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NIGHT OF THE MUSIC 2016:
Solisten bereiden zich voor

BIJLAGE DEZE WEEK
VEILIGHEIDSKRANT GEMEENTE BERNHEZE

NISTELRODE – Night of the Music, editie 8 staat 28 en 29 oktober op het programma in Sporthal De Overbeek. Een avondvullend programma van Fanfare Sint Lambertus, die met muzikale solisten een spectaculair optreden weggeeft.

Night Music
of the

Passion meets Music 2016

Buddyhulp

V.l.n.r.: René, Kyra en Marga

Tekst: Bart Geurts Foto: Ad Ploegmakers

De solisten treden zowel solo als
in duo’s op. Drie van deze solisten zijn René Habraken, Marga
van den Broek en Kyra Haerkens.
“De laatste maand is het voor
ons altijd inspannend om alle
puzzelstukjes goed op hun plek
te laten vallen”, vertelt René.
“Toen we begonnen, hebben
we tijdens de vergadering besproken wat we leuk vinden om
te zingen. Ik denk dat iedereen
zich wel heeft kunnen vinden in
zijn solo-optreden.” Marga vult
aan: “Ik vind dat je in de laatste maand ook echt naar elkaar
toegroeit. In het begin is het allemaal net iets afstandelijker, maar
dan zie je elkaar meer en groei je
ook naar elkaar toe. Je leert elkaar steeds beter kennen en op
een gegeven moment krijg je wel
een hele leuke klik.”

Het programma is voor alle leeftijden. Kyra: “Zo komen bijvoorbeeld mijn vriendinnen kijken,
mijn ouders en mijn opa en oma.
Er waren de vorige keer ook veel
mensen die op vrijdag zijn komen
kijken en vervolgens voor zaterdag nog een kaartje kochten.”

wat stevigere nummers. “Ik heb
altijd een beetje van de softere nummers gehouden, maar ik
merk nu toch wel dat ook wat
stevigere nummers voor mij
steeds interessanter worden om
mee aan de slag te gaan”, vertelt
Kyra.

De muziek is variërend, van pop
tot klassiek of funk. Voor de solisten is de muzieksmaak vrij breed.
René: “Er zitten ook nummers
tussen die we zelf hebben uitgekozen. Of het nou Nederlandse
meezingers, ballads of klassieke
werken zijn, het zou allemaal
voorbij kunnen komen.”

Toch merken de solisten dat er de
laatste maand veel moet gebeuren. Marga: “Wij willen het heel
graag aan iedereen laten horen.
Heel veel mensen hebben zoiets
van ‘de Night’, daar ben ik nog
nooit geweest, maar juist dan is
het heel mooi om een keer mee

Marga: “Ik vind klassiek ook leuk
en dat ligt me ook heel goed.”
Kyra zingt samen met Marga en
een aantal andere solisten ook

‘Vooral dat
je als team
samen ergens
je schouders
onder zet, geeft
wel een heel
mooi gevoel’
te maken. “Vooral dat je als team
samen ergens je schouders onder
zet, geeft wel een heel mooi gevoel”, vult Kyra aan. René: “Wij
vinden het heel leuk als we straks
twee avonden krijgen die vol zitten. Iedereen moet komen luisteren. Een fantastisch mooi dorpsgebeuren, waarbij de fanfare zich
heel mooi presenteert.”

BERNHEZE - Rabobank Oss Bernheze steunt het verenigingsleven met de Rabobank Clubkas Campagne. Met de Clubkas Campagne laat de bank een deel van de winst terugvloeien in de maatschappij.
Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Dat is optimale ledeninvloed, zoals het hoort
bij een coöperatieve bank. De stemmen van onze leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.
546 verenigingen en stichtingen doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Zij dingen met hun project mee naar een bijdrage uit de totale prijzenpot van € 300.000,-. Tijdens de finaleavond, die plaatsvindt op donderdag
3 november, wordt bekendgemaakt welk bedrag zij ontvangen. Leden van
Rabobank Oss Bernheze kunnen tussen 10 oktober en 23 oktober hun stem
uitbrengen.
Zij hebben hiervoor een persoonlijke stemcode ontvangen. Ieder lid mag vijf
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Meer
informatie leest u op www.rabobank.nl/ossbernheze.
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Inmiddels zijn er 1.100 kaarten verkocht.
Je kunt ze nog bestellen via de website
tickets.stlambertusnistelrode.nl of kopen bij
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Laar 1 Nistelrode

Kom in actie voor uw club!
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Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties
Tandarts Heeswijk
Balledonk 35
5473 BD Heeswijk
0413-292649
www.tandartsheeswijk.nl

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!

Zie pagina 19
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De leukste
acties

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

De vakbeurs Foodspecialisten
was in Houten afgelopen
september! Een mooie beurs
om veel inspiratie op te doen,
te proeven en vooral ook even
face-to-face-contacten met onze
leveranciers te hebben. Tijdens
deze beurs was het ook extra leuk om bij de CONO-stand
een digitale presentatie te zien waarbij de winnaars werden
gepresenteerd van de Nationale Kaasweek in mei. Hoe
verrassend is het, als je daar je initiatieven en foto’s voorbij
ziet komen van acties en presentaties van het afgelopen
jaar. Wij, als Bon Fromage, wonnen de Overall Prijs, de
meest actieve deelnemer! Een diner/borrelbon, waar we
met het hele team van gaan genieten!

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

Bon Fromage won,
als meest actieve deelnemer,
de Overall Prijs

Administratie:
Heidi Verwijst
info@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique Raaijmakers
Buro Tweevoud
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Yvonne Rosenhart

Ook onze Bon Voyageactie zit er weer op!
Beide reislustige dames
Lisa en Sophie, weer
terug uit Amerika en
de Canarische Eilanden,
stonden op een
ansichtkaart die we uit
diverse werelddelen,
maar ook lokaal, kregen
gestuurd. We hebben
een selectie gemaakt en
deze week worden de
presentjes verstuurd!

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

kooktip Appeltaart
Om er voor te zorgen dat de bodem van je appeltaart
niet nat wordt door het vocht van de appels, kan
je de bodem
bedekken met wat
paneermeel en dan
het fruit erop doen.

Heerlijk

Ook de komende
maanden gaan we u
weer verrassen met leuke acties, want we willen uiteraard
graag de titel van de meest actieve deelnemer volgend jaar
prolongeren!
Wij ontmoeten u graag in onze winkels in Oss en in Heesch.
Bon Fromage Team Oss & Heesch
Ton en Elly Bens

Eetwinkel

Kloosterkapel: kunst- en cultuuragenda

Bron foto: www.opzoeknaarjohan.
bandcamp.com

Zondag 16 oktober: Concert
door ‘Op zoek naar Johan’, muziek met een goed verhaal!
Aanvang 15.00 uur, toegang
€ 5,-. Op zoek naar Johan is de
band rondom zanger en lied-

jesschrijver Martijn Kuijten. Zij
brengen onder andere kleine
akoestische liedjes, afgewisseld met stevige country-blues
(roots) songs, die één ding gemeen hebben: een goed verhaal.
Momenteel zijn ze bezig met het
samenstellen van een theaterprogramma en dit voorjaar komt
hun nieuwe single uit: ‘Op het
dak van Bram’.
Maandag 17 oktober: Yogales
6, door Lea v.d. Bergh, 0413342656.

Dinsdag 18 oktober: Yogales 5,
door Gerry Rooijakkers, 0413366032.
Donderdag 20 oktober: Lezing
door Frits v.d. Blom over voeding
en fysieke degeneratie. “Daarbij
wordt duidelijk gemaakt dat wij
veel foutieve informatie kregen,
met alle gevolgen van dien voor
onze gezondheid. Consumenten, maar ook artsen en wetenschappers, zijn ongemerkt door
desinformatie misleid.” Aanvang
20.00 uur, kosten € 10,-.

