-
ken gaan zijn, staat vast. Teun 
gaat niet alleen, want vanaf het 
begin was het een idee om sa-
men met zijn studievriend Kai 
Schumacher uit Uden naar het 
buitenland te gaan. “Als ik alleen 

zou moeten gaan, was ik mis-
schien niet gegaan”, zegt Teun. 

Teun hoopt in Litouwen naast 
zijn studie vooral te kunnen ge-
nieten. “Ik ben ook van plan om 
daar rond te reizen naar omlig-
gende landen. Over landen in de 
buurt heb ik ook leuke dingen 
gehoord. Mijn nichtje is in War-
schau geweest en een van mijn 
vrienden in Boedapest, voor zijn 
studie.” Begin september vliegt 
Teun naar Litouwen, maar voor-
dat zijn minor geregeld was, 

moest er nog een hoop gebeu-
ren. “Ik moest een hele hoop 
administratie regelen en heb heel 
wat op en neer gemaild. Wie 
moet wat ondertekenen? En wie 
moet wat goedkeuren?”, vraagt 
Teun zich af. 

En terwijl Teun allerlei zaken re-
gelde voor zijn minor, zoals een 
accommodatie, moest er de af-
gelopen maanden ook nog hard 
gestudeerd worden in Den Bosch. 
“Leraren op school vonden dat ik 
het te druk had”, zegt Teun, die 
werkt bij Tausch in Schijndel, het 
distributiecentrum van Jumbo en 
daarnaast druk is met het voetbal 
bij WHV. “Leraren dachten dat ik 
alles niet in een keer zou kunnen 
halen, maar uiteindelijk is het al-
lemaal gelukt. Litouwen zie ik nu 
als een mooie beloning voor mijn 
harde werken op school”, zegt 
Teun trots.
Eind januari komt Teun terug 
uit Litouwen en dan gaat hij af-
studeren. “Ik durf bijna zeker te 
zeggen dat ik mijn studie binnen 
vier jaar af ga maken. Of ik daar-
na een ‘master’ ga doen? Ik denk 
het niet. Ik kom van het MBO 
af, dus ik had al een mooie stap 
gemaakt naar het HBO”, besluit 
Teun. 

LOOSBROEK - Teun van Mil uit Loosbroek gaat vanaf sep-
tember een halfjaar studeren in Vilnius, de hoofdstad 
van Litouwen. “Ik kijk al maanden naar mijn minor uit”, 
zegt de student bedrijfseconomie van Avans Hogeschool 
in Den Bosch.

Teun van Mil Tekst: Matthijs van Lierop Foto: Michel Roefs

‘Vilnius is � n m� ie � ad 
met v� l � udenten’

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

ontwerp  |  drukwerk  |  belettering

c o m p l e e t  i n  r e c l a m e

Vorstenbosch  |  T 0413 - 364672  |  www.complementreclame.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een 

signmaker/ 
productiemedewerker 
(full-time)

Je gebruikt een föhn niet alleen voor je haar, je bent immers een ervaren signmaker. 

Afwisseling en een uitdaging ga je niet uit de weg. Je houdt van aanpakken, maar ook 

van inpakken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Jij zorgt er voor dat onze stickers blijven plakken, maar ook dat bestellingen bij de klant 

geleverd worden, netjes en op tijd. Je werkzaamheden bestaan verder uit het aansturen 

van onze printers en snijplotter en afwerken van prints op groot- en kleinformaat. 

Ervaring is een must, evenals rijbewijs-B. 

Complement is een all-round reclamebedrijf. Je werkt met betrokken collega’s en 

er heerst een prettige werksfeer. Als je ons team wilt versterken stuur dan een korte 

motivatie en je c.v. naar info@complementreclame.nl. 
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DEPOT
HEESCH - Depot is een lifestylewinkel met horeca, werkplaats en keuken. Jongeren met psychische pro-
blemen worden hier begeleid en krijgen er een leer- en werkplek. De winkel is vorig jaar geopend in het 
pand van de voormalige Bruna in Heesch. Uitbaatsters zijn Carin Boeijen en Gemma van Casteren. Beiden 
zijn werkzaam bij ‘Partners in Zorg’, waarbij ze begeleiding en dagbesteding bieden aan jong volwassenen 
(15 t/m 30 jaar). “We zijn altijd op zoek naar een goede dagbesteding voor onze cliënten”, vertelt Carin. 
“Toen dit pand vrijkwam hebben we de gok genomen, tegen de stroom in. In een tijd waar winkels sloten 
begonnen wij opnieuw. Een sprong in het diepe, maar met heel veel vertrouwen.”

‘Een mooie waardering voor ons werk’
“We leren jongeren zelfstandig worden”, weet Gemma. “We zoeken naar en het behouden van werk. 
Dat brengen we nu bij elkaar door bij Depot zelf werkgelegenheid te bieden. In onze winkel verkopen 
we woonaccessoires en mooie cadeautjes voor een ander of voor jezelf. Daarnaast is er een kleine keu-
ken voor een hapje en een drankje. Het gaat ons niet om het maken van winst, natuurlijk moet alles 
betaald worden, maar we zijn meer hulpverleners dan ondernemers. Dat 
onze jongeren het leuk hebben, dát staat centraal.” Bij Depot werken 20 
cliënten en 4 vaste parttimers. De nominatie was een verrassing: “Daar 
word je heel blij van”, besluiten de dames, “het is een groot compliment en 
een mooie waardering voor ons werk.”

Hoveniersbedrijf Arie Hendriks is een allround hovenier in Vorstenbosch, met meer 
dan 25 jaar ervaring in de aanleg en onderhoud van tuinen van particulieren en 
bedrijven. Alle werkzaamheden worden verricht in goed overleg met de klant, 
en door vakbekwaam personeel uitgevoerd.

Samen met zijn vijf vakbekwame werknemers, is hij actief in de hele regio. “We 
hebben het hartstikke druk en dat staat niet los van het BBE,”vertelt Arie. “Ik heb 
9 jaar zitting gehad in de ondernemersvereniging van Vorstenbosch en een van 
mijn taken daar was het steunen van het BBE. Ik ken dus de club en het belang. Het 
achterliggende idee is veel meer dan een feestje voor ondernemers. 

Ondernemen is meer dan alleen maar werken. Soms moet je ook eens om je heen 
kijken en zorgen voor de juiste contacten, advies geven en krijgen. Het BBE is voor 
mij een goede plek om me te laten zien als bedrijf. Als ze je niet weten te vinden 
blijf je in de marge hangen. Het is niet alleen met hard werken te halen. Daarom 
ga ik me ook dit jaar zeker weer laten zien. Om te netwerken, maar natuurlijk ook 
voor het feest, dat hoort er bij.”

 facebook.com/BernhezerBusinessEvent      twitter.com/BBusinessevent     www.bernhezerbusinessevent.nl     |     Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze

LAAT JE ZIEN ALS BEDRIJF
VITAMINE BBE 

BERNHEZER 
BUSINESS

EVENT 2   16
LOCATIE: 

DE PAS HEESCH
15 OKTOBER

GENOMINEERDE JONGE ONDERNEMERS
BERNHEZE - Met nog een aantal weken voor de boeg, zijn de drie genomineerden voor de felbegeerde Jonge Ondernemersprijs (JOP) 
bekend. Na een deskundige beoordeling van de jury en de klankbordgroep is een shortlist samengesteld door de jury, met drie genomi-
neerden voor de JOP 2016. De jury van het Bernhezer Business Event bestaat uit burgemeester Marieke Moorman, Wim Tolboom en de 
winnaars van vorig jaar Rob van Nistelrooij en Bart Hoezen. 
Volgende week zullen we u de genomineerden voor de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) voorstellen. 
Wilt u ook bij de uitreiking zijn van de prijzen? Dat kan, kaarten zijn te koop via www.bernhezerbusinessevent.nl.

Tekst: Mathieu Bosch Foto’s: Jan Gabriëls

LASERTECHNIEK NEDERLAND
NISTELRODE – Of het nu gaat om lasergraveren, lasermarkeren of lasersnijden van bijna alle materialen, 
in grote of kleine oplage, Marc van Hemert (53) heeft de oplossing. Daarnaast is zijn bedrijf ‘Lasertech-
niek Nederland’ dealer van HD-lasers. De ondernemer was 35 jaar werkzaam in de logistieke wereld toen 
hij drie jaar geleden zijn baan verloor. Hij besloot zijn droom waar te maken; een eigen bedrijf. “In 2014 
begon ik thuis met lasergraveren”, vertelt Marc. “Met heel veel testen, uitvinden en uitproberen heb ik 
me een kunstje eigengemaakt dat maar heel weinig mensen beheersen.” Inmiddels heeft hij een fraaie 
showroom en werkruimte aan de Canadabaan in Nistelrode en is de orderportefeuille goed gevuld met 
opdrachten van onder andere IBM, Leffe, Center Parcs, Vetipak en een aantal eigen webshops. 

‘De nominatie is enorme opsteker’
“Of het nu gaat om lasergraveren of lasersnijden, het bedrukken van kleding, het graveren en inkleuren 
van spiegels of natuursteen; wij maken er iets moois van. De basis is om 
iedere dag met passie, creativiteit en enthousiasme aan de slag te gaan. 
Ondernemen is niet snel even binnenlopen, maar hard werken en hart heb-
ben voor wat je doet. Daarom ben ik ontzettend trots op deze geweldige 
nominatie. Het is altijd leuk om erkenning te ontvangen, maar dit is echt 
een verrassing. Dat ik als oudere jonge ondernemer ben opgevallen tussen 
al die mooie bedrijven in Bernheze is prachtig. Ik ben er nog niet, het balletje 
rolt, maar het kan en moet nog veel harder gaan rollen. Dan is zo’n schou-
derklopje als deze nominatie een enorme opsteker. Een teken dat we op de 
goede weg zijn en een extra stimulans om zo door te gaan.” 

FOTOHOKJE.NL
HEESWIJK-DINTHER - Paul Bouwman (33) is sinds een half jaar eigenaar van ‘GekVanMedia’.
Met Fotohokje.nl en Fotobusje.nl maken ze de leukste foto’s bij festivals, feesten en partijen door het hele 
land. De fotohokjes - wie kent ze niet van het treinstation? - zijn mobiel én feestelijker gemaakt. Dat is 
Fotohokje.nl, compleet met verkleedkoffer en gordijntjes. De foto wordt direct geprint met logo of groet 
van de opdrachtgever. Aan het einde van de avond ontvangen zij ook nog eens een USB-stick met alle fo-
to’s. “Samen met Nils Vos en vijftien oproepkrachten maken we feestjes nóg leuker”, vertelt Paul. Vooral 
studenten uit het dorp zijn voor ons aan de slag. We hebben nu zes fotohokjes en een flink wagenpark. 
Omdat we door het hele land actief zijn, hebben we ook een dependance in Dordrecht.’’

‘Daar kun je alleen maar heel erg trots op zijn’
Sinds januari van dit jaar huisvest Fotohokje.nl zich met een kantoor en op-
slagruimte aan industrieterrein ‘t Retsel in Heeswijk-Dinther. “We blijven in-
spelen op de nieuwste technieken en verzorgen ook projecten op maat. Zo 
hebben wij een photobooth gebouwd in een zeecontainer voor de introduc-
tie van het nieuwste KIA-model. Beter worden en groeien is een belangrijke 
doelstelling. Deze nominatie is een welkome verrassing. Het is dan wel totaal 
onverwacht, maar ook echt super. Die waardering en publiciteit is natuurlijk 
overal goed voor. Voor ons, voor ons personeel, voor ons werk én voor de 
feestjes. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn en daar kun je alleen 
maar heel erg trots op zijn.” 

Marc van Hemert

Paul Bouwman

Gemma van Casteren en Carin Boeijen

www.lasertechnieknederland.nl

www.fotohokje.nl en www.fotobusje.nl

www.partnersinzorg.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
LIVE PRESENTATIE THEATER-
PROGRAMMA DE PAS
AANVANG: 20.15 UUR 
ENTREE: GRATIS

Een avond gevuld met live optredens van artiesten die het 
komende seizoen hun voorstelling in de Pas spelen, verder 
word je volledig bijgepraat over het volledige programma. 
En misschien ga je wel naar huis met een superprijzenpak-
ket! Opgeven via info@de-pas.nl.

FILM: HELLEVEEG
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE:  € 5,00 

In de Helleveeg maken we kennis met Tiny, een pittige en 
imposante verschijning die alle mannen in Brabant gek 
weet te maken. Zal ze ooit de juiste man vinden en zich als 
een correcte vrouw weten te gedragen?

ZING MEE MET 
LIEDERENTAFEL!
AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 1,00 

Het liederentafelorkest speelt de mooiste liedjes die u wilt 
horen. De liederenbundels staan vol met liedjes die erom 
schreeuwen om gezongen te worden. Kom gezellig mee-
zingen!

JUBILEUMCONCERT 
CO-INCIDENTAL
AANVANG: 20.30 UUR
ENTREE: GRATIS

Co-Incidental viert haar vijfjarig bestaan en niet zomaar 
is het podium van de Pas de plek waar dit feest gevierd 
wordt, ook hun eerste optreden was in de Pas. 
Een avond met rockcovers, die deze enthousiaste muzikan-
ten, haar publiek cadeau doet!

CABARET: 
BOURGONDISCHE BELGEN
AANVANG: 20.15 UUR 
ENTREE: € 15,00

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

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

VR. 9 
SEPTEMBER

MA. 12 EN WO. 14 
SEPTEMBER

WO. 21 
SEPTEMBER

ZA. 24 
SEPTEMBER

VR. 7
OKTOBER

De Misse in Heesch gaat voor 
goed doel Jantina Gara
Zondag 3 september Pasar Malam én Summer Fair

Goed doel
De opbrengsten van dit evene-
ment komen geheel ten goede 
aan weeshuis Jantina Gara in 
Jakarta in Indonesië, waar mo-
menteel ruim 750 dak- en ou-
derloze kinderen gehuisvest zijn. 

Het geld zal worden gebruikt 
om in hun dagelijkse levensbe-
hoeften te voorzien; zoals eten 
en drinken, gezondheidszorg en 
verzorging en om lesmiddelen 
van te kunnen financieren.

Cultureel en Aziatisch
De ‘Pasar Malam’ is een culturele 
Oosterse/Aziatische markt. Op 
het plein aan de Misse zijn er dan 
ook diverse gevarieerde kramen 
te vinden met allerlei exotische, 
Oosterse en Aziatische produc-
ten zoals boeddhabeelden, wie-
rook, houtsnijwerk, schilderijen, 
aura, windgongen, etherische 
oliën, geurkaarsen, batikkle-
ding, handycrafts, schilderijen, 
vele soorten sambal, kroepoek, 
noodlesoepen, kruiden, specerij-
en, enzovoorts. Ook zijn er leuke 
kraampjes en kinderattracties en 
is er entertainment.

Voor iedereen
Omdat de ‘Pasar Malam’ en 
‘Summer Fair’ een cultureel eve-
nement zijn van 11.00 tot 19.00 
uur. De toegang is geheel gratis. 
Meer informatie: 
rl.cbr.plr@gmail.com of 
06-13322445.

HEESCH - In aansluiting op de momenteel heerlijke zomerse weersomstandigheden brengt Heesch het 
publiek zaterdag 3 september nog eens extra in de ban van de zonnige sfeer. Dan vindt daar namelijk op 
het parkeerterrein de Misse en het gemeentehuis zowel de ‘Pasar Malam’ als de ‘Summer Fair’ plaats. 
Twee gezellige, in elkaar geweven evenementen in de vorm van een gezellig en sfeervol zomers plein-
feest.

Tijdens de Pasar Malam en Summer Fair zijn er volop Aziatisch producten 
te zien en verkrijgbaar

idols tijdens tuinfeest
Doe mee en laat je horen op zondag 4 september tussen 13.30 en 18.30 uur!

Niemand minder dan Maan, de 
winnares van The Voice of Hol-
land, is gestrikt voor de prijsuit-
reiking en uiteraard gaat ook zij 
zich laten horen.

Opgave is nog mogelijk. 

Voor meer informatie of aanmel-
den: nadjavandriel@gmail.com 
of j.jansen@abdijvanberne.nl 

HEESWIJK-DINTHER – Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, die live kunnen én durven zingen, dan-
sen of een muziekinstrument bespelen, zijn uitgenodigd om hun talenten aan een groot publiek én een 
vakjury te laten horen tijdens de eerste editie van Idols. Die vindt plaats op zondag 4 september tijdens 
het Tuinfeest in de Ontmoetingstuin Dinther. 

De bourgondische Belg, Joost van Hyfte, geeft het aanwezige publiek al-
vast een voorproefje van wat je op 7 oktober van de Bourgondische Bel-
gen kunt verwachten. We willen je nu alvast meegeven dat je het bij deze 
knotsgekke Belg niet droog gaat houden. 
De lefgozers van Lieve Bertha maken geen cabaret, geen film, geen pop-
muziek. Maar toch ook allemaal weer wel. Spontaan, recht voor zijn raap, 
met veel humor en lef. De twee heren besloten op hun tiende om samen 
artiest te worden, mooie dingen te maken en die aan heel de wereld te la-
ten zien. En dat doen ze. Ze zijn autodidact en naturel, schrijven en zingen 
samen liedjes en maken filmpjes waarin ze mensen en zichzelf verrassen en 
uit hun comfortzone trekken. De heren geven je, met dit korte optreden, 
alvast een mooie impressie van hun liedjesprogramma. Na afloop van de 
preview in de theaterzaal, gaat het presentatiefeest verder in ons café. Er is 
gelegenheid om vragen te stellen over onze artiesten en met een fantasti-

sche theaterbingo kun je de mooiste prijzen winnen. 
Daarnaast gaat een van de bezoekers deze avond 
naar huis met een supertheaterpakket. De theater-
preview is geheel gratis te bezoeken. Het enige wat 
je voor deze avond hoeft te doen, is je aanmelden 
via info@de-pas.nl o.v.v. ‘Ja, ik ben bij de preview!’.

In vogelvlucht door het theaterprogramma van De Pas

HEESCH - Vrijdag 9 september wordt het nieuwe theaterprogramma van De Pas officieel gepre-
senteerd. Het programma voor het seizoen 16-17 is middels onze theaterkrant en website al met 
onze bezoekers gecommuniceerd. Tijdens de preview-avond lopen we met beeldfragmenten en 
live-optredens door het totale programma heen en hoor je de laatste nieuwtjes rondom onze 
voorstellingen.
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Lekker naar buiten

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10

Jumbo Wiegmans Heesch
iedere zondag geopend 
van 10:00 – 20:00 uur

Jumbo Nistelrode 
iedere zondag geopend 
van 10:00 -18:00 uur

Vanaf nu 50% korting op een flesje vers sinaasappelsap 
iedere zondag tussen 10:00 – 12:00 uur bij Jumbo Wiegmans 
Heesch & Jumbo Nistelrode.

Fijne zondag!

* Flesjes 250 ml, 500 ml, 1000 ml
vers sinaasappelsap (vers uit de sinaasappelpers) 

50%
korting
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De Rijksoverheid bepaalt welke 
vluchtelingen een verblijfsver-
gunning krijgen en hoeveel ver-
gunninghouders een gemeente 
jaarlijks moet huisvesten. In de 
gemeente Bernheze gaat het in 
2016 om 76 mensen. Gezien 
het beperkte aanbod van soci-
ale huurwoningen werken we 
samen met woningcorporaties 
aan alternatieven. Zo maken we 
leegstaande panden geschikt 
voor bewoning, zoals een deel 
van de Abdij van Berne in Hees-
wijk-Dinther. Ook gaan we in 
versneld tempo sociale huurwo-
ningen bouwen en plaatsen we 
tijdelijke woningen op meerdere 
locaties binnen de gemeente. 

Tijdelijke woningen 
Op dit moment zijn we samen 
met woningcorporatie Mooiland 
op zoek naar geschikte locaties 
in Heesch en Nistelrode waar 
we zo’n 14 tijdelijke woningen 
kunnen plaatsen. De woningen 
blijven maximaal tien jaar staan 
en zijn bestemd voor vergun-
ninghouders en andere mensen 
die met spoed een woning zoe-
ken. Het zijn in principe eenper-
soonswoningen. In elke woning 
is naast een woon- en slaapver-
trek ook een keukenblok en sa-
nitair aanwezig. We willen dat 
de nieuwe bewoners nog dit jaar 
hun intrek kunnen nemen in de 
tijdelijke woningen. 

Integratie
We kiezen voor meerdere loca-
ties, omdat het wonen in klei-
ne groepjes bijdraagt aan een 
goede integratie van de nieuwe 
bewoners. We streven ook naar 

een variatie van bewoners. Bo-
vendien gaan we graag met in-
woners in gesprek om te kijken 
hoe we de nieuwe bewoners zich 
thuis kunnen laten voelen in hun 
nieuwe omgeving. De begelei-
ding van de vergunninghouders 
is in handen van Ons Welzijn en 
Vluchtelingenwerk. 

Eisen 
We zoeken per dorpskern twee 
locaties voor in totaal ca. 14 
woningen. Per locatie kunnen 
twee tot zes woningen worden 
geplaatst, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte. De locaties 
moeten voldoen aan de volgen-
de eisen:
1. Het moet gemeentegrond 

zijn.
2. De grondoppervlakte per te 

plaatsen woning moet 70 tot 
80 m2 zijn (afhankelijk van het 
aantal, de opstelling en incl. 
omringende openbare ruimte).

3. Er moeten minimaal twee 
woningen bij elkaar geplaatst 
kunnen worden.

4. Het terrein mag nu niet in ge-
bruik zijn als speelterrein, ten-
zij een alternatief mogelijk is 
binnen acceptabele afstand.

5. Er mogen geen bomen gekapt 
worden die op de gemeente-
lijke bomenlijst staan.

6. Het terrein mag de komen-
de tien jaar niet voor andere 
doeleinden nodig zijn (bij-
voorbeeld voor woningen, 
parkeren of spelen).

7. De locatie moet binnen de 
bebouwde kom liggen of di-
rect aansluiten aan bestaande 
woonbebouwing.

8. Het terrein mag maximaal tien 

meter van de verharde weg / 
bestaande infrastructuur af 
liggen.

9. De oplevering van de wonin-
gen moet nog dit jaar te reali-
seren zijn. 

Locaties
De gemeente stelt op basis van 
deze eisen alvast vier geschikte 
locaties per dorpskern voor.

Op de plattegronden die u kunt 
vinden op www.bernheze.org 
kunt u zien waar in bovenstaan-
de straten de locaties zich precies 
bevinden. 

In Heesch:
• Boonakker (locatie 1. op de 

plattegrond)
• Monseigneur van den Hurk-

laan (locatie 2. op de platte-
grond)

• De Hoge Wal (locatie 3. op de 
plattegrond)

• Hoefstraat (locatie 4. op de 
plattegrond)

In Nistelrode:
• Kerkveld (locatie 1. op de 

plattegrond)
• Oude Torenweg (locatie 2. op 

de plattegrond)
• De Geerden (locatie 3. op de 

plattegrond)
• Weijen (locatie 4. op de plat-

tegrond)
 
Inloopbijeenkomsten 
8 en 15 september
Tijdens de inloopbijeenkomsten 
willen wij graag van u weten 
welke van de voorgestelde loca-
ties uw voorkeur hebben. Mo-
gelijk kent u nog andere locaties 
die aan de criteria voldoen. Bo-
vendien gaan we graag met u in 
gesprek hoe we er samen voor 
kunnen zorgen dat de vergun-
ninghouders kunnen integreren. 
Misschien ziet u daarin voor uzelf 
wel een rol weggelegd? Naast 
wethouders en ambtenaren van 

de gemeente zijn vertegenwoor-
digers van woningcorporatie 
Mooiland, Vluchtelingenwerk en 
Ons Welzijn aanwezig om met u 
in gesprek te gaan.

Hoe gaat het verder?
Na de inloopbijeenkomsten gaat 
de gemeente aan de slag met 
de verkregen informatie en op-
merkingen van de inwoners. In 
de loop van september bepaalt 
het college van B en W waar 
de tijdelijke woningen komen te 
staan. Direct omwonenden van 
de defi nitief gekozen locaties 
nodigen we uit om mee te pra-
ten over hoe we de tijdelijke wo-
ningen zo goed mogelijk kunnen 
inpassen in de directe omgeving. 

Aanmelden inloopbijeenkomst
De avond in Heesch is bedoeld 
voor inwoners van Heesch en de 
avond in Nistelrode voor inwo-
ners van Nistelrode. Bent u in-
woner van Heesch of Nistelrode 
en wilt u meedenken? 

Meld u dan aan op 
www.bernheze.org. Dit kan tot 
uiterlijk 5 september voor de 
bijeenkomst in Heesch en tot ui-
terlijk 12 september voor de bij-
eenkomst in Nistelrode. U kunt 
op de inloopbijeenkomst van uw 
woonplaats binnenlopen vanaf 
19.30 uur op het moment dat 
het u het beste uitkomt. We ein-
digen om 21.00 uur. 

Een overzicht van veel gestelde 
vragen vindt u op onze website. 
Heeft u andere vragen? Stel ze 
dan via het e-mailadres 
vluchtelingen@bernheze.org of 
bel 14 0412.

GEMEENTEBERICHTEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 
uur Woensdag: 8.30-19.00 uur
De gemeente werkt op afspraaak

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

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

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

Tijdelijke woningen in Heesch en Nistelrode 
In Heesch en Nistelrode komen ongeveer 14 tijdelijke woningen 
voor vergunninghouders en andere mensen die met spoed een wo-
ning zoeken. De gemeente Bernheze vraagt inwoners van deze ker-
nen mee te denken over meerdere geschikte locaties voor deze wo-
ningen. Meedenken kan tijdens een inloopbijeenkomst in Heesch 
op donderdag 8 september in De Pas en in Nistelrode op donderdag 
15 september in Cultureel Centrum Nesterlé. 

Uw foto in de gemeentegids?
Doe mee aan de fotowedstrijd

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

Criteria
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, houd dan rekening 
met het volgende. 

1. Alleen inwoners van de ge-
meente Bernheze kunnen 
meedoen aan de fotowed-
strijd.

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

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

4. De foto’s moeten genomen 
zijn in deze gemeente en/of 

moeten herkenbaar zijn voor 
de Bernhezer samenleving.

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

6. De gemeente Bernheze kan de 
foto’s gebruiken voor andere 
doeleinden. Als u aan de fo-
towedstrijd meedoet, geeft u 
toestemming voor het gebruik 
van uw foto’s voor bijvoor-
beeld de gemeentelijke websi-
te, folders, fl yers, brochures of 
nieuwsbrieven.

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

 
Meedoen
Stuur maximaal twee digitale fo-

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

In januari 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids van de gemeen-
te Bernheze, natuurlijk met foto’s uit de gemeente. Ook dit jaar or-
ganiseren we een fotowedstrijd. Heeft u een mooie Bernhezerfoto, 
stuur die dan vóór 22 september 2016 aan ons op. 

Inzameling 
snoeihout binnen 
de bebouwde kom

Op 7 september 2016 haalt de 
gemeente Bernheze binnen de 
bebouwde kom snoeihout op. 

Als u daar gebruik van wilt ma-
ken, kunt u zich tot 5 septem-
ber, 12.00 uur aanmelden bij de 
gemeente, telefoon 14 0412 of 
via www.bernheze.org. 
De kosten zijn € 13,80. 
Bundel het snoeihout in pakket-
ten van 100 x 50 x 50 cm en leg 
het ’s morgens voor 7.30 uur 
aan de voorkant van de woning. 
U mag maximaal 3 m3 per keer 
aanbieden. We halen het snoei-
hout voor 19.00 uur op.

Naar de gemeente? 
Maak altijd een afspraak!
U maakt een afspraak:
- via www.bernheze.org
- telefonisch 14 0412

INLOOPBĲ EENKOMSTEN 
OP 8 EN 15 SEPTEMBER
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GEMEENTEBERICHTEN

De uitgeverij van de gemeente-
gids, Akse Media, begint bin-
nenkort met het voorbereiden 
van de gemeentegids 2017. 

Alle verenigingen en organisaties 
die met hun e-mailadres in de 
gemeentegids staan, krijgen een 
e-mail met het verzoek hun ge-
gevens te controleren. De ove-
rige worden telefonisch of per 
brief benaderd. 
Staat uw vereniging nog niet in 
de gemeentegids, dan kunt u 
een vermelding op de volgende 

manier aanvragen:
- per e-mail: redactie@akseme-

dia.nl, onder vermelding van 
‘gemeentegids Bernheze’

- telefonisch: 0223-67 30 10 
(redactie Akse Media)

- schriftelijk: Akse Media, ter 
attentie van gemeentegids 
Bernheze, Postbus 6033, 
1780 KA Den Helder.

U kunt uw wijzigingen en/of 
aanmeldingen voor het adres-
sengedeelte tot uiterlijk 30 sep-
tember 2016 doorgeven. 

Staat uw vereniging/organisatie 
in de gemeentegids
Kloppen uw gegevens nog?