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

• Limousin rund- en kalfsvlees

• Biologisch lamsvlees

• Porc plein air varkensvlees

• Wild en gevogelte

• Label rouge kipproducten

• Biologisch groente/fruit/zuivel

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl
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oktober rozenkransmaand,
niet voor roos schakenraad
HEESWIJK-DINTHER – Voor Roos Schakenraad is elke maand rozenkransmaand, bijna dagelijks is ze
zelfs met haar rozenkransen bezig. Niet zoals men voorschrijft, maar om de bijna 1000 rozenkransen in
haar verzameling schoon te houden en te categoriseren.

mooI VAn

hans manders

Terwijl ik dit schrijf, is het maandagavond.
De eerste werkdag van de week zit erop. Ik merk
dat ik een beetje gespannen ben. Vanavond moet
het Nederlands elftal immers tegen Frankrijk. Als
u dit leest, is de uitslag bekend. Maar nu kan het
nog alle kanten op. Is het nieuwe Oranje, na de
goede prestatie tegen Wit-Rusland, ook tegen de
vice-Europees kampioen in staat een een goed
resultaat te halen? Of worden we door de Franse
haantjes van de mat geblazen en behoren we internationaal nog steeds
tot de middenmoot? Mijn zoon is er vanavond bij in de Arena. Hopelijk
weet u aanstaande woensdag dat hij een mooie wedstrijd gezien heeft.
Een andere reden dat ik wat gespannen ben, is een mailtje dat ik
vanochtend, toen ik op mijn werk was, kreeg van de redactie van
DeMooiBernhezeKrant. “Krijgen we nog iets voor het einde van
de dag?” stond erin. Verdomme, dacht ik, ik ben gisteren helemaal
vergeten mijn stukje voor DMBK te schrijven. Ik had niet in de gaten
dat er alweer twee weken verstreken waren. Wat gaat de tijd toch snel!

van een content mens, van haar
kreeg Roos de rozenkrans van de
Zoete Moeder, die zuster Mathilde zelf had gekregen als zelatrice. De rozenkrans van de Zoete
Moeder werd in beperkte oplage
gemaakt, speciaal voor de zelatrices en is voorzien van een mooi
opbergzakje. De rozenkrans van
haar overleden schoonvader is
ook bijzonder. En zo heeft Roos
bij bijna elke rozenkrans een verhaal. Zoet, bitter of mooi, het zijn
kralen van levens die verbonden
zijn met het leven van Roos.

Roos tussen haar rozenkransen
Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

Het begon met ’n
rozenkrans die Roos kreeg van
een zuster, daar werd de rozenkrans van haar eerste communie
aan toegevoegd en daarna nog
een die ze kreeg als zelatrice
(die de boekjes voor de parochie
rondbrengt en eenmaal per jaar
de contributie ophaalt). De verzameling werd in de loop der jaren uitgebreid met rozenkransen
uit alle windstreken en werelddelen, zelfs uit Vietnam, Australië, Indonesië, India, Rome,
Lourdes en vele andere landen
en plaatsen. Spijt heeft ze dat ze
in Australië vergat te vragen om

een rozenkrans na te sturen vanuit de voormalige gevangenis
van Fremantle, ze waren uitverkocht toen ze er was.
Speciaal
Hoewel alle rozenkransen voor
Roos speciaal zijn, heeft ze
exemplaren waar een speciaal
verhaal bij hoort. Zo was zuster
Huberto al op hoge leeftijd, maar
zei steeds: “M’n rozenkrans
krijg je nog niet, pas als ik dood
ben.” Zuster Huberto was een
prachtig, pittig mens met eigen
ideeën en werd 104. Zuster Mathilde Heemskerk was ook heel
speciaal. Zij was het voorbeeld

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

Zusters JMJ
Roos heeft 33 jaar gewerkt bij
de zusters van JMJ in Heeswijk-Dinther, maar de verzamelwoede dateert van daarvoor.
Misschien wel door de opmerking van haar tante zuster, die
altijd zei: “Ik zal voor jullie bidden.” Dat bidden is voor Roos
niet letterlijk het opzeggen van
15 Onze Vaders en 150 wees
gegroetjes, het is het denken
aan. Roos ‘bidt’ dus als ze de
rozenkransen afstoft, als ze er
een repareert die door intensief
gebruik van de oorspronkelijke
eigenaar uiteenvalt, als er een
nieuwe komt van iemand die
aan haar dacht tijdens een reis of
als iemand overleden is en haar
de rozenkrans nalaat.
Er zijn veel rozenkransen met
een verhaal van de zusters, die
een belangrijk deel van haar leven waren.

Ik schrijf mijn bijdragen voor DMBK meestal op zondag. Als ik erover
nadenk, zijn er twee redenen waarom ik er deze zondag niet aan
gedacht heb. De eerste is dat Heidi me niet, zoals ze anders meestal
doet, op vrijdag of zaterdag een herinneringsmailtje heeft gestuurd. De
andere reden komt naar voren in het onderstaande sonnet, dat ik een
aantal jaren geleden geschreven heb. Zo’n zondag was het gisteren.

ZONDaG
Ik daal de trap af, he geen krant.
‘t Is zondag, zegt de brievenbus,
‘t is zondag, dat betekent dus
dat er geen nieuws is in het land.
Geen boterham maar een croissant,
geen schatje-tot-vanavond-kus,
geen werk, misschien een kleine klus:
vandaag ben ik een recreant.
O zondag, zindag van de zeven,
o mooiste-van-de-dagen-dag,
o lichtpunt in ons volle leven.
Zo’n dag waarop niets moet maar mag,
waarop je minder hoeft te geven
en maandag lijkt nog ver. Maar ach...

Vijf jaar

DeMooiBernhezeKrant
zie pagina 39

Kom nu
langs

Van 12 t/m 23 oktober vieren wij ons

14-JARIG BESTAAN

met een all in-arrangement
Kijk voor meer informatie in onze laatste nieuwsbrief
op www.hetsentiment.nl/nieuws

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

TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016
Meer informatie op: www.hetsentiment.nl
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GEZONDHEID IN BALANS

COLUMN
Bernadette
HUWELIJKSE
VOORWAARDEN,
ALS DE ‘DODE’
LETTERS TOT LEVEN
KOMEN
‘We hebben huwelijkse voorwaarden, dus
alles is goed geregeld.’ Dit hoor ik stellen
vaak zeggen als ze bij mij aan tafel over
hun scheiding komen praten. Maar dat
klopt helaas niet altijd.
Huwelijkse voorwaarden, ongeveer een kwart van de
getrouwde stellen heeft ze. Je laat ze opstellen bij de notaris
en daarna belanden ze vaak onderin een la. Meestal is
geregeld dat echtgenoten hun vermogens apart houden. Ze
delen alleen de inboedel en betalen samen de kosten van het
huishouden, in verhouding tot hun inkomens.
Bij een scheiding komen de ‘dode’ letters pas weer tot leven.
Ik kijk samen met cliënten hoe ze hun afspraken moeten
afwikkelen. Soms wordt pijnlijk duidelijk dat de huwelijkse
voorwaarden anders uitpakken dan gedacht.
Het ‘addertje’ onder het gras zit vaak in het ‘jaarlijks
verrekenbeding’. Deze regeling houdt in dat echtgenoten
ieder jaar hetgeen ze van hun inkomens hebben gespaard,
met elkaar moeten delen. Zo kan ook de echtgenoot die meer
voor het huishouden en de kinderen zorgt en minder inkomen
heeft, in financieel opzicht iets voor zichzelf opbouwen.
Probleem is, dat er vaak níet is verrekend. Niemand wil
jaarlijks met kerst in de administratie duiken en berekenen
hoeveel geld de een van de ander moet krijgen, toch? We
hebben wel wat gezelligers te doen.
De wet gaat helaas niet over ‘gezellig’. Die gaat ervan uit dat,
als je niet jaarlijks hebt verrekend, je aan het einde van het
huwelijk alles met elkaar moet delen. Het idee is dat al het
aanwezige vermogen is ontstaan uit gespaard inkomen, dat je
toch met elkaar had moeten delen. Daar gaan je huwelijkse
voorwaarden. Dit kan zuur uitpakken, bijvoorbeeld bij een
eigen bedrijf.
Gelukkig zijn er ook ‘uitwegen’. Als scheidingsbemiddelaar ga
ik samen met cliënten na hoe de financiële gang van zaken is
geweest: is er inkomen gespaard en wat is daarmee gebeurd?
Zijn er erfenissen of schenkingen? Soms ging al het inkomen
‘op’ in het huishouden, dus dan viel er niets te verrekenen.
Door hier samen goed over te praten en in het
echtscheidingsconvenant vast te leggen hoe het zit, kan de
bedoeling van de huwelijkse voorwaarden soms toch worden
gered.
Bernadette Dijk
Voor meer informatie of een gratis intakegesprek, neem gerust
contact op.
Heesch/Bernheze
Telefoon: 06-39563131
Email: bdijk@mrbd.nl

Knippen voor Never
stop Running
HEESCH - Kom 14 oktober naar de kapsalon tussen 13.00 en 18.30 uur.
Deze dag wordt er alleen
geknipt en de opbrengst
gaat in zijn geheel naar
Never Stop Running.