De Groene Loper 
13 september 2016

Heeft u ideeën om De Maas-
horst en haar omgeving mooi-
er, veelzijdiger, verrassender en 
dynamischer te maken? Kom 
dan op 13 september 2016 van 
19.00 tot 22.00 uur naar Galerie 
Bernheze, Harrie van de Ven-
straat 7 in Nistelrode.

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

plukheggen, verkoop van streek-
producten, een ontdekplek voor 
kinderen, een blotevoetenpad of 
bijvoorbeeld een gezondheids-
tuin. Ook gezamenlijke buurttui-
nen in de wijk horen hierbij, net 
als activiteiten op het snijvlak 
van natuur en cultuur.
Tijdens de bijeenkomst hoort u 
welke initiatieven er al zijn, doen 
we nieuwe ideeën op en kunnen 
we bestaande en nieuwe activi-
teiten met elkaar verbinden. 

Ook geven we informatie over 
de nieuwe voucherronde van 1 
september tot 1 november 2016. 

Meer informatie over de Groe-
ne Loper en de vouchers vindt u 
op www.allemaalmaashorst.nl/
groene-loper.

Criteria
Het project moet:
-  in 2015-2016 uitgevoerd zijn 

of geïnitieerd zijn en op korte 
termijn worden uitgevoerd;

-  origineel zijn;

- met kunst en cultuur te maken 
hebben;

- geïnitieerd zijn vanuit Bernhe-
ze en/of plaatsvinden in Bern-
heze;

- een educatief karakter hebben;

- in samenwerking ontwikkeld 
zijn met andere partijen en or-
ganisaties;

- kennismaking met cultuur en 
kunst bevorderen.

Een project voordragen
Iedereen kan een project voor de 
prijs voordragen. In de voordracht 
moet het volgende staan:
- doelen en activiteiten van het 

project;

- wanneer het project is uitge-
voerd of is geïnitieerd en wordt 
uitgevoerd;

U hoeft bij de voordracht geen 
fi nanciële verantwoording af te 
leggen. Stuur uw voordracht voor 
31 januari 2017 naar melanie.
van.erp@bernheze.org. 

Wie wint de prijs?
Projecten die aan zoveel mogelijk 
criteria voldoen, maken de mees-

te kans om de Cultuurprijs 2015-
2016 te winnen. De werkgroep 
Cultuurprijs beoordeelt de voor-
gedragen projecten begin 2017. 
Het college van burgemeester 
en wethouders beslist uiteindelijk 
wie de prijs wint. 
Wilt u van tevoren overleggen 
over de mogelijkheden, neem 
dan contact op met Melanie van 
Erp van de gemeente Bernheze, 
telefoon 14 0412.

Welk cultuurproject wint € 2.500,-
Cultuurprijs 2015-2016

De gemeente Bernheze looft elk jaar een Cultuurprijs uit. Elke ver-
eniging, instelling of organisatie die een origineel kunst- en cul-
tuurproject heeft uitgevoerd of organiseert, kan in aanmerking ko-
men voor deze prijs en een bedrag van € 2.500,- winnen. u kunt tot 
31 januari 2017 projecten voordragen. 

OFFiCiËLE BEKEnDMAKinGEn

voornemen tot 
uitschrijving

Het college van burgemeester en 
wethouders is voornemens de 
persoonsgegevens van de vol-
gende personen niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  A.E. Kaminski, 
 geboren 05-08-1970
-  M. Rosman, 

 

geboren 05-07-1991
-  N. Kaminska, 
 geboren 08-09-2014
-  A. Rahem, 
 geboren 11-06-1982
-  L.T. Wolczek, 
 geboren 01-11-1975

Dit voorgenomen besluit kan 
grote persoonlijke en/of fi nan-
ciële gevolgen hebben voor 
de betrokkenen. Bent u op de 
hoogte van het huidige adres 

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

besluit tot uitschrijving

Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten de 
persoonsgegevens van de vol-
gende personen niet meer bij te 
houden, omdat uit onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen over 
de verblijfplaats.
-  R.T.J. Janssen, 
 geboren 27-04-1974
Besluitdatum 28 juni 2016

-  P.J. Monteiro de Morais, 
 geboren 30-01-1975
-  M.B.M.A.C. Durieux, 
 geboren 12-01-1982 

Besluitdatum: 30-06-2016

- T.J. Luwaski, 
 geboren 08-03-1985
Besluitdatum: 29-06-2016
Procedures 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Dit besluit kan grote persoonlijke 
en/of fi nanciële gevolgen heb-
ben voor de betrokkenen. Bent 
u op de hoogte van het huidige 
adres van deze personen, neem 
dan contact op met de gemeente 
Bernheze, telefoon 14 0412.

algemene Plaatselijke 
verordening (aPv)

Melding maken uitweg
A.E.M. Wijgergangs, Brouwers-

straat 2a, 5473 HB Hees-
wijk-Dinther heeft in overeen-
stemming met artikel 2:12, lid 1 
onder a, van de APV Bernheze 
2014 een melding gedaan van 
het maken van een uitweg naar 
de Brouwersstraat 2a. De mel-
ding is op 9 augustus 2016 ge-
accepteerd. Verzenddatum: 9 
augustus 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende standplaats-
vergunning
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 22 au-
gustus 2016 besloten een stand-
plaatsvergunning te verlenen aan 
A. Šiler, De Beekgraaf 32, 5388 
CV Nistelrode voor het verkopen 

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

Verpakkingen 
van plastic, 

blik en drankkartons 
kunnen in 

dezelfde zak
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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 gemeente-
huis in Heesch.

Procedure 1b
U kunt de stukken gedurende zes 
weken tijdens openingstijden op 
afspraak inzien in het gemeente-
huis in Heesch en raadplegen op 
www.bernheze.org of www.ruim-
telijkeplannen.nl.

inspraak
Procedure 2
Iedereen kan binnen zes weken na 
publicatiedatum met een schrifte-
lijke inspraakreactie aan het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Bernheze reageren op de 
stukken. Neem voor het indienen 
van een mondelinge inspraakreac-
tie contact op met de betreffende 
afdeling.

Zienswijze
Procedure 3a
Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na publicatiedatum 
schriftelijk een zienswijze indienen 
bij het college van burgemees-
ter 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 indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Bernheze. Neem voor het in-
dienen van een mondelinge ziens-
wijze contact op met de betreffen-
de afdeling.
bezwaar
Procedure 4a
Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na verzenddatum van 
dit besluit bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en 
wethouders van 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 bestuursrecht 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 ver-
schuldigd.

bezwaar-/beroepsmogelijkheid
Procedure 6
Er zijn geen bezwaar-/beroepsmo-
gelijkheden.

voorlopige voorziening
Procedure 7a
Belanghebbenden kunnen, ge-
lijktijdig met een ingediend be-
zwaar- of beroepschrift, de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
verzoeken om een voorlopige 
voorziening te treffen. Er zijn grif-
fierechten verschuldigd.

Procedure 7b
Belanghebbenden kunnen, aanvul-
lend op een ingediend beroepschrift 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, de voorzitter 
van de afdeling verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. Er 

zijn griffierechten verschuldigd. 

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

GEMEENTEBERICHTEN

van ‘fastfood’ op Raadhuisplein 
in Nistelrode.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Drank- en horecawet
Aan T.B. Bakker is vergunning 
verleend voor het uitoefenen 
van horecabedrijf Café Kerkzicht, 
Molenhoeven 45, 5472 PX Loos-
broek. De vergunning is verzon-
den op 30 augustus 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Verleende terrasvergunning
Aan T.B. Bakker is een vergun-
ning verleend om terrasmeubilair 
te plaatsen op het voor publiek 
toegankelijke (verharde) gedeel-
te van de weg, gelegen bij Café 
Kerkzicht, Molenhoeven 45, 
5472 PX Loosbroek.
Procedures 1a, 4b en 7a zijn van 
toepassing.

Melding schenktijden paracom-
merciële rechtspersoon
T.v. de Broekhoek, Kerkweg 18, 
5384 NL in Heesch heeft in over-
eenstemming met artikel 2:34B, 
lid 4 APV melding gedaan van 
een activiteit op 3 september 
2016. Van deze mogelijkheid 
mag de inrichting maximaal zes 
keer per jaar gebruikmaken. Tij-
dens de activiteit gelden er rui-
mere schenktijden dan normaal. 
Voor de exacte normen verwij-
zen wij u naar artikel 2:34B, lid 1 
en 2 van de APV, die te vinden is 
op www.bernheze.org. 
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Evenementenvergunning 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een vergun-
ning/ontheffi ng verleend aan:
-  Jong Nederland HDL voor het 

organiseren van Jeugdzes-
kamp HDL op 18 september 
2016 van 8.00 tot 18.00 uur 
op een grasveld bij Bernrode 
aan Schuurakker, 5473 PC 
Heeswijk-Dinther. Schuurak-
ker is van nummer 29 tot en 
met 42 afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voet-
gangers. De beschikkingen 
zijn verzonden op 24 augustus 
2016.

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:
-  Kasteel Heeswijk voor het 

organiseren van de viering 
van de bevrijding van Hees-
wijk-Dinther e.o. op 8 okto-
ber 2016 van 13.00 tot 17.00 
uur en op 9 oktober 2016 van 
11.00 tot 17.00 uur. De toe-
stemming is verzonden op 19 
augustus 2016.

- Buurtvereniging Burgerbuur-
tje voor het organiseren van 
een buurtfeest op 3 septem-
ber 2016 van 20.30 tot 1.00 
uur op de parkeerplaatsen bij 
Burgemeester van Hulstlaan 
in Heesch. De toestemming 
is verzonden op 23 augustus 
2016.

- Mevrouw Schriks-van Dolle-
weerd voor het organiseren 
van een buurtbarbecue op 10 
september 2016 van 16.00 tot 
1.00 uur op het speelveldje 
aan Emmahof in Heesch. De 
toestemming is verzonden op 
23 augustus 2016.

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

wet milieubeheer 

Algemene maatregel van 
bestuur
De volgende melding als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieu-
beheer (melding Activiteitenbe-
sluit) is ingekomen:
-  V.O.F. Van den Berg heeft een 

melding Activiteitenbesluit in-
gediend voor de inrichting op 
het adres Roestenburgseweg 
7, 5476 VZ Vorstenbosch.

Procedures 1a en 6 zijn van toe-
passing.

wet algemene bepalingen
omgevingsrecht 

Reguliere procedure 

Ontvangen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Vorstenbosch
-  Dorpsrand kavel 10b
 Aanvraag woonhuis
 Datum ontvangst: 08-08-2016
Nistelrode
-  Maxend 45
 Het bouwen van een loods
 Datum ontvangst: 08-08-2016
Heesch
-  Cereslaan 6
 Nieuwbouw bedrijfsruimte
 Datum ontvangst: 10-08-2016
Heeswijk-Dinther
-  Kanaaldijk Noord stuw 217A
 Aanleggen vistrap
 Datum ontvangst: 11-08-2016
Loosbroek
-  Bergmolen ong. kavel 25, 
 Bouwen woonhuis
 Datum ontvangst: 18-08-

2016
-  Jan Dobbelsteenstraat 19
 Plaatsen dakkapel
 Datum ontvangst: 25-08-2016
Procedure 6 is van toepassing.

Besluiten 
De volgende omgevingsvergun-
ningen zijn verleend. Deze be-
sluiten treden daags na verzen-
ding van het besluit in werking.
Vorstenbosch
-  Kampweg 11
 Nieuwbouw woonhuis met 

garage
 Verzenddatum: 09-08-2016
Loosbroek
-  Krommedelseweg ong. kavel 

01
 Bouwen woning met bijge-

bouw
 Verzenddatum: 09-08-2016
-  Nistelrodensedijk 1a
 Plaatsen unit
 Verzenddatum: 12-08-2016
-  Krommedelseweg ong. kavel 01, 
 Plaatsen tijdelijke woonunit
 Verzenddatum: 18-08-2016
Heesch
-  Bosschebaan 46
 Uitbouwen slaapkamer
 Verzenddatum: 10-08-2016
-  Vosbergstraat ong. 
 (kad. G.225)
 Verlengen instandhoudings-

termijn tot 22-06-2017 voor 
opslag zand

 Verzenddatum: 10-08-2016
Nistelrode
-  ’t Broek 1 en 3 
 Bouwen varkensstal en 

sleufsilo’s
 Verzenddatum: 15-08-2016
- Kantje 40
 Milieuneutraal veranderen

pluimvee-, paarden- en 
ponyhouderij 

 Verzenddatum: 16-08-2016
-  Maalsteen 23
 Aanbouwen berging
 Verzenddatum: 18-08-2016
-  Maxend 45
 Bouwen loods
 Verzenddatum: 22-08-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van 
toepassing.

Voor onderstaande omgevings-
vergunning is de beslistermijn 
verlengd met 6 weken. Dit be-
sluit treedt daags na verzending 
van het besluit in werking.
Heesch
- Ruitersweg-Oost 1
 Realiseren Bed & Breakfast in 

bestaand bijgebouw
 Verzenddatum: 10-08-2016

uitgebreide procedure 

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

Ontwerpbesluit 
Het college van burgemeester 
en wethouders wil toestemming 
verlenen voor:
Nistelrode
-  Palmenweg 9
 Wijzigen varkenshouderij
 Verzenddatum:18-08-2016
Procedures 1a en 3b zijn van 
toepassing. 

Besluit 
De volgende omgevingsvergun-
ning is via de uitgebreide voor-
bereidingsprocedure verleend. 
Dit besluit treedt in werking na 
afl oop van de beroepstermijn.

Heeswijk-Dinther
- Vorstenbosseweg 7
 Veranderen varkensfok-

bedrijf in gespeende biggen- 
en vleeskalverenhouderij
Verzenddatum: 29-08-2016

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

---- Zie oplossing pagina 31

Tekst?

SCHOOLKLOK BIOLOGISCHE KLOK Zie oplossing pagina 28

wie
is deze Bernhezenaar?

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

van OOGCONTACT en maak kans op 

5x 1/5 staatsloten

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

OOGcontact

Nu ook pasfoto’s

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

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

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

Oplossing
vorige week:
Jan Gabriëls 

uit Loosbroek

winnaar:
Wim Smits 

kan de staatsloten 
ophalen bij 
Paperpoint

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

mOOiBernhezertJeS

TE KOOP

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

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

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

‘De Rooie Hoeve’, Beeldentuin,
Japanse tuin en Fazanterie.
ZOMERKORTING KUNST 
VANAF 20%. 
Zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
Stoppelveldseweg 1, Heeswijk-
Dinther. Tel. 0413-224102

AANGEBODEN

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

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

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

PEDICURE 
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Alle jaargetijden 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

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

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

Maak het u lekker gemakkelijk. 
BESTEL UW HAPJES 
EN HIGH TEA BIJ 
HAPJESSERVICE DE 
GEZUSTERS
Wij bezorgen de hapjes bij u 
thuis of op locatie. Voor al uw 
feesten, feestjes en gezellige 
momenten.
Vraag naar ons assortiment via 
degezusters@outlook.com of bel 
06-51744995.