Sylvia’s Haarmode, Schutsboomstraat 14, Heesch.
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Dokter(s) op Dinsdag@Bernhoven:
bekkenbodemproblematiek
UDEN - Uroloog Richard van der Linden, gynaecoloog Ilse Kools
en chirurg René Strobel zijn op dinsdag 18 oktober de Dokter(s) op
Dinsdag@Bernhoven. Zij spreken dan over bekkenbodemproblematiek.
Problemen met de bekkenbodem komen met name bij vrouwen voor. Dan gaat het bijvoorbeeld over ongewild urine- of
ontlastingverlies of juist moeite
hebben met plassen of poepen.
Verzakking van de baarmoeder,
blaas of darmen of pijnklachten
in de onderbuik. Problemen in
het bekkengebied kunnen een
grote invloed hebben op het sociale leven. Zeker wanneer mensen last hebben van urineverlies.
Dit leidt tot schaamte en sociaal
isolement. Toch kan er veel aan
deze problemen gedaan worden. Dan hoeft niet direct aan
een operatie gedacht te worden.
De bekkenbodemfysiotherapeut
kan een grote rol spelen bij het
opnieuw leren sterk maken van

de bekkenbodem, bijvoorbeeld
na een bevalling. Maar ook een
relatief eenvoudige operatie kan
het probleem van urineverlies
verhelpen. Eenmaal zo’n ingreep
ondergaan, betekent dit een
enorme opluchting voor veel
mensen.
Drie dokters op dinsdag
Om de problemen goed in kaart
te brengen kent Bernhoven een
speciaal bekkenbodemspreekuur. In dit spreekuur werken
de diverse specialisten zoals de
uroloog, gynaecoloog, chirurg
en bekkenbodemfysiotherapeut
nauw met elkaar samen. Vandaar ook dat er maar liefst drie
specialisten deelnemen aan deze
editie van Dokter op Dinsdag@

Bernhoven. In het bekkenbodemspreekuur van Bernhoven
komt alle kennis en ervaring in
goede samenwerking bij elkaar.
De specialisten zijn erop gericht
voor iedere patiënt een behandelplan op maat te maken.
Tijdens de lezing leggen de specialisten uit hoe de bekkenbodem werkt, welke problemen
zich kunnen voordoen en vooral hoe die problemen opgelost
kunnen worden.
Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in Bernhoven, Uden van 19.30-21.00 uur.
De toegang is gratis.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Vul het aanmeldformulier in op
de website van Bernhoven.
Bellen of mailen mag ook, naar
PatiëntService van het ziekenhuis, telefoon 0413-402900 /
psb@bernhoven.nl.

Een andere kijk op
hooggevoeligheid
BERNHEZE - KennisMaker René
Voortwist geeft op woensdagavond 19 oktober om 20.00 uur
een lezing in bibliotheek Heesch.
De term ‘highly sensitive person’ of ‘hoogsensitief persoon’
is in 1996 geïntroduceerd door
de Amerikaanse psychologe
Elaine Aron. Elaine Aron concludeerde, op basis van meerdere
onderzoeken, dat hooggevoelige mensen een gevoeliger zenuwstelsel hebben en sterker
geprikkeld worden dan gemiddeld. Aron ziet hooggevoeligheid als een fysieke eigenschap
van mensen, net zoals de lengte
van ons lichaam of de kleur van
onze ogen en haren. Het is een

eigenschap die we niet kunnen
veranderen.
Maar is dat wel zo? René Voortwist heeft een andere kijk op
hooggevoeligheid. Het grootste
gedeelte van zijn leven had hij
veel ‘last’ van omgevingsgeluid.
In tegenstelling tot de conclusies
van Elaine Aron, ontdekte hij dat
zijn hooggevoeligheid helemaal
geen fysieke eigenschap was. In
plaats daarvan was de oorzaak
een onbewust gevoel van onveiligheid, dat hem hyperalert
maakte, waardoor hij veel te veel
omgevingsprikkels
waarnam.
Door dit aan te pakken hindert
het hem nu op geen enkele manier meer.

Heb je ook last van overgevoeligheid? Kom dan luisteren naar
het verhaal van René Voortwist.
Gratis toegang, maar vooraf
graag aanmelden via onze site
www.bibliothekenbernheze.nl,
aan de balie van de bibliotheek
of per mail:
contactheesch@nobb.nl.

Zonnebloem Nistelrode:
de kracht van naastenliefde
NISTELRODE - Zonnebloem Nistelrode staat al meer dan 67 jaar
klaar voor mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd
lichamelijke beperkingen hebben. Ons waardevolle werk is mogelijk
dankzij de inzet van onze vele toegewijde vrijwilligers; in totaal 95.
We hebben 155 gasten, die regelmatig bezocht worden door
de bezoekvrijwilligers. Onze 26
zonneritchauffeurs rijden zes
keer per jaar een mooie autotocht. U kunt ons herkennen aan
de vele zonnebloemvlaggetjes in
een lange stoet.
Iedere maand is er een zonneochtend, waar men kaartspelletjes doet, creatief is en gezellig
‘buurt’.
Nog vele andere activiteiten
worden georganiseerd, zodat
onze gasten elkaar ontmoeten
en een leuk uitstapje hebben. Bij
alle activiteiten zijn uiteraard ook
verpleegkundigen aanwezig.

Dit jaar gingen we onder andere
naar het Boerenbondmuseum in
Gemert, waren er wandeltochten, genoten we van diverse
muziekmomenten, hadden we
een boeiende diapresentatie
over oud-Nisserode, was er de
boottocht en gaan we naar de
dierentuin. Er is voor elk wat
wils.
Traditiegetrouw houden we ieder jaar een Paas- en Kerstviering met een eucharistieviering
o.l.v. onze pastoor Ouwens.
Naast alle bezoeken en activiteiten is er ook nog aandacht voor
alle zieken in ons dorp. Met Nationale Ziekendag (de tweede

zondag van september) kregen
zij een rond krentenbrood met
een prachtige tekening gemaakt
door basisschoolleerlingen. Dank
jullie wel voor jullie mooie bijdrage.
Kortom, uw Zonnebloem groeit
en bloeit en met de betrokkenheid van jong en oud willen we
een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leven van onze
dorpsgenoten.
Rosemarie v.Ark,
Voorzitter Zonnebloem Nistelrode.
Van 17 t/m 22 oktober collecteren de vrijwilligers van de Zonnebloem. De totale opbrengst
van deze collecte wordt besteed
aan activiteiten van onze Nistelrodese gasten.
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Veel steun met een beetje aandacht:

Buddyhulp

Buddy’s zijn geen verzorgenden,
zij zijn er voor een luisterend oor,
een film te bezoeken, een wandeling te maken of naar het ziekenhuis te gaan.
Buddy
Een haastige maatschappij gaat
voorbij aan mensen die niet ook
rennen. Soms knaagt dat terwijl
je aan je carrière bouwt. Het contact met de ‘ander’ maakt ook

met jou aan, volg je een training
van twee dagen en is de coördinator aanwezig bij jouw eerste
buddy/cliënt-gesprek.
Tijdens
de training wordt aandacht gegeven aan de plaats die je als
buddy hebt, tussen vriend en
professional in. De gedragscode
voor buddy’s spreekt voor zich.
Zo worden geen namen genoemd in een gesprek met anderen. Voor de opleiding of de

’Er is dringend behoefte aan nieuwe
buddy’s in de regio Oss-Bernheze-Uden’