GEVRAAGD

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

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

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

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

HUISHOUDELIJKE HULP
2x4 uur per week (Nistelrode)
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen
Bel na 20.00 uur. 06-53151898.

KLASSIEKE AUTO’S gezocht. 
Heeft u een oldtimer staan die 
u wilt verkopen, dan kunt u mij 
bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com.

TE HUUR

SPRINGKUSSEN voor al uw 
feestjes. Voor informatie: 
06-221483945.

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

OPEN DAG bij Muziekschool Zieso
van 13.00 tot 17.00 uur.

• 13.00 uur zingen met Ut His Gezang.
• 14.00 uur workshop ademhalen voor alle kinderen 
die graag een blaasinstrument willen leren spelen

• 15.00 uur samen blokfl uiten voor iedereen 
die dat weer eens wil proberen

• 16.00 uur sla d’r maar op los voor kinderen
• tussendoor alle ruimte om vragen te stellen.

e
o

Graag tot zondag

Zondag 4 september

OPEN DAG BIJ MUZIEKSCHOOL 
ZIESO

Hou de site in de gaten! zieso-opmaat.nl - Mozartlaan 2 - Heesch

ZONDAG 4 SEPTEMBER

De Leygraaf, altijd een feestje… Meerstraat 45, Heeswijk-Dinther 

Surf & Turf 
Restaurantthema september - oktober 

•  Marcel van 
der Steen

•  Maashorst 
Beweegt

•  Route van 
Helma

•  Columnist Mari 
Verstegen
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‘t Dorp 103   Heesch   Tel. (0412) 47 56 57

ik ben

Samen sterker
Heleen van de veerdonk uit Heeswijk-Dinther is logopedist 
met vestigingen in Heeswijk-Dinther, berlicum, Uden, 
Rosmalen en Schijndel. Met een team van specialisten 
geeft ze therapie en advies aan kinderen en volwassenen 
die problemen ondervinden op het gebied van spraak, 
stem, taal en gehoor. 

Ze is vrijwilliger bij Natuurtheater De kersouwe, waar 
zij onder andere medeverantwoordelijk is voor de 
programmering van het theater en de aankondiging van de 
artiesten. “Eigenlijk maakt het me niet eens zo heel veel 
uit waar ik mijn steentje aan bijdraag. Of ik nou achter de 
bar sta, op het podium of mee vergader. Overal voel ik het 
enthousiasme van heel veel betrokken mensen. 
Elke bezoeker van De kersouwe weet dat ook een klein 
optreden ontzettend groot kan zijn. we bieden wat 
extra’s. De samenhorigheid is groot, dat is de kracht van 
het theater. Samen ben je sterker. ik ben van mening dat 
wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen veel 
belangrijker en effectiever is dan wat de overheid kan 
doen. D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen, daar 
sluit ik me graag bij aan.”

Begin september 2012. Theo van Overbeek belde. Of de Bern-
hezer Buitenwacht meedeed. Aan glasvezel in Bernheze. Tuurlijk. 
Half september zaten we aan tafel: ondernemers, boeren, burgers 
en gemeente. Begin november zaten we bij de notaris. Er werd 
een stichting opgericht. Het doel was simpel: glasvezel. Maar dan 
wel in héél Bernheze. 

Niet simpel
Een simpel doel blijkt niet altijd simpel te realiseren. We begonnen 
met wat minpuntjes. Want Bernheze is groot. De kernen liggen 
behoorlijk uit elkaar. En we hebben een groot buitengebied. Met 
flink wat afgelegen adressen. Het grootste minpunt was, dat de 
gemeente vroeger al kabel heeft laten leggen in alle dorpen en 
grote delen van het buitengebied. 
Maar we hadden ook ’n pluspunt. Diezelfde gemeente, met name 
Rien Wijdeven en zijn medewerkers hebben stevig de schouders 
gezet onder ons glasvezelplan. 

Drie keer ja is nee
Nu is het september 2016. We zijn pakweg vier jaar en veertig ver-
gaderingen verder. En een aantal ervaringen rijker. Het is helemaal 
niet simpel om glasvezel in héél Bernheze te krijgen. Drie keer JA 
van Reggefiber en KPN blijkt bijvoorbeeld toch NEE te betekenen. 
Maar nu gaat het er uiteindelijk komen. 

E-fiber gaat het aanleggen. Binnenkort beginnen ze. En volgend 
jaar werkt het. In héél Bernheze. Want ze gaan hard. Top-verbin-
dingen via top-technologie. Het duurt even. Maar als je het een-
maal hebt, wil je nóóit meer minder.

Volgende week: Glashelder 2. 
Reactie? Mail naar: breedbandbernheze@xs4all.nl 
Alvast aanmelden? www.e-fiber.nl.

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

GLASHELDER 1  

Eindelijk: breedband 
in héél Bernheze

Als ik bij mijn ondernemersvrien-
dinnen Vrouwen In Bedrijvig 
Bernheze (VIBB) ben, dan heb ik 
allerlei leuke initiatieven gemist, 
niet meegekregen wat VIBB’ers 
(mee)gemaakt hebben en ik ben 
niet op de hoogte van hun zake-
lijke nieuwtjes. 
Als ik één keer in de twee maan-
den mijn zondagavondbor-
relclub-vriendinnen ontmoet, 
moeten ze mij eerst een uur 
bijpraten over wat ze allemaal 
meegemaakt hebben. Ik vraag 

mij steeds vaker af: Hieke wat 
maakt het voor jou zo bezwaar-
lijk om actief Facebooker te wor-
den? En beste lezer, ik moet u het 
antwoord nog schuldig blijven: ik 
weet het niet.

Afgelopen week besloten we op 
onze bestuursvergadering om 
nóg actiever op Facebook onze 
volgers te informeren. Aan mij - 
als pr-commissielid - is gevraagd 
of ik die taak mede op mij wil 
nemen. We willen onze volgers 

nóg actueler informeren! Dus 
met nieuws van onze raadsleden 
en met foto’s uit onze kernen, 
waar u als volger iets aan heeft. 
Nu worden de artikelen die we 
publiceren trouw ‘gepost’ en met 
het andere ga ik aan de slag met 
behulp van onze raadsleden.

Het zou leuk zijn als u onze Face-
bookpagina zou ‘liken’. Daarom 
krijgt elke 10e ‘liker’ van ons een 
lekkernij. Ik kom het u persoon-
lijk brengen!

Lokaal: Voor elke 10e ‘liker’ op 
Facebook: iets lekkers!

BERNHEZE - Mijn vrienden weten het wel...ik ben geen echte ‘facebooker’. 
Eigenlijk doe ik er niets mee en ben ik alleen bevriend met mijn kinderen 
en heb drie pagina’s ‘geliked’, waaronder mijn eigen partij-Facebookpagi-
na Lokaal. Toch merk ik steeds vaker dat ik van alles mis. 

Hieke Stek, pr-commissielid

Cursus Digisterker: werken met de 
E-overheid voor beginners

BERNHEZE - De bibliotheken 
Heesch, Heeswijk-Dinther en 
Nistelrode starten een speciale 
beginnerscursus ‘Digisterker’: 
werken met de elektronische 
overheid.

Vindt u het moeilijk om met 
de websites van de overheid te 

werken? Bijvoorbeeld:
•	 huurtoeslag	aanvragen;
•	 naar	werk	zoeken;
•	 een	verhuizing	doorgeven;
•	 de	 opbouw	 van	 uw	 AOW	

raadplegen;
•	 uw	DigiD	gebruiken.
Meld u zich dan aan voor de be-
ginnerscursus bij uw bibliotheek: 
Werken met de E- overheid.

Start nieuwe cursus: vrijdag 23 
september en maandag 7 no-
vember 2016. De cursus bestaat 
uit vier dagdelen. Kosten € 15-, 
inclusief werkboek. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Ca-
roline Huibers, 0412-451857, 
ch@nobb.nl of bezoek onze 
website: 
www.bibliotheekbernheze.nl.
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INFORMATIE VOOR DE KERNEN

1.79
v   van 2.49

1.89
v   van 2.69

0.69
v   van 0.99

5.99
v   van 7.99

0.49
v   van 0.79

0.39
v   van 0.69

4 stuks

1.49
10 stuks

0.89

500 g

1.99
2 x 125 g

3.99

0.15 l

0.69

KOELINGKOELING

KOELING

KOELING KOELING

DIEPVRIES

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VERS AANBIEDINGEN
2 kg

HAND-
SINAAS-
APPELEN

500 g

MAGER 
RUNDER-
GEHAKT*

Per kilo

VARKENS-
FILET-
LAPJES*

Half

BIOLOGISCH 
LICHT
MEER-
GRANEN

250 g

CHERRY 
TOMATEN

Per stuk

IJSBERG-
SLA

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

Vrijdag
 02-09 t/m 

zondag 
04-09

Natuurlijk Aldi!

TOMPOUCEN* SUPER CHUNK IJS** LUXE MIDI 
BOLLETJES

GEMARINEERDE 
KIPDELEN*

GEMARINEERDE 
ZALM*

Maandag
 29-08 t/m 

zondag 
04-09

1. 5.KOELING

DIT WEEKEND

DEZE WEEK

Cursus blindtypen voor kinderen groep 7 en 8
Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10-vinger-blindsysteem

BERNHEZE - De beste leeftijd om 
te leren typen is groep 7 of 8 en 
ouder. Wil je ook lekker snel en 
zonder fouten met tien vingers 
leren typen? Dat kan. Je krijgt 
les, samen met andere kinde-
ren van je eigen school of bij jou 
uit de buurt. Je maakt gebruik 
van een computerprogramma, 
waarbij je direct je resultaten 
kunt zien. Typeles is leuk en nog 
veel leuker met andere kinderen

samen! Door het toenemend 
gebruik van de computer in het 
onderwijs, dagelijks leven en op 
het werk, is een goede typevaar-
digheid van groot belang. Ieder-
een kan leren typen, ongeacht 
leeftijd, eventuele beperkingen 
of ervaring met de computer. 
Afsluiting van de cursus met een 
waardevol diploma, als bewijs 
van de verkregen vaardigheden, 
is dan belangrijk. Iedereen die 

met een toetsenbord werkt, zou 
eigenlijk moeten typen volgens 
het tienvingersysteem blindty-
pen. 

Eind september starten we 
weer op diverse basisscholen na 
schooltijd met het computer-
typen voor kinderen van groep 
7/8 en ouder onder andere in 
Heeswijk-Dinther (bs Het Mo-
zaiëk en ’t Palet), Berlicum, Hee-

sch (op het Hooghuislyceum), 
Nistelrode (bs het Maxend en 
de Beekgraaf), Vinkel (bs Mari-
aschool), Loosbroek (bs Sint-Al-
bertus), Nuland in de Meent.

De lessen worden om de week 
gegeven. De examens zijn in 
december en januari. Bij het 
behalen van minimaal 100 aan-
slagen per minuut (het gemid-
delde is meestal 150 aanslagen 

per minuut) ontvangt men het 
diploma dat men met gunstig 
resultaat aan de examens heeft 
deelgenomen. Nieuwe scholen, 
die ook de cursus blindtypen na 
schooltijd georganiseerd willen 
hebben, kunnen ook reageren. 
Voor scholen zit daar helemaal 
geen extra werk aan vast.
Voor info of aanmelding: 
www.iedereenkantypen.nl 
of 06-53830572.

Lancering digitale sociale wegwijzer 
en SamSam in Bernheze
BERNHEZE - De gemeente Bern-
heze stelt de digitale sociale 
wegwijzer en SamSam beschik-
baar voor alle inwoners! Wat 
kan dat voor jou betekenen?
Je zoekt bijvoorbeeld naar:
•	 wat	 kunnen	 we	 doen	 tegen	

het pesten van ons kind?;
•	 waar	 moet	 ik	 zijn	 voor	 kruk-

ken of een rolstoel?;
•	 welke	 activiteiten	 zijn	 er	 in	

mijn buurt?;
•	 bespaartips	 of	 andere	 zaken	

rond werk en inkomen;
•	 opvoedingsvragen;
•	 vervoersmogelijkheden;
•	 maaltijdbezorging.

Op de Sociale Wegwijzer is deze 
en andere actuele informatie 
over welzijn en zorg van de vrij-
willigers- en professionele orga-
nisaties te vinden. In samenwer-
king tussen ‘ONS Welzijn’ en de 
vrijwilligers uit de dorpen, is de 
sociale wegwijzer samengesteld 
en wordt deze onderhouden.

SamSam is een soort marktplaats 
op het terrein van welzijn en 
zorg en hiermee kunnen, door 
het plaatsen van een gratis ad-
vertentie, vraag en aanbod bij 
elkaar worden gebracht. Met 
SamSam kunnen diensten onli-

ne worden aangeboden én ge-
vraagd door jong en oud. Het 
kan bijvoorbeeld gaan over on-
dersteuning bij huiswerk, klus-
sen, uitlaten van de hond, het 
zoeken van gezelschap. De kwa-
liteit van de gegevens die de ad-
verteerder plaatst alsook de pri-
vacy worden door ONS Welzijn 
bewaakt.

De vrijwilligersorganisaties
In de dorpen binnen de gemeen-

te Bernheze zijn in de afgelopen 
jaren diverse vrijwilligersorgani-
saties ontstaan die zich inzetten 
voor welzijn, zorg en wonen. De 
bezuinigingen, de participatie 
van de samenleving en de nood-
zaak tot meer zelfredzaamheid 
van ons allemaal, zijn hiertoe 
aanleiding geweest.

Deze vrijwilligersorganisaties 
hebben een gezamenlijk doel, 
namelijk het ondersteunen van 
de inwoners in deze verande-
rende tijd. Elk dorp heeft hieraan 
zijn eigen invulling gegeven:
- in Heesch is dit ‘Het Dorps-

plein’;
- in Heeswijk/Dinther/Loos-

broek is dit de vereniging 
‘Welzijn en zorg’; (informatie-
puntwelzijnhdl@hadee.nu);

- in Nistelrode is dit ‘Burenhulp 

Nisseroi’ (info@burenhulpnis-
seroi.nl; 0412-744111);

- in Vorstenbosch is dit ZorgSa-
menDorp Vorstenbosch.

Heesch en Vorstenbosch hebben 
al een prima website waarop 
SamSam en de Sociale Wegwij-
zer vanaf half oktober worden 
toegevoegd. De andere dorpen 
zullen tegelijkertijd een nieuwe 
website introduceren. 
De bestaande en nieuwe web-
sites met de Sociale Wegwijzer 
en SamSam worden vanaf half 
oktober 2016 in elk dorp op een 
eigen wijze gepresenteerd. 