Agnes Schaapsmeerders is een van de coördinatoren

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

BERNHEZE – Coach, mentor, maatje of buddy. Als vrijwilliger de medemens dat beetje aandacht geven
waar we allemaal soms behoefte aan hebben, dat is waar buddyhulp voor staat. Alleen zijn we zwak,
samen staan we sterk.
Toen HIV nog onbehandelbaar
was, werd het fenomeen buddy’s in het leven geroepen. Zij
begeleidden de mensen met aids

in hun laatste levensfase. Nu is
er buddyhulp voor mensen met
een psychiatrische aandoening,
ex-gedetineerden, ex-verslaaf-

den, mensen met een ernstige
chronische en/of levensbedreigende ziekte en thuiswonenden
die eenzaam zijn.

van jou een beter mens. Wellicht
ook ben je met pensioen of zit
je tussen twee banen in. Je wilt
iets doen dat ‘ertoe doet’, maar
je wilt dat doen met iemand die
een gezicht heeft. Je inzetten als
buddy geeft voldoening, je leert
er veel van, terwijl je iets voor de
ander betekent. Misschien had je
het geluk dat er een buddy was
toen je zelf iemand nodig had,
een ervaringsdeskundige dus.
Hoe dan ook, buddy zijn is heel
speciaal voor iemand die tijd en
energie vrij wil maken voor de
ander.
Voorwaarden
Coördinator Agnes Schaapsmeerders: “Niet iedereen is geschikt voor elke soort van buddyhulp. Daarom gaat een van
de coördinatoren een gesprek
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de bakkers Lamers

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

akkers
tips van de b
keuze:
2 broden naar
Bij aankoop van

Roomboterten
vloerkadet

4 stuks

geldig t/m 19-10-2016

1,00

volkoren
appeltjesb100r%ovoolkorden & verse appeltjes

2,35

bezoeken aan cliënten zijn geen
kosten verbonden. Zes keer per
jaar is er een bijeenkomst voor
onderling contact, met soms een
thema. Ondersteuning vanuit de
coördinator is vanzelfsprekend
en bijscholing ook.”
Meer weten
Buddyhulp bestaat voor 100%
uit vrijwilligers, maar is professioneel in haar aanpak.
Leeftijd speelt bij een buddy
geen rol. Buddy zijn kan, terwijl
je je carrière opbouwt, maar ook
als je senior bent. Er is dringend
behoefte aan nieuwe buddy’s in
de regio Oss-Bernheze-Uden.
Voel je wat voor deze uitdaging?
Contact is mogelijk via:
www.buddyhulp.nl of Annet
Braaksman, info@buddyhulp.nl,
06-27068744.

appeltjes
van Volkoren
zijn er weer
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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.
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parochienieuws

Viergeneraties

God is verhuisd
HEESWIJK-DINTHER – Op de Abdij van Berne wordt 15 oktober
gedebatteerd over de vraag waar God nu en straks nog te vinden
is. ‘God is verhuisd’ is de titel van het boek dat op die dag als een
tweeluik, samen met ‘Van macht ontdaan’, verschijnt.
In deze beide boeken worden
harde noten gekraakt over de situatie van de kerk, maar tegelijk
wordt nuchter geconstateerd dat
God en zijn kerk op een nieuwe
manier doorgaan. Het is alleen
wel spannend om te zien hoe
het er nu aan toegaat en welke
heilige huisjes niet worden ontzien. En hoe er her en der veelbelovende initiatieven zijn die
iets voorspellen van wat er straks
van de kerk is geworden.
De deelnemers debatteren naar
aanleiding van de twee boeken.
Paul van Geest is hoogleraar
kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder
hoogleraar augustijnse studies
aan de Vrije Universiteit.

Petra Stassen werkte 25 jaar als
juridisch adviseur in de RK Kerk
en is directeur van Kerkelijk
Waardebeheer.
Ad van der Helm is priester en
universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien is hij verbonden aan het
bisdom Rotterdam.
René Grotenhuis was algemeen directeur van Cordaid en
nu associate researcher aan de
Universiteit Utrecht. Denis Hendrickx O.Praem is abt van de
norbertijnen abdij van Berne.
Zaterdag 15 oktober; van 14.00
tot 17.00 uur
Abdij van Berne, Abdijstraat 49
activiteiten@bernemedia.com
€ 7,50 (incl. consumpties) te
voldoen bij de entree.

Wereldmissiemaand
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Misschien sta je er al lang niet
meer bij stil, maar oktober is de Wereldmissiemaand. In de kerken
van Heeswijk-Dinther-Loosbroek wordt daarom een extra collecte
gehouden in het weekend van 22 en 23 oktober.
Dit jaar is deze collecte bestemd
voor de mensen in de Filippijnen.
Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn daar slechts
enkele van de vele problemen.
Geef gul aan Missio in de extra
collecte op 22 of 23 oktober. Een

bijdrage overmaken kan ook: op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand, Den
Haag. De bijdragen worden
rechtstreeks ingebracht bij de
verschillende projecten.
Meer informatie: www.missio.nl.

Vormsel informatieavond
NISTELRODE - Het Sacrament
van het Vormsel wordt op zondag 19 maart 2017 toegediend.
Langs deze weg willen wij je uitnodigen voor het bijwonen van
de informatieavond op:
Woensdag 19 oktober om 19.45
uur. Deze avond is bestemd voor

ouders met hun zoon of dochter uit groep 8, maar ook voor
de ouders waarvan het kinderen buiten Nistelrode onderwijs
volgt.
Je bent van harte welkom in
de parochiezaal (ingang Lindestraat). Contactpersoon: Irma
van Dijk: ifm.v.dijk@gmail.com.

Toedienen van het Vormsel

Op de foto zie je de trotse overgrootmoeder Jo van Creij-Cleerdin,
83 jaar uit Heeswijk-Dinther, oma José v.d. Doelen-van Creij, 55 jaar
uit Vinkel, moeder Floor van Santvoort-v.d. Doelen 26 jaar uit Vinkel
en kleine Tess.

Bernhezefamilieberichten
Op zondag 11 september 2016
vierden wij ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het is echt een onvergetelijke dag met een gouden randje
geworden en dat mede dankzij velen.
Dank familie, buren, vrienden, personeel, oud collega’s,
Caeciliakoor en de vele mensen die ons feliciteerden.
Dank Fanfare Aurora voor de geweldige serenade
die jullie ons brachten.
Dank directie en personeel van ‘t Tunneke.
Ook door jullie is het feest geslaagd te noemen.
Dank voor de vele, vele kaarten
en voor de attenties in velerlei vorm.
Door dit alles zullen we nog vaak
aan deze bijzondere dag terugdenken.
Dank je wel ook namens Jeroen, Karin-Arno en Joost.

Piet en Annie van Grunsven-van Hoorn

Heeswijk-Dinther/Loosbroek - De vormselwerkgroepen van
de nieuwe Parochie Augustinus zijn gestart met de voorbereidingen
van het vormsel.
De meeste kinderen van groep 8
bereiken we via de basisschool.
Wellicht zit uw kind op een andere school. Indien uw kind graag
zijn of haar vormsel wil doen, dan
zien we u graag samen met uw
kind op één van de informatieavonden. Ook als u of uw kind
nog twijfelt om te worden gevormd, bent u van harte welkom.
Informatieavonden
Heeswijk-Dinther: woensdag 12
oktober, 18.30 uur in het Gildenhuis, woensdag 19 oktober aanvang 18.30 uur in het Willibrordcentrum. Loosbroek: maandag
17 oktober aanvang 19.00 uur
in De Wis. Berlicum/Middelrode:
maandag 14 november aanvang
20.00 uur in De Rots. Na deze

avond maakt u samen de keuze
om wel of niet aan het project
deel te nemen.
Data van de vormselvieringen
Heeswijk-Dinther zaterdag 20
mei en zaterdag 10 juni. Berlicum/Middelrode zondag 21 mei
Loosbroek (is nog niet bekend)
Heeft u nog vragen over het
vormsel in uw parochie neem dan
contact op met een van de leden
van de vormselwerkgroep.
Heeswijk - Loes Verhallen,
0413-292000
Dinther -Diana Blanken,
0413-293437
Loosbroek-Ingrid Sigmans,
0413-229352
Berlicum/Middelrode-Mariëlle
Hendriks, 073-5032123.

Geloven
is anders
durven zijn

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

Abdij van Berne

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

Voor u, naast u, met u

Advertentie Mijland 0413_50x103 mm_v2.indd 1

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

20/04/16 10:25
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Laat je verrassen en ben erbij
Loosbroek Draait Door met
Lilian Gijsbers, Sjaak van Schijndel, Mariëlle Lunenburg, Theo Lucius en
Gerard Daandels
Aanbiedingen
24 oktober
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldig van
van 18
13 t/m 19
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

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

RODE KOOL (gesneden) 500 gram
+ 1 KILO GOUDREINETTEN samen € 1.50
MUSKAATDRUIVEN 1 kilo € 2.50
V.l.n.r.: Chrisjan, Chantal, Gerard, Theo en Ria

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

LOOSBROEK – Niet De Wereld, maar Loosbroek Draait Door. De Sint-Antoniuskerk in Loosbroek is op
vrijdag 14 oktober vanaf 20.30 uur de setting, zoals dat ook gaat in genoemde talkshow. Aan de hand
van het thema ‘Waar(in) vind je geluk’ en een aantal stellingen, zal tafelheer Gerard Daandels het vuur
aan de schenen leggen van een aantal bijzondere gasten. Na afloop kan er onder het genot van een
hapje en drankje nog even gezellig nagekaart worden. De toegang is gratis.
Jan Gabriëls, Sandra van Limpt,
Cor Gloudemans, Ria van de
Wijst, Gertjan van Heck, Chantal
Kanters en Chris Jan Manders uit
Loosbroek vormen met elkaar de
kerkelijke werkgroep spiritualiteit.
Eentje die, zo wordt resoluut duidelijk gemaakt, nuchter is en met
beide voeten op de grond staat.
Voor het derde jaar wordt het altaar in de Sint-Antoniuskerk opzij
geschoven, om plaats te maken
voor een tafel, waar onder leiding van tafelheer/gespreksleider
Gerard Daandels vier bijzondere
gasten aan de hand van stellingen met elkaar gaan sparren over
het thema; ‘Waar(in) vind je geluk’. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis en ook
het publiek wordt om zijn of haar
mening gevraagd. “Iedereen die
komt, krijgt van ons een groen
en rood kaartje.
Vervolgens wordt er een standpunt gelanceerd en bezoekers
gevraagd om met de kleur naar
keuze aan te geven het wel of
niet eens te zijn met de stelling”,
zo legt de werkgroep uit.
De gasten die gevraagd zijn om
in te haken en hun mening te
ventileren dan wel hun verhaal
te vertellen of te reageren op

een stelling, zijn spiritueel coach
Lilian Gijsbers uit Uden, wereldburger Sjaak van Schijndel uit
Heeswijk-Dinther, schrijfster Mariëlle Lunenburg uit Loosbroek en
ex-profvoetballer Theo Lucius uit
Heeswijk-Dinther.
De werkgroep legt uit: “Lilian
Gijsbers helpt mensen die op enig
moment vastlopen om hun geluk
weer te vinden en biedt daarvoor
cursussen en begeleiding.

geleid worden door Gerard
Daandels. Die woonde zeventien jaar in Loosbroek en begon
hier als onderwijzer van klas 1
en 2 op de Sint Albertusschool”,
weet de werkgroep. Gedurende
Loosbroek Draait Door zijn er
met PowerPoint aan het thema
gerelateerde beelden en voor
een vrolijke noot zorgen de jonge zangeressen Chinouk van de
Rakt, Mieke Offermans en Linda

‘Iedereen die komt krijgt van
ons een groen en rood kaartje’
Sjaak van Schijndel is beheerder
van Kasteel Heeswijk. Hij verbleef
veel in het buitenland en heeft
een bewogen leven achter de
rug. Verder hebben we Mariëlle
Lunenburg te gast. Zij komt uit
Loosbroek en schreef na een burnout het boek ‘Jong Opgebrand’.
Tot slot is Theo Lucius te gast. Hij
speelde als prof op hoog niveau
voetbal bij onder andere PSV.”
Zij verheugen zich op een leuke, interactieve en interessante
avond. “Het worden luchtige,
maar ook diepgaande gesprekken, die op een goede manier

van Zutphen, muzikaal begeleid
door Harm den Dekker op de gitaar en Anneloes van den Boom
op de piano.
Na afloop van het gesprek, dat
tot ongeveer 22.00 uur duurt,
kan er nagekaart worden onder
het genot van een drankje en zijn
er hapjes van Ivo Kanters die, zoals de hele avond, in het teken
staan van; ‘Waar(in) vind je geluk’.
De werkgroep tot slot uitnodigend: “Laat je verrassen door
onze gasten en ben erbij!”

Elke vrijdag en zaterdag
vers geperst sinaasappelsap
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Speculaascake
taart
nu

6,25

met zuiver amandelspijs

4 waldcornbolletjes
voor

Nieuw!
Foccacia

met gegrilde groenten
2 stuks voor

2,25

1,00

Even opwarmen
& smakelijk!

Van Mook
De Echte Bakker

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

Kipfilet met
champignon

Eigen gemaakte
rookworst

4 + 1 gratis

100 gr.

Hausmacher

Runderschenkel

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

100 gr.

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

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

€ 0,99

100 gr.

€ 0,99
€ 0,79

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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KBO dinther

KBO Bernheze
De Kachel Aon bij
KBO Nistelrode

het wel eens. In de foyer werden
na afloop de hoogtepunten nog
eens uitgewisseld.
Meer foto’s op
www.kbonistelrode.nl

KBO Heesch
zoekt vrouw
Foto: Frans van der Lee

NISTELRODE - Buiten stond op
4 en 5 oktober een gure wind,
maar binnen bij CC Nesterlé was
het lekker warm en gezellig met
‘De Kachel Aon’. Weer een schot
in de roos van het KBO-bestuur
om deze relatief onbekende cabaretgroep uit Helvoirt naar Nistelrode te halen.
Verdeeld over twee avonden genoten bijna 300 leden van een
optreden van deze verrassende
groep, die in het Brabants dialect vermaak bood met liedjes
en sketches, geënt op de zin en
onzin van het leven. Vaak met
een achterliggende gedachte of
boodschap.
Uiterlijk vertoon werd aan de
kaak gesteld in ‘Testarossa’ en
‘Schilderij aan de muur’ en de
relatieve waarde van schoonheid
in ‘Wat was ze mooi’.
Ook weinig consequent gedrag, als het om de centen gaat,
kwam aan bod, zoals in ‘Diedel
(De Aldi en de Lidl)’. Iedereen
kon meedoen met ‘De trein van
kwart over acht’ en singles werd
een hart onder de riem gestoken
met ‘Kekt goed onder de dekens’.
Duidelijk kwam de carnavaleske
afkomst van deze groep tot uiting in ‘Ridder Toon met z’n lans’
en ‘Opa oan ut werk’.
Al met al een geslaagde avond,
daarover waren de aanwezigen

HEESCH - De KBO is een grote vrijwilligersorganisaties met
ruim 1200 leden. Er zijn veel
binnen- en buitenactiviteiten,
waar de leden druk gebruik van
maken.
De KBO is er niet alleen voor
sport en ontspanning, ook op
het gebied van belangenbehartiging, zorg, welzijn en met hulp
aan mensen met een beperking
speelt de vereniging een rol van
betekenis. De organisatie van
de KBO wordt gevormd door
een algemeen bestuur van zeven personen, dat ondersteund
wordt door ‘kartrekkers’, die de
vele activiteiten, binnen aangegeven kaders, zelfstandig organiseren.
Onze huidige voorzitter treedt
dit jaar af. Daarom zijn we op
zoek naar een energieke voorzitter (m/v). MAAR EEN VROUW
ZOU ZEER WELKOM ZIJN!
Onze kandidaat heeft ervaring
met een vrijwilligersorganisatie
en is een teamspeler en bruggenbouwer. Een beetje bekend
zijn in Heesch maakt het invullen van de functie gemakkelijker.
Wanneer je iemand kent die je
geschikt vindt, laat het weten.
Wij, een actief en enthousiast
bestuur, gaan dan met die persoon praten. Uiteraard dienen
de doelstellingen van de KBO
ondersteund te worden. Nadere
informatie vind je op de website
www.kbo-heesch.nl.
Heb je belangstelling of wil je
eerst nader geïnformeerd worden, neem dan contact op met
de secretaris, telefoon 0412454053 of email secretaris@kbo-

Neem de tijd voor theatergroep ‘BuuuT vrij’
heesch.nl. Het bestuur is graag
bereid met de kandidaat in gesprek te gaan om een en ander
verder te verduidelijken.