Voor 15 oktober zal elk dorp in 
DeMooiBernhezeKrant meer 
informatie geven over hoe het 
gaat werken. Je hoort en leest 
er de komende weken zeker nog 
meer over! 
Wil je nu al meer weten? Neem 
dan contact op met de vrijwilli-
gersorganisatie uit jouw dorp/
kern.

Vrijwilligersorganisaties voor welzijn, zorg en wonen

ZOTTE
ZATERDAG

*EXTRA
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

ZOTTE
ZATERDAG

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

HESCHEWEG 223 OSS

Nu ook op

DONDERDAG

‘Noodzaak tot meer 
zelfredzaamheid’

GROTE BRADERIE  LIVEMUZIEK    

ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.

‘t Dorp Heesch, 11.00 -17.00

www.heesch-presenteert.nl 
www.humstijl.nl
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Deurne Diepvriesspecialist - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel Diepvriesspecialist - Gasthuisstr. 36 - 5461  BB Veghel - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 31 aug. t/m dinsdag 13 sept. 2016 Prijzen in euro’s. 
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 
voorraad strekt. Van woensdag 31 aug. t/m dinsdag 13 sept. 2016 Prijzen in euro’s. 
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
voorraad strekt. Van woensdag 31 aug. t/m dinsdag 13 sept. 2016 Prijzen in euro’s. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
voorraad strekt. Van woensdag 31 aug. t/m dinsdag 13 sept. 2016 Prijzen in euro’s. 

Vegetarische
Mini loempia

36 stuks
Dorada

GRATIS tegen 
inlevering van 
GRATIS
inlevering van 
GRATIS tegen 
inlevering van 

 tegen 

10
inlevering van 

10
inlevering van 
 spaarpunten

Pangasiusfilet
800 gram

Epic
Normaal 3,
Epic
Normaal 3,
Epic

99

Gratis
spaar-
kaart
artikel

Maestro
Almond, chocolade, 
of white
6 stuks

Mio

Spareribs
Naturel, Piri-Piri of BBQ
500-550 gram

Diepvriesspecialist

Frikandel extra
85 gram
40 stuks
85 gram
40 stuks
85 gram

Diepvriesspecialist

Curry 
garnalen
250 gram

Klaas Puul

Dikke- of dunne
Frites
2 kilogram2 kilogram2 kilogram
Lutosa

€ 4,49

2,99

€ 3,54

2,39

€ 3,99

2,99

2 voor

6,6,00

€ 11,89

9,59

1,99

Normaal 3,99

Super
stunt

Plus gratis
magnetron-

zak
magnetron

zak
magnetron

€ 0,24
per stuk

€ 5,45

3,99
per 500 gr.

NIEUW
NIEUW
NIEUW

NIEUW
NIEUW
NIEUW

Kort nieuws
Publieksavond bij Halley
HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 2 september voor publiek geo-
pend. Het programma begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het pro-
gramma is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op deze avond zijn de heldere planeten Mars en Saturnus met zijn opvallende ringen 
door de grote telescoop te zien. Zij staan laag aan de westelijke horizon en gaan bin-
nen enkele uren na de zon onder. Als het goed donker is, zijn verscheidene bekende 
en minder bekende sterren en sterrenbeelden te onderscheiden, denk bijvoorbeeld 
aan de Poolster, Grote en Kleine Beer, Cassiopeia, Draak, Arend en Dolfijn. Het moet 
wel onbewolkt zijn om de sterren en de planeten te kunnen zien. In het auditorium 
en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel en ons 
zonnestelsel.
Entree op de publieksavond en de zonnemiddag: € 5,- (kinderen tot en met 12 jaar: 
€ 3,-).
Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, 0412-454999, www.sterrenwachthalley.nl.

Wandelen en hardlopen in 
De Maashorst
NISTELRODE - De tweede editie van ‘De Maashorst Beweegt’ is op 10 en 11 sep-
tember. Op zaterdag 10 september kunnen wandelaars kiezen uit vijf wandelroutes 
tussen de 5 en 30 kilometer. Op zondag 11 september zijn de hardlopers aan de 
beurt voor de Maashorst Run over 5, 10 of 15 kilometer, de Kidsrun of de Estafet-
terun voor vrienden- en bedrijventeams van driemaal 5 kilometer.

Natuurpark De Maashorst is een unieke plek in Noordoost-Brabant. Het parcours is 
uitgezet langs de randen van het natuurpark, zodat geen menselijke overlast wordt 
veroorzaakt. Op bepaalde delen van de wandelroute zullen enkele Maashorstboeren 
hun bedrijf openstellen voor wandelaars. De hardlooproutes zijn uitgezet over we-
gen en brede paden die deels in de bossen liggen. Gastlocatie is Natuurcentrum De 
Maashorst aan de Erenakkerstraat. Informatie over kosten en starttijden is te vinden 
op www.maashorstbeweegt.nl. 

Voorinschrijving is mogelijk tot en met 8 september. Bij voorinschrijving ontvang 
je één euro korting. Leden van de Atletiekunie en wandelaars die zijn aangesloten 
bij de KWBN krijgen - zowel bij voorinschrijving als bij inschrijving op de dag zelf - 

€ 1,- korting.

Les Chanteurs Gregoriens zingen in 
de Abdij van Heeswijk
HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 4 september, zingen Les Chanteurs Gregoriens 
de eucharistieviering in de Abdij van Heeswijk. Het koor zingt de wisselende ge-
zangen van de 17e zondag na Pinksteren en verder de vaste gezangen uit de VIIIe 
Gregoriaanse mis. Credo III complementeert het geheel. 

Tijdens het communiceren klinkt, in samenspraak met de communio, het Magnifi-
cat, dit in de 2e kerktoon. Celebrant tijdens deze viering is pastor Joost Jansen. Het 
koor staat onder leiding van dirigent Bert de Win en organist Jan de Laat bespeelt en 
begeleidt op het Adema Schreurs-orgel. De viering begint zondag 4 september om 
10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Foto: Urijan Poerink

‘Wandelen of hardlopen op een unieke plek’
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Wanneer een hond of kat stress heeft, 
verminderen of verdwijnen de omega- 
3-vetzuren uit het bloed. Hierdoor ont-
staat een tekort. Symptomen van een 
omega-3-tekort en dus stress, kunnen zijn: 
hypergedrag, jeuk, krabben, likken, diar-
ree en winderigheid. Erg vervelend! Een 
tekort aan essentiële omega-3-vetzuren 

kan uiteindelijk leiden tot een tekort aan 
nutriënten. Deze zijn van belang voor de 
algehele gezondheid van met name de 
huid en vacht, spieren en gewrichten en 
voor een evenwichtige hormoonhuishou-
ding.

Met de Golddust nr.2 Gedrag/Stress van 
Renske Natuurlijke Diervoeding vult u 
het tekort aan omega-3 aan en helpt u 
uw huisdier snel over zijn vakantiestress 
heen! Ook kunt u het voedingssupple-
ment preventief inzetten voor de vakan-
tieperiode. 
Dit supplement is ook verkrijgbaar in ande-
re varianten. In totaal zijn er vier soorten:

- Nr. 1 Huid en vacht
- Nr. 2 Gedrag en stress
- Nr. 3 Spieren en gewrichten
- Nr. 4 Oud en herstel 

Voor honden en katten die gestrest zijn 
is ‘Golddust nr. 2 Gedrag en stress’ het 
meest geschikt. Deze variant is ook erg 
geschikt bij vuurwerkstress. 

De voeding van Renske bevat altijd omega- 
3-vetzuren in juiste verhouding met de 
omega-6-vetzuren. In sommige gevallen 
is dit echter niet genoeg. Dan is Golddust 
aan te raden. Golddust kan over de voe-
ding worden gestrooid en is verkrijgbaar 
in 250 gram en 500 gram. 

Meer informatie over de Golddust is te 
vinden op www.renske.com!

Help, mijn hond of kat heeft vakantiestress! 
BERNHEZE - De vakantie kan een stressvolle periode zijn voor een huisdier. Of ze nu 
mee mogen op vakantie of in een pension verblijven, ze worden uit hun vertrouwde 
omgeving gehaald. Sommige dieren kunnen daar last van krijgen! 

Nu bij DISCuS HEESCH, PET PLuS VEGHEL en GEENEN DIERVOEDERS VORSTENBOSCH bij een pot Golddust Gedrag/
Stress van 250 gram een pakje Renske Vers 395 gram gratis op vertoon van dit artikel (uitgeknipt of een foto op uw 
mobiele telefoon)! u kunt t/m 14 september 2016 gebruikmaken van deze actie.

Damesmodezaak Le Village viert 
‘avontuurlijk’ haar 1-jarig bestaan

Op 1 september 2015 opende 
Marion de deuren van haar da-
mesmodezaak Le Village: “Best 
spannend, vond ik het. Samen 
met mijn zus Erna heb ik voor-
af heel veel damesmodezaken 
bezocht om voor mijzelf goede 

keuzes te kunnen maken qua in-
richting, maar ook qua collectie. 
Zo hebben wij bijvoorbeeld voor 
grote paskamers gekozen en ver-
schillende kledingmerken uitge-
zocht die nét iets extra’s hebben: 
een vrouwvriendelijke pasvorm, 
goede kwaliteit en uitgevoerd in 
mooie materialen. Terugkijkend 
op het afgelopen jaar is het ten 
eerste voorbij gevlogen, maar zo 
gaat dat met de tijd als je het leuk 
hebt. En ten tweede mag ik con-
cluderen dat we inmiddels al veel 

vaste klanten hebben. Dat geeft 
voor mij aan dat de collectie aan-
spreekt, maar dat ze ook vertrou-
wen op ons advies. En dat laatste 
vind ik eigenlijk het belangrijkste. 
Soms daag ik klanten uit om iets 
te passen wat ze zelf niet zo snel 

zouden kopen. Kijken ze dan po-
sitief verrast in de spiegel, dan 
word ik daar blij van. Als ze dan 
voor een volgende aankoop later 
terugkomen en zeggen: Goh ik 
kreeg zoveel complimentjes over 
mijn outfit, geeft dat mij ook ver-
trouwen”, zegt Marion. Erna, Eli-
se en Bernadette zijn haar vaste 
verkoopsters. 
“Het is fijn om met een vast team 
te werken, voor mijzelf en voor 
de klanten.”

“Op 1, 2 en 3 september mag 
de klant bij elke aankoop een 
avontuurlijke zwaai aan het rad 
geven en de prijs is een mooi 
mode-item. Natuurlijk zorgen we 
in ons feestweekeinde voor een 
hapje en een drankje. We nodi-
gen iedereen van harte uit om 
eens een kijkje bij Le Village te 
komen nemen. Ter ere van het 
1-jarige jubileum hebben we ook 
een eigen magazine laten maken 

door mijn nichtje Inge van Ven-
rooij. Een leuke herinnering voor 
later. 

Op 11 september laten we ons 
met modeflitsen zien op Heesch 
Presenteert. Ook dan is natuur-
lijk iedereen van harte welkom”, 
besluit Marion. Binnenkort komt 
er 20 m2 winkelvloer bij, zodat de 
schoenencollectie uitgebreid kan 
worden.”

LE VILLAGE
’t Dorp 60B, 5384 MC Heesch. 
Tel 0412-48 89 58
www.levillagebv.nl
info@levilaagebv.nl 
www.facebook.com/levillagebv.

HEESCH - Wat is er heerlijker dan een winkel waar je van top tot teen, smaak- en stijlvol kunt slagen. De gehele collectie van Le Village in 
Heesch is op elkaar afgestemd, zelfs schoenen, tassen, sjaals en sieraden. Je kunt eindeloos combineren. Geen broek of rok kopen, waarna 
je vervolgens stad en land moet aflopen om een bijpassend topje of jasje te vinden. En dan staan hier ook nog eens vier dames die je eerlijk 
adviseren, zodat je vervolgens blij en tevreden de winkel verlaat met een geweldige outfit die je ook daadwerkelijk met veel plezier draagt. 
Wat een feest!

KLEDINGMERKEN 
Kocca
Gustav
Transfer
Soulmate
Maryley
Dranella
Juffrouw Jansen
Osi
Moment by moment
Kopenhagen de luxe
Demm
No-nà
Izzy
Coster
Jane Lushka
Follie di Garbo
Drykorn
Amor Collection
Colette Sol
I love candies
unleded
Platino
uzurrii 

SCHOENENMERKEN
Colet de Sol
I love candies
SPM 
Feliz

en Noosa als sieraden-lijn.

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Ad Ploegmakers

Een extra mode-item winnen
bij het rad van avontuur
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Auto & Motor NIEUWS

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Citroen C3 1.4 85.000 km 2007
Citroen C3 airdream selection 
   91.000 km 2012
Fiat Panda Easy uitvoering
   30.000 km 2012
Kia Picanto 5drs 2005
Kia Venga 1,4 plus pacc 60.000 km 2012
Mini cooper 1.6 airco 2007
Opel Astra  1,4 turbo sport 51.000 km 2013
Opel Corsa 1.3 cdti 5-drs, navi en 
  airco 2010
Opel Corsa 1.0 turbo edition 2015
Opel Insignia Sport Tourer 2012
Opel Mokka 1.4 turbo automaat 2014

Peugeot 207 5-drs cool ‘n bleu 
  46.000 km 2007
Peugeot 308 1.2 Vti 57.000 km navi 
  airco  2014
Suzuki Swift 1.2 5-drs bandit 2013
Toyota Corolla verso 1.6 16v 2002
Toyota Yaris 1.3 automaat 5-drs airco 
  pdc 2009
Renault Clio 0.9 TCE Expression, 
  navi, airco 63.000 km 2014
Renault Megane station 1.2 16v 2013
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005
Volvo V40 momentum  T3 150 pk 2013

www.autobedrijf-timmermans.nl - www.autotrader.nl - www.trekhaken.nl

Fiat Panda 1.2 panoramadak 2007 € 3750,-

Ford Ka 1.3 Airco 2004 € 2499,-

Lada Kalina 1.6 28Dkm 2008 € 3499,-

Mini 1.6 One Panarama 2002 € 4250,-

Nissan Micra 1.2 Airco 2006 € 3499,-

Opel Vectra station 1998 € 999,-

Peugeot 206 Station 1.4i 2003 €  1999,-

Peugeot 307 CC 2.0-16V LEER 2004 € 7900,-

Renault Kangoo 1.9 DTI 2001 € 1250,-

Renault Koleos 2.0 DCi 110Kw 2008 € 6999,-

Renault Megane Scenic 1999 € 1499,-

Volkswagen Golf CABRIO Diesel 1998 € 1750,-

Volkswagen Polo 1.4 2000 € 1750,-

Bedrijfswagens ex BTW:

Citroën Berlingo 2.0 HDI 139Dkm 2005 € 3500,-

Ford Connect 1.8tdci 2010  € 4500,-

Scooter: 

Derbi Atlantis 25 Km/h

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Een greep uit voorraad 

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

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

      

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

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

Een greep uit onze voorraad!