Muziekavond
jubilerende KBO
Vorstenbosch
zeer geslaagd
Vorstenbosch - KBO Vorstenbosch had vrijdag 7 oktober
een goed bezochte jubileumreceptie, gevolgd door een feestelijke muziekavond.
Veel leden en genodigden kwamen langs om de vereniging te

170 aanwezigen genoten van het spetterende optreden van Kwartjesvolk

Meer foto’s op
www.mooibernheze.nl/fotoalbums

Themamiddag
Vluchtelingenwerk
feliciteren. Namens de gemeente sprak wethouder Glastra van
Loon en namens KBO Brabant
was dat de heer Jan Lamers.
Beiden benadrukten het belang
van een sterke oudervereniging,
waar senioren elkaar kunnen
ontmoeten en waar de belangen
van ouderen behartigd worden.
Voorzitter Cor Ottenheim bedankte namens de jubilerende
vereniging de sprekers en ook
alle instanties die KBO Vorstenbosch in de afgelopen 60 jaar
geholpen en gesteund hebben.
Voor de leden was er daarna
nog een avondvullend muziekprogramma dat verzorgd werd
door ‘Kwartjesvolk’. Deze uit
acht personen bestaande volksmuziekgroep gaf een spetterend
optreden, waarvan de ruim 170
aanwezigen volop genoten. Met
een hapje en een drankje was de
avond compleet.

HEESWIJK-DINTHER - De door
KBO Dinther georganiseerde
themamiddag over vluchtelingen in Bernheze voor iedereen
in Heeswijk-Dinther was op
woensdag 28 september.
Het interessante en actuele onderwerp werd met veel kennis
van zaken gepresenteerd door
Sjanet Adank en Annemieke
Kuijpers van Vluchtelingenwerk
Bernheze. Zij vertelden duidelijk
waarom niet iedere asielzoeker in
Nederland de status van vluchteling krijgt en onder welke strenge voorwaarden vluchtelingen
(statushouders) vervolgens in
Nederland, ver weg van hun geboortegrond, een nieuw en veilig bestaan mogen opbouwen.
De opvang en de begeleiding
van deze mensen geschiedt door
de vele vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Zo bespoedigen zij
de integratie van deze mensen.
Er waren niet zoveel belangstel-

lenden, maar allen waren onder
de indruk. Vaak halen alleen de
negatieve incidenten de publiciteit. Gelukkig blijken er veel
meer succesverhalen te zijn. Wij
mogen blij zijn dat de vluchtelingen in Heeswijk-Dinther zich
welkom weten en voelen.

Jaarfeest
KBO Dinther
HEESWIJK-DINTER – Het jaarfeest van KBO Dinther wordt op
woensdag 19 oktober in De Toren gehouden. Gezien de grote
belangstelling, is de dag weer
opgesplitst met twee nagenoeg
identieke programma’s voor de
middag of de avond.
Leden kunnen zich aanmelden
vóór 16 oktober met het antwoordstrookje uit het maandblad van oktober. Het middagprogramma begint om 12.00
uur en eindigt om 16.30 uur.
Het avondprogramma duurt van
18.00 tot 22.30 uur.
Naast een heerlijke broodmaaltijd, wordt ruim de tijd genomen
voor een optreden van Theatergroep ‘BuuuT Vrij’.

Stichting Sahelp zoekt hulp

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

Heesch - Stichting Sahelp is al
bijna 40 jaar als vrijwilligersorganisatie actief om de mensen
in het West-Afrikaanse land
Burkina Faso uitzicht op een beter bestaan te geven.
Onlangs is er - om persoonlijke
redenen - een aantal bestuursleden vertrokken. Dat heeft een
aardige wissel getrokken op de
zittende bestuursleden. Er zijn
nog een paar vacatures. Wij zoeken nog een secretaris en een
pr-functionaris. De secretaris
houdt het in- en uitgaande postverkeer bij en maakt de verslagen
van de 6-wekelijkse vergadering.
De pr-functionaris is onder meer
verantwoordelijk voor de inhoud
van de website en zorgt voor de
promotie van Stichting Sahelp.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden
volledig onbetaald verrichten.
Als wij, na lezing van dit artikel
en het bekijken van onze website
(www.sahelp.nl), jouw interesse
hebben gewekt, kun je contact
opnemen met onze voorzitter:
Marieke Peters, 06-573 953 78
of mariekepetersoss@gmail.com.
Inmiddels heeft het bestuur alweer diverse projectaanvragen
ontvangen via onze partnerorganisaties in Burkina Faso. Een aantal van de gevraagde projecten
zijn goedgekeurd en de gevraagde gelden zijn overgemaakt. Het
betreft een waterbergingsplaats
(bouli), een waterput bij een
school, kosten voor de avondschool en een bijdrage aan de

exploitatie van een naaischool.
Als projectbeoordelaar ben ik,
Paul Gevers uit Heesch, betrokken bij de beoordelingen.
Sahelp kan niet alle aanvragen
honoreren, omdat zij over onvoldoende financiële middelen
beschikt. Daarom heb ik een
speciale actie gestart om het
leerlingenfonds te ondersteunen
van de Association Nabasnoogo.
Uit het leerlingenfonds worden
de noodzakelijke kosten voor
105 leerlingen voor huisvesting,
voedsel, schoolbehoeften, medicijnen en fietsreparaties betaald. Van het gevraagde bedrag
voor het schooljaar 2016-2017
€ 1200,- is inmiddels ruim de
helft binnen. De laatste paar
honderd euro zou met jouw hulp

zeker moeten lukken. Wil je deze
105 leerlingen ondersteunen,
klik dan op onderstaande link:
www.geef.nl/actie/alfabetiseringsonderwijs-in-burkina-faso.
De ondersteuning van meer algemene projecten kan via onze
site www.sahelp.nl.
Hartelijk dank.
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‘Vanaf het eerste optreden was het feest en dat is het nog steeds’

Rattlesnake Shake viert 25-jarig jubileum

V.l.n.r.: Maarten, Eugène, Jan, Berrie en Michel

Tekst: Wendy van Lijssel Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Het zou een éénmalig muzikaal uitstapje worden, maar het sneeuwvlokje dat 25 jaar geleden uit de lucht dwarrelde,
groeide eigenlijk direct uit tot een sneeuwstorm, die uiteindelijk binnen- en buitenland bedekte. Rattlesnake Shake is al ‘25
years on the road’. Een jubileum wat de bandleden met een (super)vette apocalyptische Mad Max-show op zaterdag 22 oktober
vanaf 21.30 uur gaan vieren in CC De Pas. Zanger Jan Loeffen is er vanaf dag één bij en blikt terug en vooruit.
De zangcarrière van Jan Loeffen uit Heesch begon niet bij
Rattlesnake Shake, maar startte,
zoals de zanger lachend bekent,
bij het plaatselijke kerkkoortje.
Hoewel hij daar op enig moment
mee stopte, bleef Jan zingen
leuk vinden. Vervolgens begon
hij als zanger in heavymetalband
Deafen in Oss.
Een succesvolle band, met eigen werk, die op grote podiums
speelde en cd’s uitbracht. Onder
het genot van een pilsje werd
echter besloten om éénmalig
een avond te vullen met bekende rockcovers. “Van hardrockers
wordt weleens gedacht dat het
herriemakers zijn. We wilden een
keer iets anders en laten horen

dat we écht konden spelen”, blikt
Jan terug. In het publiek zaten
echter ook mensen van andere
horecagelegenheden en festivals.
Hoewel Rattlesnake Shake, zoals

De band speelde op allerlei toonaangevende grote festivals zoals
Paaspop, de Zwarte Cross en Festyland, verzorgde optredens in
Duitsland, Denemarken, België,

‘We gooien er een eigen
sausje overheen’
de band zich voor de gelegenheid
genoemd had, slechts een optreden voor ogen had, werden zij
aansluitend gevraagd om her en
der te komen spelen. “Voor we
het wisten speelden we wekelijks.
Het breidde zich als een olievlek
uit”, meldt Jan.
Daarmee is niets teveel gezegd.

Luxemburg, Frankrijk en Spanje
en stond in zalen zoals Paradiso,
013 en de Effenaar, bracht drie
cd’s en drie singles uit en won
in 2007 the clash of the coverbands. Het succes van de band
laat zich volgens Jan wel verklaren. “Vanaf het eerste optreden
was het feest voor het publiek én
voor ons. Dat is het nog steeds.

Daarom houden we het nog
steeds vol.”.Daarbij onderscheidt
Rattlesnake Shake zich door de
covers in een slangenlerenjasje te
hijsen. “Zomaar naspelen doen
we niet. We gooien er een eigen

sausje overheen. Niet alleen met
rocknummers. We spelen ook
softer repertoire op Rattlesnakewijze, waardoor het uiteindelijk toch een heftig(er) nummer
wordt”, zegt Jan.

Zaterdag 22 oktober viert de band vanaf 21.30 uur het
25-jarige bestaan met een vét optreden in CC De Pas.
“Hoewel er nog wel iets uit de beginjaren in verwerkt zit,
wordt het wel een echte 2016-show. Een in apocalyptische
Mad Max-sferen”, licht Jan een tipje van de sluier op. In
het voorprogramma speelt rockband Underduck.
De avond wordt besloten met een optreden van nog een
band, maar de naam daarvan blijft nog even een verrassing.
“We gaan er met iedereen écht een groot muzikaal feest
van maken”, belooft Jan. Kaartjes á € 12,50 zijn te
reserveren via www.de-pas.nl.
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restaurant ‘t bomenpark het best
toegankelijke horecabedrijf van bernheze
Aan de hand van gestelde criteria
hebben we een aantal horecazaken bezocht en/of besproken en
vervolgens een keuze gemaakt
voor de winnaar van dit jaar. Bij
aankomst bij ‘t Bomenpark is er

dusdanig is, dat ook de minder
bedeelden hier de mogelijkheid
wordt geboden om heerlijk te
kunnen eten, zowel binnen als
buiten!

‘De gastvrijheid is zodanig
dat eenieder zich al snel
op zijn gemak voelt’
een ruime parkeergelegenheid
voor valide en invalide mensen.
De toegang tot het restaurant,
alsook het terras, is ruim genoeg
en voldoende gemakkelijk te bereiken. Niet geheel onbelangrijk
is de uitstraling van rust en sfeer.

V.l.n.r.: Niels, Eric, Jan, Desiree en Jos

Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH – Voor de zeventiende keer werd de ‘Week van de Toegankelijkheid’ gehouden.
Deze keer onder het motto ‘aan tafel‘. Integraal Platform Bernheze (IPG) heeft afgelopen vrijdag bij restaurant ’t Bomenpark de oorkonde uitgereikt voor het best toegankelijke horecabedrijf van Bernheze 2016.
Voorzitter Wilson Bosch van IPG
Bernheze geeft aan dat Restaurant ’t Bomenpark een terechte
winnaar is. Niels van de Kamp eigenaar - vult in dat er met vele
dingen bewust rekening gehouden is, maar sommige dingen zoals de brede ingang - die waren er al.
Vanuit de gemeente Bernheze was wethouder Jan Glastra
van Loon aanwezig, en hij vertelde dat hij die dag een folder
had ontvangen van de app die
‘ongehinderd’ heet. De bevindingen over restaurant ’t Bomenpark

zijn meteen met Desiree Romme
in de app geüpdatet, want ’t Bomenpark was nog niet aanwezig
in deze app.
ONGEHINDERD-APP
Ongehinderd zet zich in voor
een toegankelijk Nederland,
voor mensen met een beperking.
Hiervoor is de gratis ‘ongehinderd’-app ontwikkeld. Met deze
app kan iedereen op ieder moment van de dag toegankelijke
locaties vinden, maar ook zelf
toevoegen en beoordelen.
Het streven van de sociale onderneming is, om meer locaties

toegankelijk te maken. Daarom
adviseren we gemeenten en ondernemers over het verbeteren
van toegankelijkheid en het bieden van de juiste voorzieningen.
Dit doen we door locaties te toetsen, knelpunten in kaart te brengen en door praktische verbeteradviezen te geven.
JURYRAPPORT
Het project IPG Smile, in relatie
tot de week van de toegankelijkheid, had dit jaar het thema: ‘Aan
tafel’. IPG Bernheze koos dit jaar
met dit thema de best toegankelijke horecazaak van Bernheze.

Dorpsplein heesch
HEESCH - Tijdens Heesch Presenteert was Dorpsplein Heesch
aanwezig en werd bezoekers
gevraagd mee te werken aan
een kleine quiz van vijf meerkeuzevragen.
De vijf vragen werden per deelnemer willekeurig gekozen uit
de onderstaande twintig vragen.
Twee deelnemers hadden hun
vijf vragen goed.
1. Wat regelt de Wmo niet?
2. Wie voert de regie bij hulpvragen over mantelzorg?
3. Bij wie komt overgewicht het
meeste voor?
4. Welke vitamines regelen een
goed humeur?
5. Wat is 100% cholesterolvrij?
6. Wat kan ik aan een bloedneus doen?
7. Waar laat je je keuren voor
het rijbewijs?
8. Wat kan je beter niet doen
als je eenzaam bent?
9. Waar vraag je een Persoonsgebonden Budget aan?

10. Wie geeft een indicatie voor
Jeugdhulp?
11. Hoe vaak hebben mantelzorgers ook een betaalde
baan?
12. Hoeveel calorieën mag een
vrouw gemiddeld per dag
eten?
13. Hoe kom je bij een fysiotherapeut terecht?
14. Wat is vette vis? (goed voor
de gezondheid!)
15. Wat doe je als je schulden
hebt?
16. Waar hebben mantelzorgers
het meeste behoefte aan?
17. Waar heeft kaneel een positieve invloed op?
18. Zijn moedervlekken gevaarlijk?
19. Voor wat moet je niet bij het
UWV zijn?

De bijgaande grafieken laten
zien hoe het gesteld is met de
kennis over de voorzieningen.
Niet alle vragen zijn even vaak
gesteld, vandaar dat met een
percentage wordt aangegeven
hoe vaak een vraag goed beantwoord is. De nummers 1 t/m 20
corresponderen met de bovenstaande genummerde vragen.
Vanwege meerkeuze zouden
de deelnemers meer dan drie
vragen goed moeten hebben.
Slechts 25% van de deelnemers
heeft echter vier of vijf vragen
goed.
Het kan dus beter met de kennis
over zorg en welzijn, jeugdhulp
en inkomen.

De opstelling van tafels en stoelen is voldoende ruim en biedt
mogelijkheden voor een plaats
aan mindervalide mensen. Toiletruimten zijn voldoende ruim en
er is een mivatoilet, dat tevens
ruimte biedt voor het verschonen
van baby’s en kleuters. De menukaart is duidelijk, met een leesbaar lettertype en er is voldoende licht voor de visueel beperkte
mensen. De achtergrondmuziek
is op een kalme, rustige manier
aanwezig, waardoor je prima
verstaanbaar kunt zijn. Verkeerd
geluid kan immers een heel vervelend obstakel zijn voor mensen
met gehoorproblemen.
De website is overzichtelijk en
makkelijk te vinden. De algehele
gastvrijheid van directie en personeel is zodanig dat eenieder
zich al snel op zijn gemak voelt
en het gezellig tafelen is.
We merken op dat de prijs-kwaliteitverhouding van dit restaurant

Voor IPG voldoende argumenten
om de toegankelijkheid van deze
onderneming te prijzen.
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Dagbesteding in de Hei gestart

Kort nieuws

‘Een veilige, aangename plek waar de mens tot zijn recht komt’

Afsluiting kerkplein
H. Willibrorduskerk
HEESWIJK-DINTHER – Het kerkplein voor de H. Willibrorduskerk zal op vrijdag 21 oktober afgesloten zijn voor alle verkeer.
Dit geldt zowel voor voetgangers, parkeerders als rijdend verkeer.
De afsluiting zal plaatsvinden door het plaatsen van paaltjes in de
doorgangen naar het kerkplein aan de Hoofdstraat. De afsluiting
duurt 24 uur. De toegang is gedurende 24 uur voor iedereen
verboden. We plaatsen deze mededeling zodat u daar rekening
mee kunt houden. In zeer dringende gevallen kun je contact
opnemen met pastor J. Jansen 06-50564738 of met de heer
C. Markus van het Willibrordcentrum. Het bestuur van de H.
Willibrordusparochie Heeswijk.