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

APK-keuring laatste vrijdag van de maand €10,-

AKTIE General banden
4 halen 3 betalen!

*in de maand september

Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs 45.000 km 2013

Renault Trafic 2.0 d 115 pk  grijs  L2H1 nav airco trekh 80.000 km 2013 

Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat 85.000 km 2008

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style  nav leer 98.000 km 2012

Onze service

* Goede kwaliteit 

* Diverse maten en soorten 
aanhangwagens leverbaar

* Prima inruilmogelijkheden

* Ruime openingstijden

* Ruime keus en 
onafhankelijk advies

* Snelle service van 
 o.a. reparatie

Retselseweg 7
5473HC Heeswijk-Dinther

0413-292607 / 06-515 88 237
info@chrisvanvelzen.com 

www.chrisvanvelzen- 
aanhangwagens.com

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

TIMEBO BEDRIJFSAUTO INRICHTING 

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

volledig 
op maat

Auto wassen en poetsen na de vakantie!
Hoe krijg je jouw auto weer blinkend schoon?

Voor de een is het wassen van 
de auto een noodzakelijk kwaad, 
de ander beschouwt het als pure 
ontspanning. Feit is dat jouw 
auto er baat bij heeft wanneer je 
hem geregeld schoonmaakt. 

Na de winter kunnen er dan 
bijvoorbeeld geen pekelresten 
aan blijven plakken. Bovendien 
houdt een poetsbeurt je lak in 
conditie en daar heb je weer 
profijt van wanneer je de wagen 
ooit wilt verkopen.

Wastips
Ga je zelf aan de slag voor de 
deur of in een wasbox, denk dan 
aan het volgende:
•	 gebruik	geen	spons,	maar	een	

microfiber washandschoen. 
Vuil en zand kunnen zich in 
een spons ophopen en kras-
sen veroorzaken;

•	 ververs	 regelmatig	 het	 water	
in de emmer; vuil en zand blij-
ven op de bodem aanwezig. 
Elke keer wanneer je jouw 
washandschoen in het water 
doopt, loop je het risico dat 
je een deel van dit vuil over je 
auto uitsmeert;

•	 was	je	auto	altijd	in	de	lengte-
richting. Draaiende bewegin-
gen veroorzaken zogenaamde 
‘swirls’ in de lak; cirkelvormige 
krassen die in het volle (zon)
licht goed te zien zijn;

•	 maak	 je	 velgen	 schoon	 met	
een speciale velgenreiniger. 
Gebruik een schilderskwast 
om het reinigingsmiddel goed 
te verdelen en vergeet ook 
niet de achterzijde van je wie-
len goed schoon te maken. 
Aangekoekt vuil kan anders 
onbalans geven;

•	 gebruik je een hogedrukreini-
ger? Zorg dan wel dat je mi-
nimaal 20 centimeter afstand 
houdt tussen de mond van de 
spuit en de lak van je auto. Dit 
om de lak niet onnodig te be-
schadigen. Heb je zelf geen ho-
gedrukspuit, dan kun je daar-
voor bij een wasbox terecht;

•	 de	 auto	 droog	 maken	 doe	
je met een droogdoek, ook 
wel een ‘watermagneet’ ge-
noemd. Dat is een zeer zachte 
doek, die geen beschadigin-
gen aan de lak aanbrengt. 
Bovendien kan zo’n water-
magneet een veelvoud van 

zijn eigen gewicht aan vocht 
absorberen.

Ruiten reinigen
Om de ruiten schoon te maken, 
gebruik je glasreiniger op alcohol-
basis. Ook hier geldt: reinig de 
ruiten in de lengte. Vervolgens 
pak je een andere droge doek 
om de ramen droog te wrijven.

BERNHEZE – Door de wasstraat of met een emmer sop: je auto 
schoonmaken kan op vele manieren. Hoe doe je het goed en welk 
moment kun je daarvoor het beste uitkiezen?
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Veilig rijden is een keuze

Hét adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en menwagen!
Bosschebaan 80 - Heesch - Tel: (0412) 451066

www.petersaanhangwagens.nl

Verkoop
Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring

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

ook
VERHUUR

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

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

ook
VERHUUR

AUTOBANDEN- EN ACCU-EXPERT
Wij adviseren graag bij de beste keuze in banden, velgen en accu’s 

Like onze facebookpagina 
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

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

Auto wassen en poetsen na de vakantie!
Hoe krijg je jouw auto weer blinkend schoon?

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14

5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.0  1.3 en 1.6 2011-2013

Ford Fiësta 1.3 ...................................... 2012 

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

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

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

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

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

Mercedes A 170 CDi ............................. 2002

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

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

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

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

Volkswagen Polo 1.4 ............................. 2011

StAtionWAgonS:

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

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

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

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

Dortmans, voor uw mobiliteit!

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

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

Dortmans, voor uw mobiliteit!

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

E-mail info@garagebedrijfdortmans.nl
www.garagebedrijfdortmans.nl
Rabobank 16.11.70.439
IBAN: NL52 Rabo 016.11.70.439
BIC Rabo NL 2U

BTW-nr. NL8512.504.03.B.01     KvK Oost-Brabant nr. 543.04.717
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Bovag

D rtmans
GARAGEBEDRIJF

073-5496823 
Heidebloemstraat 15a 

5482 ZA Schijndel  
info@garagebedrijfdortmans.nl

APK, onderhoud en reparatie 
van alle merken personen- 

en bedrijfswagens

AIRCOSERVICE 

€70,- ALL-IN

Dode insecten
Dode insecten op je lak? 
Spuit de - droge! - auto in met 
insectenreiniger. Laat het even 
inwerken en spuit de auto daar-
na af met een hogedrukspuit.

Vogelpoep
Het is belangrijk om scherp te 
zijn op vogelpoep, aangezien de 

zuren uit de ontlasting een ver-
nietigend effect op je autolak 
kunnen hebben. 

Verwijder vogelpoep daarom 
zo ‘vers’ mogelijk. Het laat zich 
gemakkelijk weghalen wanneer 
je een prop natgemaakt wc-pa-
pier op de bevuilde plek legt. 
Een paar minuten laten liggen en 

vervolgens verwijder je met het 
wc-papier ook de vogelpoep!

Hars en honingdauw
Hars en honingdauw zijn lastig 
van de auto te verwijderen. Ze-
ker wanneer het kleverige goed-
je is uitgehard omdat het al een 
tijdje op jouw auto zit. Hars is 
afkomstig van bepaalde boom-
soorten, honingdauw wordt door 
bladluizen aangemaakt. Vers ge-
vallen hars of honingdauw kun 
je proberen te verwijderen met 
lauwwarm water, wat auto-
shampoo en een zachte doek of 
spons. Vermijd grote krachten bij 
het verwijderen van vuil op je lak, 
om krassen te voorkomen.
Lukt het niet met water en zeep, 
gebruik dan geen agressieve mid-
delen zoals terpentine. Dat kan 
de lak aantasten. Gebruik een 
middel dat ervoor is gemaakt, 
zoals harsverwijderaar van bij-
voorbeeld Valma of Sonax. Dat 
werkt goed en is niet schadelijk 
voor de lak.
Parkeren onder de bomen kun je 
niet altijd vermijden. Bij een auto 
die goed in de was zit of is be-
handeld met een lakbeschermer, 
is hars gemakkelijker te verwij-
deren omdat het minder goed 
hecht.

Bron: ANWB
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• Bestrating & half verharding
• Particulier & bedrijven
• 1800 m2 per uur

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

De hovenier voor 
tuinontwerp -aanleg en -onderhoudswerkzaamheden

MILIEUBEWUST 

&
DUURZAAM

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

Metamorfose Wereldwinkel Heesch

Het wacht op u in onze prachti-
ge, frisse en verrassende cadeau-
winkel met thema’s als: Liefde, 
Geluk en Herinneringen. Dat 
wordt aangenaam winkelen. En 
weet dat u een cadeau met een 
meerwaarde koopt. De mede-
werkers zijn trots op het resultaat 
en kijken er naar uit om u te ver-
welkomen.

Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Vanaf 1 september is de 
Wereldwinkel ook op vrijdagoch-
tend open.

HEESCH – Tijdens de laatste vakantieweek van de Wereldwinkel is er door vele vrijwilligers keihard 
gewerkt om de winkel te restylen. Het resultaat mag er zijn. Een voorproefje ziet u al op de foto, maar 
het is zeer zeker de moeite waard om binnen een kijkje te komen nemen. De inkoopgroep heeft tijdens 
de vakantie ook niet stilgezeten. Zij hebben een zeer vernieuwend en verrassend assortiment in kunnen 
kopen. 

Expositie schilderwerken 
Mieke Herkenrath
De schilderes aan het woord

Als vrijwilligster heb ik me onder 
andere ingezet voor Stichting 
Jeugdbelangen Nistelrode, Jong 
Nederland district Oss, kerkbe-
stuur M.O.O.- en H. Hartpa-
rochie Oss, vluchtelingenwerk 
Oss. Op mijn 61ste kreeg ik de 
kans vervroegd met pensioen te 
gaan.

Vergaderen had ik al genoeg ge-
daan. Ik wilde weleens wat an-
ders gaan doen en bezocht een 
eendaagse workshop schilderen 
bij Cor Klaazen in Oss. Het ver-
volg was ongeveer 4 jaren schil-
derles bij Cor. Wat een openba-
ring werd dat voor mij!
Niet vóórdenken en/of voorbe-

reiden van agendapunten, maar 
mezelf helemaal verliezen in het 
aanbrengen van vorm en kleur 
op doek. 
Nooit gedacht en ervaren in wat 
voor een gedachteloze en rust-
gevende situatie je terechtkomt. 
Ik volg geen schilderlessen meer, 
maar iedere vrijdagochtend 
(sinds Cor Klaazen stopte met 
lesgeven) zijn wij – vijf leerlingen 
van Cor - blijven schilderen; we 
stimuleren, bekritiseren, inspi-
reren, corrigeren en leren (van) 
elkaar.

Hartelijk dank dat ik in Nistelro-
de voor het eerst de kans krijg 
om een aantal van mijn werk-

stukken te mogen exposeren in 
CC Nesterlé. 
Ben je enigszins geïnteresseerd 
geraakt, dan nodig ik je van har-
te uit voor een bezoekje in de 
maand september. 

Mieke Herckenrath

NISTELRODE - Mijn naam is Mieke Herckenrath. Ik ben geboren 
en getogen in Nistelrode en sinds 1974 woonachtig in Oss. Mijn 
werkzame leven heeft zich afgespeeld in het vormingswerk op de 
levensschool in Oss.

Als je eens ergens hulp bij nodig 
hebt, is er meestal wel iemand 
die weet hoe het moet en we zijn 
er ook om elkaar te helpen. Kort-
om, lijkt het je gezellig, kom dan 
eens een keertje kijken, je ziet zo 
of het iets voor je is. Misschien 
tot ziens!
Heb je nog vragen, bel dan ge-
rust met Ingrid Habraken; 
06-51446391.

Het handwerkcafé in de 
Wis gaat weer van start 
op 1 september!
LOOSBROEK - Er wordt gehandwerkt op de 1e, 3e en eventueel 5e 
donderdag van de maand. Er is geen contributie. Je bent niet ver-
plicht om elke keer te komen. Je hoeft alleen iets mee te brengen 
met naald en draad en voor de kosten hoef je het niet te laten. Al-
leen de consumpties die je gebruikt, moet je zelf afrekenen! Je hoeft 
ook niet in Loosbroek te wonen om mee te mogen doen, iedereen 
is welkom! 

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

verbeteren;
•	 te	 veel	 of	 juist	 te	 weinig	 tijd	

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

werk goed kunnen organise-
ren;

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

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

Wil je meer informatie? 
Kijk dan eens op de website 
www.klasse-rt.nl.

Aanmelden graag uiterlijk drie 
dagen voor aanvang via jeanine-
maas@klasse-rt.nl of bel 
06-17188290.
Klasse-RT
Jeanine Maas, Oude Torenweg 8
5388 RE Nistelrode

Succesvol het nieuwe 
schooljaar in!

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

Donderdag 8 september om 
19.00 uur: Presentatie over 
beide cursussen.
Woensdag 14 september: Snel 
leren=leuk leren is een cur-
sus voor alle leerlingen op het 
voortgezet onderwijs (6 les-
sen). Ook zeer geschikt voor 
examenkandidaten.

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

Orgelconcert door Zsusza Elekes 
uit Boedapest
HEESWIJK-DINTHER - De Hongaarse organiste Zsusza Elekes concerteert op zondag 4 september in 
de Abdij van Berne. Haar vele concertreizen voerden deze beroemde orgelvirtuoze naar vrijwel alle 
werelddelen. 

In 1998 maakte zij haar debuut in Nederland en sindsdien maakte deze publiekslieveling jaarlijks een 
tournee door ons land. Op het programma staan werken van Bach, Liszt en er wordt ook onbekendere 
Hongaarse muziek gespeeld.

Het concert begint om 16.00 uur. Programma en toelichting zijn te verkrijgen bij de ingang van de 
Abdijkerk, Abdijstraat 49.
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U staat er niet alleen voor: 
 

Als u wakker ligt  van  de schulden… 
 
 

Een schuldhulpmaatje hélpt u! 
 
 
 
 

Als u niet rondkomt met uw inkomen… 
Als de rekeningen zich  opstapelen… 
Als u de weg niet meer weet in regelingen en instanties… 
Als u ten einde raad bent… 
Als u bang  bent voor de toekomst... 
Dan  is er een MAATJE dat  u helpt. 

 
 
 

We hebben geen zak met geld 
We zijn getraind in het aanpakken 
van uw geldzorgen en schulden. 
Práát met ons! Kostenloos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom naar ons 
RAAD en DAAD 
inloopspreekuur 

 
 
 

Elke donderdagavond van19.30 tot 21.00 uur  
CC De Pas, Misse 4b, Heesch  
In kantoor ONS welzijn (voorheen Aanzet) 
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u staat er niet alleen voor:
Als u wakker ligt van de schulden...

Een schuldhulpmaatje hélpt u!
Als u niet rondkomt met uw inkomen...
Als de rekeningen zich opstapelen...
Als u de weg niet meer weet in regelingen en instanties...
Als u ten einde raad bent...
Als u bang bent voor de toekomst...

Dan is er een MAATJE dat u helpt.

Elke donderdag van 19.30 tot 21.00 uur
CC De Pas, Misse 4b Heesch
In kantoor ONS welzijn (voorheen Aanzet)
schuldhulpmaatjebernheze@gmail.com

van CONSUMENTENELEKTRONICA en ITALIAN DESIGN LIGHTING
Heescheweg 17 - 5388 RG Nistelrode

GROOTKEUKEN w.o. combisteamers w.o. “Electrolux”, “Convotherm”, “Alto-Shaam”, bake-
off ovens o.a. “Eloma”,  heteluchtovens o.a. “Convotherm”; 2-pits gaskookunit, 2-zone bak/grillunit,
frituurunits, au bain-maries “Electrolux”, kook-/warmhoudoven “Alto-Shaam”, multifunctionele kook-
straat “Hegro” E-line 700;

KEUKENAPPARATUUR w.o. inbouwovens, combimagnetrons, kookplaten, koelkasten o.a.
“Siemens”, “Bosch”, “Atag”, “Etna”, vrieskisten “Beko”; friteuses, chafing dishes, koffiezetapparaten,
pizzaovens, bake-off ovens, brood-roosters, elektr./gas/kolen barbecues “Hendi”;

DESIGN LAMPEN w.o. staande, hang-/leeslampen w.o. “Artimide”, “Anta”, “Luceplan” en
“Fontana Art”; grote partij 15” LED schermen; tafel kurkentrekker; wokpannen; afzuigkappen; glas-
werk; vuilnisbakken; koffiekoppen warmhoud carrousel; fakkels; serveerkarren; BBQ-gereedschap;
flightcases, etc.;

Bezichtiging: maandag 5 september: 13.00-16.00 uur      MELD U AAN EN BIED NU op

www.TroostwijkAuctions.com

Horeca-Inventaris - Design Verlichting

SLUITING: dinsdag en woensdag 6 EN 7 SEPTEMBER

2 ONLINE VEILINGEN

Schietsportvereniging HeDiLo steekt in 
Heeswijk-Dinther over naar Willibrordcentrum

Schietsportvereniging HeDiLo, 
vernoemd naar de kernen Hees-
wijk, Dinther, Loosbroek, is al 
15 jaar actief in eerstgenoem-
de twee kernen. Toch geniet de 
vereniging plaatselijk weinig be-
kendheid. Er is geen gegronde 

reden te noemen waarom dat 
zo is, maar spijtig vindt secretaris 
Frans Jacobs het wel. “We tellen 
momenteel twintig leden in aller-
lei leeftijden. Wesley is met zijn 
11 jaar de jongste en Mari is met 
zijn 78 jaar de oudste. We zijn 

een gemengde club en iedereen 
vanaf 8 jaar is welkom om mee 
te schieten.” Iets wat, zo betoogt 
Frans enthousiast, echt heel leuk 
is om te doen. “Er zijn een aantal 
banen waarop meerdere men-
sen gelijktijdig schieten. Na het 

schieten komt het gemiddel-
de van wat iedereen geschoten 
heeft op het elektronische sco-
rebord te staan. De kunst is om 
bij elke schietbeurt je eigen ge-
middelde naar een hoger niveau 
te tillen. Uiteraard is ook direct te 
zien, hoe je het doet ten opzich-
te van de andere leden. De be-
doeling is om je gemiddelde naar 
boven te krijgen. Dat is heel leuk 
en als jouw gemiddelde dicht 

tegen dat van een clubgenoot 
zit, ook heel spannend”, pro-
beert Frans uit te leggen. HeDiLo 
speelt een onderlinge competitie 
en doet mee aan een postcom-
petitie waarbij, zoals de naam al 
aangeeft, de uitslagen per post 
retour gaan naar de bond KNSA. 
Elke schietsportvereniging in Ne-
derland is verplicht aangesloten 
bij de KNSA. De aansluiting zorgt 
ervoor dat iedereen kan deelne-
men aan wedstrijden van vereni-
gingen in het land. 
Vrijdag 2 september begint het 
nieuwe seizoen. Niet in CC Ser-
vaes, maar in het Willibrordcen-
trum. “Omdat het Willibrord-
centrum meer mogelijkheden 
biedt hebben we een oversteek 
gemaakt. Wij bieden andere ver-

enigingen/bedrijven/vrienden/
families namelijk de kans om als 
‘uitje’ op zaterdagavond te schie-
ten en er zijn daar meer moge-
lijkheden om wedstrijden te or-
ganiseren”, zegt Frans. Jongeren 
vanaf 8 tot 14 jaar en ouderen 
vanaf 55 jaar mogen opgelegd 
schieten. Dat wil zeggen met 
geweersteun. Wie denkt dat het 
dan een ‘peace of cake’ is, ver-
gist zich. “Ook opgelegd zwaait 

de loop heen en weer, trouwens 
het middelste puntje van de 
schietkaart is slechts een ½ mm 
groot. Het is echt oefening baart 
kunst”, lacht Frans. HeDiLo 
hoopt het nieuwe seizoen meer 
leden te trekken en nodigt ie-
dereen uit het eens te proberen. 
Daarom is er een open dag op 
zondag 18 september van 11.00 
uur tot 16.30 uur. Trainer Jan 
Schuurmans weet waar hij over 
spreekt en brengt iedereen de fij-
ne kneepjes bij. Voor aanvang is 
er een veiligheidscursus. 
Aan een website wordt gewerkt. 
Tot die tijd kan er voor meer in-
formatie contact opgenomen 
worden met Frans via 
0413-296200 of e-mail: 
fr.jacobs@home.nl.

HEESWIJK–DINTHER - Direct na de grote vakantie begint ook het nieuwe seizoen van schietsport-
vereniging HeDiLo. Na 15 jaar gastvrij ontvangen te zijn in CC Servaes, maakt de club de oversteek 
naar het Willibrordcentrum, waar vanaf vrijdag 2 september van 19.00 uur tot 22.00 uur gescho-
ten wordt met luchtgeweer. De kleine, toegankelijke vereniging nodigt iedereen van 8 jaar en ou-
der uit om lid te worden en zelf te ervaren hoe moeilijk het is om het middelste puntje van slechts 
½ mm op de schietkaart te raken. Zondag 18 september is er van 11.00 uur tot 16.30 uur een open dag.

De 13-jarige Pepijn Strik is aangesloten bij HeDiLo Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Gemengde club, iedereen vanaf 
8 jaar is welkom om mee te doen
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John F. Kennedystraat 89 - 5384 GB Heesch - 0412-486277

20% 
korting

Op het tweede
en volgende 1 liter blik

Op het eerste 1 liter blik        
              naar keuze

Deze actie is geldig tot en met  8 oktober 2016

25% korting

DE OPLOSSING

BERnHEZE SPORTiEF

Wij gaan weer beginnen! Doe je ook mee?

Wil je graag dansen en tegelij-
kertijd aan je conditie en flexibi-
liteit werken? Dat kan! Bij onze 
Dance-Fit-lessen werken we met 
spierversterkende oefeningen en 
cardio-dansoefeningen om te 

zorgen voor een voldaan gevoel. 
Spierpijn gegarandeerd! 
Bij Balletstudio Van der Stappen 
hebben we ook selectieklassen. 
Deze bestaan uit leerlingen die 
naast hun reguliere les, ook deze 

klas volgen. Hier wordt veel aan-
dacht besteed aan performance 
en zij treden het hele jaar door 
op bij verschillende events. Kom 
maar een kijkje nemen bij Heesch
Presenteert in theater CC De Pas 

om 14.30 uur of the Night of the 
Music in Nistelrode, daar kom 
je ons zeker tegen! In juni 2017 
staan we weer op het podium 
in Theater de Lievekamp. Deze 
voorstellingenreeks zal worden 

gedanst door alle leerlingen en 
voor uitverkochte zalen. Achter 
de schermen zijn de voorberei-
dingen al begonnen, maar het 
thema wordt nog zorgvuldig ge-
heim gehouden… In de loop van 
dit seizoen zal dit stukje bij bé-
tje worden onthuld! Lijkt het je 
wel wat om een kijkje te komen 
nemen in september? Denk bij-
voorbeeld aan Algemene Dans-
vorming voor kleuters op woens-
dagmiddag of kinderstreetdance 
(vanaf 7 - 8 jaar) op maandag/
dinsdag/vrijdag in Nistelrode en 
Heesch. Alle kennismakingscur-
sussen staan ook in het boekje 
van Sjors Sportief dat alle ba-
sisschoolleerlingen ontvangen 
bij aanvang van het schooljaar. 
Schrijf je in en dans lekker mee! 
Meer weten? Ga naar 
www.balletstudiovanderstappen.com
of neem eens een kijkje op onze 
Facebookpagina!

HEESCH/NISTELRODE – Het nieuwe dansseizoen bij Balletstudio Van der Stappen start vanaf 5 september. Dit jaar bieden wij de mogelijk-
heid om tijdens de hele maand september een dansstijl te volgen voor slechts € 15,-. Dit geldt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar. Tijdens de 
lessen zijn we bezig met dans op muziek, houding en techniek, maar we bieden ook veel ruimte voor creativiteit. Klassiek, modern, hiphop 
en streetdance voor alle leeftijden en op vele niveaus. Daar zit vást wel iets voor jou bij! 

Jo Langens van Visclub 
de Bleeken 3e op nederlands Kampioenschap
HEESCH - Het Nederlands kam-
pioenschap vissen voor senio-
ren werd zaterdag 27 augustus 
gehouden op het Noord-Hol-
lands-Kanaal tussen Purmerend 
en Spijkerboor. 

Er waren twee categorieën: tot 
54 jaar en 55+. 
Bij de categorie 55+ waren 40 
vissers geplaatst en er werd 
gevist in twee vakken. In deze 
categorie deden Jo Langens uit 
Vinkel en Theo Wijnen uit Nis-
telrode mee om de titel. De wed-
strijd duurde vier uur, het laatste 
uur was de vis helemaal los. 

Jo wist de laatste 45 minuten nog 
vier brasems te vangen met een 
gewicht van 5100 gram en werd 
knap 2e in zijn vak en algemeen 

3e van Nederland. Theo kwam 
net 53 gram tekort en werd 6e 
in het vak en algemeen 11e.
Jo Langens zal in november op 
het sportvisgala te Papendal 

op het podium zijn prijs in ont-
vangst mogen nemen.

Visclub de Bleeken feliciteert Jo 
met deze mooie prestatie. 

vissen

Tekst: Madeleine Oosterholt Foto(links): Eric van de Wetering
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Van Tilburg Voetbaldagen succesvol verlopen

In totaal twaalf trainers bege-
leidden de kinderen die in zes 
groepen waren verdeeld. Voet-
bal stond op de voorgrond, maar 
met het warme weer werd er ook 
behoorlijk met water geravot. 
Natuurlijk was er ook elke mid-

dag een lunch, die keurig werd 
verzorgd door een zevental vrij-
willigers, dat gold ook voor het 
kantinegebeuren. Vier personen 
waren verantwoordelijk voor de 
algehele leiding en organisatie tij-
dens en voorafgaand aan de Van 

Tilburg Voetbaldagen.
De organisatie bedankt Van Til-
burg Mode & Sport, die de kle-
ding voor zowel de kinderen 

als de leiding heeft verzorgd en 
ook op allerlei andere manie-
ren heeft geholpen met het be-
schikbaar stellen van attributen 

en knowhow. Jumbo Nistelrode 
verzorgde elke dag de lunch en 
zorgde er ook voor dat de kin-
deren dagelijks een ijsje kregen. 

NISTELRODE - Drie dagen voetbalplezier zitten er weer op voor in 
totaal 71 deelnemers aan de Van Tilburg Voetbaldagen. Het was 
tropisch warm, maar de regeninstallatie op het hoofdveld zorgde 
steeds voor verkoeling en er werd goed gesmeerd tegen de zonne-
brand. 

voetbal

Er werd ook behoorlijk met water geravot Foto’s: Franka van Tilburg

Glenn Coldenhoff op het 
podium in Grand Prix van Assen

Dankzij een goede start zat hij 
gelijk in de kopgroep en wist hij 
de manche af te sluiten op een 
nette derde plaats. In de tweede 
manche reed Coldenhoff in de 
beginfase aan de leiding, maar 
omdat hij daarna een aantal 
plaatsen prijs moest geven, leek 
het podium hem te ontglippen. 
In de slotfase kon hij er nog een 
schepje bovenop gooien en fi-
nishte ook in deze manche op 
een verdiende derde plaats.
 
Met tweemaal een derde plaats 
in de manches eindigde hij ook 
in het dagklassement op een der-
de plaats. In de tussenstand om 
het wereldkampioenschap staat 
Glenn op een zevende plaats. 

Aankomend weekend wordt de 
voorlaatste wedstrijd om het we-

reldkampioenschap verreden in 
het Amerikaanse Charlotte.

ASSEN/HEESCH - Glenn Coldenhoff van het Red Bull KTM Factory-team is voor eigen publiek in Assen 
op het podium geëindigd. Omdat het in de ochtend veel geregend had, lag de baan er in de eerste 
manche modderig bij. 

motorsport

Loosbroek wil tennisclub in 2018
LOOSBROEK – De voorberei-
dingen voor een tennisclub in 
Loosbroek zijn in volle gang. De 
werkgroep, die enkele maanden 
geleden in het leven geroepen 
is en nog steeds uitbreidt, heeft 
het plan vier verlichte kunst-
grasbanen en een minibaan ge-
realiseerd te hebben in 2018. 
De locatie van de vereniging is 
nog onbekend.
 
Begin september gaan de leden 
van de werkgroep bij de inwo-
ners van Loosbroek langs de 
deur om te vragen of zij betalend 
lid willen worden. “We merken 
nu al dat er heel veel draagvlak is 
om hier een tennisclub te realise-
ren”, zegt Nygel Bosch, jongste 
lid van de werkgroep. “Zowel bij 
volwassenen als bij de jeugd. 
We willen het sportaanbod in 
Loosbroek vergroten, zodat 
mensen meer keuze hebben als 
ze willen sporten. En het be-
vordert natuurlijk de sociale en 
maatschappelijke contacten. We 
zien ook in andere relatief klei-
ne kernen om ons heen dat de 
tennisclub daar een groot suc-
ces is, we zijn ervan overtuigd 
dat dat hier ook gaat gebeuren. 
Nu is het nog zo dat mensen in 
Loosbroek ergens anders moe-
ten gaan tennissen, vooral in 
Heeswijk-Dinther, Nistelrode en 
Vorstenbosch.”
Weet jij een mooie en originele 

naam voor de toekomstige ten-
nisclub in Loosbroek? Laat dat 
dan weten door een e-mail te 
sturen naar tcl2018@gmail.com.
Wordt jouw inzending ook 
daadwerkelijk de naam van onze 
club? Dan win jij een jaar lang 
gratis tennissen bij onze ver-
eniging! En wil je op de hoogte 
blijven van de laatste ontwik-

kelingen rondom de tennisclub 
in Loosbroek? Volg ons dan via 
Facebook, Twitter en Instagram!

De werkgroep bestaat uit:
Annelies Geenen, Henk Dekkers, 
Ramon Kézér, Pierre van den Helm, 
Paul van der Wielen, Gert-Jan van 
Heck, Jitka Brugmans, Nygel Bosch 
en Mascha Langenhuizen.

‘We willen het sportaanbod 
vergroten, zodat mensen meer 
keuze hebben als ze willen sporten’

VORSTENBOSCH – Het 25e jeu 
de boules-toernooi van 27 au-
gustus om het kampioenschap 
van Vorstenbosch kende 64 
teams, verdeeld over 16 poules.

Als extra kregen alle teams tij-
dens deze jubileumeditie lunch-
bonnen. Vier mensen kregen 
extra aandacht, omdat het van-
daag ook hun 25e wedstrijdjaar 
was: Bert Hoefs, en het team Cor 
Geenen, Gerard Geenen en Grad 
van der Zanden. Gerard en Grad 
trekken ook al 20 jaar de kalklij-
nen van de wedstrijdvelden.

Na de poulewedstrijden werden 
de deelnemers van de grote fina-
le en verliezersfinale bekendge-
maakt. Vanaf dit moment gingen 
volgens het knock-outsysteem 
alleen de winnaars door naar de 
volgende ronde. Rond 15.00 uur 
werd de finale van het jeugd-
toernooi gespeeld. Hier werden 
1e: Lara en Silke Bos, 2e waren 
Willem van Lankveld en Len 
Geenen, en 3e Cas Geenen en 
Toon van Lankveld.

Vanaf de achtste finales voor 
volwassenen werd gespeeld op 
grindbanen, evenals de kwartfi-
nale van de verliezersronde. Bij 
de verliezersronde won het team 
van Bert Hoefs, Maarten Hoefs 
en Jan Vissers en werd het team 
van Roy Dominicus, Rob Vogels 
en Christ Vogels tweede.

Winnaars van dit jubileumto-
ernooi werden Ruud Donkers, 
Guus Geenen en Mark van Kes-
sel.
Tweede werd het team Ron-
nie van Asseldonk, Jan van den 
Broek en Martien Ketelaars 
en derde Ad Donkers, Ronnie 
Daandels en Ed van Bakel.

Na afloop werd er nog gezellig 
teruggekeken op een goed ver-
lopen dag onder redelijk mooie 
weersomstandigheden. 

Het volgende toernooi van het 
gilde Sint Antonius Abt is op 19 
augustus 2017, zoals gebruike-
lijk op de laatste zaterdag van de 
bouwvakantie.

25e Jeu de 
boules-toernooi

jeu de boules

Jeugdwinnaars v.l.n.r.: Lara Bos, Silke Bos, Lenn Geenen, Willem van 
Lankveld, Cas Geenen en Toon van Lankveld

Winnaars 2016 v.l.n.r.: Ruud Donkers, Mark van Kessel, Guus Geenen

V.l.n.r. Ramon, Pierre, Paul, Gert-Jan, Jitka, Nygel en Mascha. 
 Foto: Jan Gabriëls
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79,99
89,95

169,99
200,-

Under Armour
Speedform CRM FG 

Comfortabele voetbalschoen met fi jne pasvorm 
dankzij de naadloos gevormde hiel

89,95

Keuze uit ruim
150 modellen voetbalschoenen

van alle topmerken

Enorm assortiment
Hockeysticks -schoenen -kleding

en accessoires

Alles voor
Running en Trailrunning

Keuze uit ruim
100 modellen tennisrackets

van alle topmerken

169,

Under Armour

Adidas FC Bayern München 
Voetbalshirt heren met Climacool technologie; 

optimale ventilatie en vochtafvoerend

119,99
140,-

Asics Gel-Cumulus 18
Neutrale hardloopschoen dames

129,99
209,95

69,99
80,-

Babolat
Aeropro Lite
Comfortabel lichtgewicht
tennisracket

69,9969,9969,
80,-

Nike Air Vapor Advantage Clay
Comfortabele tennisschoen dames

Speedform CRM FG 
Comfortabele voetbalschoen met fi jne pasvorm 

dankzij de naadloos gevormde hiel

Adidas FC Bayern München 
Voetbalshirt heren met Climacool technologie; 

129,99129,99129,
209,95

Aeropro Lite
Comfortabel lichtgewicht

Comfortabele tennisschoen dames
Brabo Heritage 30
Hockeystick, 30% carbon

76,50
84,95

Dita Supreme
Lichtgewicht hockeyschoen uni, optimaal 

draagcomfort met perfecte grip en stabiliteit

76,5076,5076,
84,95

Dita Supreme

79,9979,9979,
89,95

Brabo Heritage 30

DE WIT SCHIJNDEL - DE NR.1 IN SPORT!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

109,99
120,-

Inov8 X Talon 200  
Lichtgewicht en met veel grip

TRAIL
  RUNNING

De aanstekelijke salsa, meren-
gue, flamenco en zelfs hiphop-
muziek zorgen ervoor dat het 
elke les weer een feest is. Met 
Zumba train je je hele lichaam, 
met name je core. Het gaat om 
het plezier, de rest volgt vanzelf. 

Zin om een keer mee te doen? 
Kom langs voor een gratis proef-

les. Locatie: CC Servaes
Dag en tijdstip: maandagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden per e-mail. 
sine-cura@hotmail.com of 0413 
-229750. Voor het volledi-
ge programma van Sine-Cura, 
raadpleeg onze website, 
www.turnvereniging-sinecura.nl.

Zumbales bij Sine-Cura
HEESWIJK-DINTHER - Mijn naam is Hedi Stolk en ik geef op maan-
dagavond van 18.30 tot 19.30 uur Zumbales bij turn- en gymnas-
tiekvereniging Sine-Cura uit Heeswijk-Dinther. Zumba is een fitness 
workout met danspassen op Latijns-Amerikaanse muziek. Het gaat 
niet om ingewikkelde danspasjes en iedereen kan er dus aan mee-
doen.

Badminton-instapweken van 
Badminton Club Argus

HEESWIJK-DINTHER - Ook dit 
jaar start BC Argus met de bad-
minton-instapweken. Deze zijn 
vanaf 12 september tot 26 ok-
tober. Daarbij krijgen geïnteres-
seerden vier weken les, uitleg 
over de spelregels en training. 

Dit is een mooie kans om ken-

nis te maken met deze snelle 
olympische racketsport. Mee-
doen is gratis. Een racket en het 
spelmateriaal worden kosteloos 
ter beschikking gesteld. Ook de 
training is gratis.
Meedoen? Geef je op via mail: 
info@bc-argus.nl, of bel naar 
0413-224214. Dit geldt voor 
jeugdleden en seniorenleden. Er 
wordt gespeeld op maandag-
avond en donderdagochtend. 
Kan je nu niet instappen, dan 
mag je altijd driemaal vrijblijvend 
meedoen om kennis te maken 
met ons en onze sport. 
Het is tijd voor een goed voor-
nemen na een welverdiende va-
kantie.

35e seizoen HBC’81

Bij HBC’81 gaan gezelligheid en 
serieus bridgen hand in hand. En 
er worden veel activiteiten ge-
organiseerd. Elk seizoen worden 
op maandag en dinsdag zeven 
parencompetities van elk vier 
avonden gehouden, met aan het 
eind van het seizoen nog een 
viertallencompetitie. Er zijn fees-
telijke drives in de herfst, voor 
de kerst en aan het einde van 
het seizoen. Ook is er elk jaar 
een voorronde van het landelijk 
Ruitenboertoernooi, waarbij de 
beste paren zich kunnen kwa-

lificeren voor de halve finale. 
Ervaren bridgedocenten geven 
workshops aan de leden. Daarbij 
verdiepen de leden zich in de ins 
en outs van een bridgethema.

Geïnteresseerde leden kunnen 
meedoen aan de districtsparen- 
en viertallenkampioenschappen 
en een selectie doet mee aan de 
Osse clubkampioenschappen.

Ben je een thuisbridger op zoek 
naar een leuke club of een club-
bridger die ook op een ande-

re speelavond wil spelen? Op 
maandag- en dinsdagavond 
kunnen we nog paren plaatsen. 
Beginners die net een cursus 
hebben afgerond, worden in 
de beginperiode begeleid door 
ervaren bridgers. Je mag een 
volledige competitieronde mee-
doen, voordat je beslist om lid 
te worden van HBC’81. Als paar 
aanmelden is niet noodzakelijk 
en ervaring in bridge evenmin. 
Het seizoen begint op maandag 
5 september met de algemene 
ledenvergadering; maandag 12 
september is de eerste speel-
avond.

Contact opnemen kan met: 
Dhr. M.H.W. Peters, voorzitter, 
0486 464222 - 
peters.mathijs@hetnet.nl /
Mevr. F.C.L. de Brouwer, secre-
taris, 0412 452105 - 
cisdebrouwer@gmail.com.
HBC ’81 is lid van de Nederland-
se Bridgebond, zie ook: 
www.nbbclubsites.nl/club/8030.

HEESCH - De Heesche Bridge Club start in september haar 35e sei-
zoen. Een mijlpaal die niet stil voorbijgaat. 25 november viert de 
club dit lustrum met een feestelijke drive in CC De Pas.

Modern, professioneel 
zwemonderwijs

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

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

Woensdag 15.00-16.00 uur
Donderdag 18.30-19.30 uur



Woensdag 31 augustus 2016 31
  

SPONSOREN BEDANKT!SPONSOREN BEDANKT!

Ed
iti

e 
25

www.zomernachtnistelrode.nl

Bernheze Media



  
Woensdag 31 augustus 201632

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

www.mooibernheze.nl

DONDERDAG 1 SEPTEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Handwerkcafé
CC De Wis Loosbroek

Informatiepunt Welzijn 
HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Familiefilm op ‘t witte 
doek van Nesterlé
CC Nesterlé Nistelrode   

Oud papier dorp  
Vorstenbosch

Wereldgebedsdag voor de 
Zorg voor de Schepping
Kerk Heesch
PAGINA 6

VRIJDAG 2 SEPTEMBER

Golftoernooi Bernheze 
Open 2016
The Duke Nistelrode

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Sint-Petrus Bandenkerk Heesch

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Publieksavond 
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch 
PAGINA 22

Turbulence
Dorpsplein Loosbroek
PAGINA 10

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

Plein Festijn
Dorpsplein Loosbroek
PAGINA 10

Nistelrodese 
Kampioenschappen 
Jeu de boules 2016
Gildenhof Nistelrode

Koffie-inloop voor 
weduwen en weduwnaars
Petrus Bandenkerk Heesch

NUHR: Draai het eens om
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Pasar Malam en 
Summer Fair
De Misse Heesch
PAGINA 14

ZONDAG 4 SEPTEMBER

40e Toermee: 
Fiets- en Solextocht
Start: CC Bernrode 
Heeswijk-Dinther

Open dag: 
Muziekschool Zieso
Huize Heelwijk Heesch
PAGINA 19

Idols voor kinderen en 
jongeren van 6 tot 18 jaar
CC Servaes Heeswijk-Dinther
PAGINA 14

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Orgelconcert: Zsusza 
Elekes uit Boedapest
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
PAGINA 26

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

DINSDAG 6 SEPTEMBER

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 7 SEPTEMBER

Gratis inloopspreekuur 
Van Soest & Partners 
accountants en adviseurs
Cereslaan 4 Heesch

Workshop werken met 
energie bij Centrum MAIA
Palmenweg 5 Nistelrode

DONDERDAG 8 SEPTEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

OV Nistelrode: 
Ondernemerscafé
Nistelrode

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

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

PAGINA 26
Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Inloopbijeenkomst
tijdelijke woningen
CC De Pas Heesch
PAGINA 18

VRIJDAG 9 SEPTEMBER

Start: 17de Lips Groen 45+ 
dubbeltennistoernooi
TC Telro Nistelrode

Theaterpreview
CC De Pas Heesch

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 10 SEPTEMBER

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

JW Roy in concert
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 2

De Dijk
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

Tekeningen van Sarah
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Rommelmarkt
Loosbroek
PAGINA 5

Maashorst Beweegt
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 22

ZONDAG 11 SEPTEMBER

De Maashorst Run 
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode

Open dag Centrum MAIA
Palmenweg 5 Nistelrode

Open dag MandalArt
Palmenweg 5 Nistelrode
PAGINA 2

Fietstocht
Meierijsche Museumboerderij 
Heeswijk-Dinther

Heesch-Presenteert
Heesch

Open zondag: 
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Open dag & tentoonstelling 
Iconen uit Heeswijk
Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinthe

Tekeningen van Sarah
Kloosterkapel Vorstenbosch
PAGINA 2

Maashorst Beweegt
Natuurcentrum De Maashorst 
Nistelrode
PAGINA 22

MAANDAG 12 SEPTEMBER

Alzheimer Café
St. Barbaraplein 6 Oss

Film: Helleveeg
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 14

DINSDAG 13 SEPTEMBER

Zonneochtend
Zaal ‘t Tramstation Nistelrode

Inloopspreekuur 
Fysio Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38 
Heesch

VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther

WOENSDAG 14 SEPTEMBER

Wandel3daagse
CC De Wis Loosbroek

Centrum MAIA: 
Introductieles Chakradance 
Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus Studievaardigheden 
Snel leren=leuk leren V-O
Klasse-RT Nistelrode
PAGINA 26

Film: Helleveeg
Filmhuis De Pas Heesch
PAGINA 14

DONDERDAG 15 SEPTEMBER

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Oud papier
Buitengebied Nistelrode

Charity Cup 2016
Fr. Hochstenbachstraat 2 
Nistelrode

Wandel3daagse
CC De Wis Loosbroek

Informatiepunt 
Welzijn HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Themaworkshop ‘de basis 
ben je zelf’ bij MandalArt
Palmenweg 5 Nistelrode

Raad & Daad 
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch

Concert: Irish Treasures
Kasteel Heeswijk 
Heeswijk-Dinther

Inloopbijeenkomst
tijdelijke woningen
CC Nesterlé Nistelrode
PAGINA 18

VRIJDAG 16 SEPTEMBER

Wandel3daagse
CC De Wis Loosbroek

Reiki 3A Centrum MAIA
Palmenweg 5 Nistelrode

Cursus: op weg naar de 
brugklas
Klasse-RT Nistelrode
PAGINA 26

Toneelstuk: Max Havelaar
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

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

Racoon
Natuurtheater De Kersouwe 
Heeswijk-Dinther