Concert door het pianoduo
Paul Komen en Nata Tsvereli

Jeanne biedt dagbesteding in een natuurlijke omgeving

Tekst: DMBK Foto’s: Marcel van der Steen

Vorstenbosch - Kleinschalige dagbesteding heeft Jeanne van der Heijden voor ogen, voor ongeveer drie personen met een (verstandelijke) beperking. Sinds het behalen van haar Z-diploma, heeft zij
veertien jaar bij de Binkhorst gewerkt. Al 25 jaar rijden Huub en Jeanne, met hun zijspan, meerdere
gehandicaptenruns per jaar. Vele jaren geleden kwam Jeanne in de zorg terecht. Daar ervoer ze hoeveel
waardering ze kreeg uit de werkzaamheden in de dagbesteding.
Vanaf 1 oktober heeft Jeanne
haar uren uitgebreid; de accommodatie aan huis is klaar
voor het ontvangen van cliënten
thuis. Aan de Molenweg 5 in
Vorstenbosch is ‘Dagbesteding
in de Hei’ gestart met Jeanne

mogelijkheden, gaat ze samen
met cliënten uitvinden hoe de
invulling van de dagbesteding
het best kan verlopen.”
De juiste zorg aanbieden en
de passie voor het zorgen voor
mensen, staan bij Jeanne voor-

‘De juiste zorg aanbieden
en de passie voor het zorgen
voor mensen’
Intussen werkt ze alweer zeven
jaar op Zorgboerderij De Lindenhoeve, waar ze haar werkzaamheden nog steeds met
veel plezier doet. Ze heeft fijne
contacten opgebouwd met de
mensen; ouderen en licht dementerenden. Ze genieten van
een plezierige dagbesteding en
laten zien hoe blij ze zijn met de
betrokkenheid en aandacht van
Jeanne.

aan het roer. Zij biedt vanaf nu
een dag in de week kleinschalige
dagbesteding in een natuurlijke
omgeving, met de mogelijkheid
tot uitbreiding van de dagen.
Of er nu gekozen wordt voor
een wandeling over de hei, tuinieren of knutselen; het maakt
voor Jeanne niet uit. “Als we het
maar leuk hebben. Door op zoek
te gaan naar eigen inzichten en

op. “Een veilige plek en professionele begeleiding, die aansluiten op de individuele behoeften.
Begeleiding en zorg die uitgaan
van een aangename, veilige
en gestructureerde omgeving,
waarin de mens zich prettig
voelt, zich kan ontwikkelen en
tot bloei komt, daar ga ik voor”,
besluit Jeanne.
Binnenkort online:
www.dagbestedingindehei.nl

Opening Kluscafé
Vorstenbosch - Om op te
staan tegen de wegwerpmaatschappij, om iets van elkaar te
kunnen leren, om elkaar eens op
een andere manier te ontmoeten, omdat de participatiewet
schrijft dat burgers direct verantwoordelijkheid voor elkaar
dienen te nemen, is het Kluscafé
gerealiseerd.
Het concept is simpel: een vrijwilliger repareert sámen met jou,
datgene wat jij komt brengen.
De uitvoering is minder eenvoudig. Toch is het gelukt. Het Kluscafé wordt op 14 oktober om
9.30 uur geopend in De Stuik.
Kom vooral met spulletjes!

HEESWIJK-DINTHER - De pianisten Paul Komen en Nata
Tsvereli zijn op dinsdag 18 oktober te gast op Kasteel Heeswijk. De Franse muziek voor
piano vierhandig staat in dit
concert centraal. Aanvang is
om 20.00 uur in de Wapenzaal
van het kasteel.
Het Franse impressionisme is
Paul Komen en Nata Tsvereli op
het lijf geschreven. Als geen ander pianoduo weten zij de kleinste nuances en de mooiste kleurtjes uit Debussy’s Six épigraphes antiques en Ravels Ma mère
l’oye en Rapsodie Espagnole te halen. Het duo vult de Wapenzaal verder met de Dolly suite van Fauré en Sonate pour piano à
quatre-mains van Poulenc. Reserveren: via
kasteelconcertenheeswijk@gmail.com
Entree: € 25,- p.p. incl. consumptiebon en programmaboekje.

Rommelmarkt EHBO
Vorstenbosch
Vorstenbosch - Op zondag 6 november 2016 wordt
de jaarlijkse rommelmarkt van
de EHBO-vereniging Sint Lucas uit Vorstenbosch georganiseerd.
Het is een markt vol met curiosa, speelgoed, kleding en
allerlei leuke snuisterijen. De
rommelmarkt is van 10.00 tot
15.30 uur, in de Stuik..
Het is een markt waar ruim 40
kramen staan en ieder jaar ongeveer 500 bezoekers komen. Er
zijn brede paden voor rolstoel en kinderwagen. Er zijn nog kramen. Wilt u een kraam huren dan kunt u zich aanmelden via
www.ehbovorstenbosch.nl.

Liederentafel in CC De Pas
HEESCH – Er is weer een Liederenavond in CC De Pas. Op
woensdag 19 oktober kun je aanschuiven voor een avondje muziek met zang. Aanvang is 20.00 uur in zaal De Misse. Entree
€ 1,-. Er kan dan, zoals gebruikelijk, volop meegezongen worden vanuit een bundel waar de tekst in staat. Het begeleidend
orkest probeert er elke keer een feestje van te maken.
De avonden worden weer langer en daarmee groeit de behoefte
om er even uit te zijn. Kom gerust meezingen. Iedereen kan het
en een lekker stukje muziek is nooit weg. Wie eenmaal geweest
is, komt graag weer terug. Het is gezellig druk en een dansje of
een greep naar de microfoon kan allemaal.
Benieuwd? Kom gerust een keertje sfeer proeven. Het verplicht
je tot niets.
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OKTOBER

Modern

Woonmaand

budget Woning styling voor een perfecte woonsfeer
HEESWIJK-DINTHER – Het is de passie van Saskia van Beek om woonruimten in te richten, zodat een
goede sfeer wordt gecreëerd en de leefbaarheid maximaal wordt. In april van dit jaar heeft ze de stoute schoenen aangetrokken en Budget Woning Styling opgericht. “Het is een droom die uitkomt als ik
van mijn passie mijn werk kan maken.” Saskia legt uit waar haar passie vandaan komt: “Ik ben altijd
bezig met sfeer creëren in en om het huis. ‘Een sfeertje bouwen’ zogezegd. Overal waar ik kom, let ik
automatisch op de sfeer in de ruimte en de materialen die zijn gebruikt. De trends in de woonbranche
volg ik op de voet en ik vind het leuk om met weinig uitgaven te bereiken wat de opdrachtgever wenst.
van een woonkamer. Ook heb
ik al een bioscoopruimte mogen
helpen realiseren in een woonzorgcentrum.

advies op papier krijgen inclusief
een moodboard waarin de sfeer
en de kleur van de ruimte naar
voren komen of je kunt de styling

Een heerlijke
leefruimte
creëren

‘Het is voor iedereen mogelijk
het huis te stylen’
Ik onderscheid mezelf door te
werken op budgetbasis, zodat
het voor iedereen mogelijk is om
zijn/haar huis te laten stylen. Het
is mijn doel om eerst te kijken
wat ik kan hergebruiken van de
meubels en accessoires die iemand al heeft, daarna kunnen
we eventueel aankopen doen
om het geheel compleet te maken. Op deze manier creëer ik
een heerlijke leefruimte!
De opdrachten die ik heb gehad
zijn heel divers, van het inrichten
van een centrale ruimte van een
wijkvereniging tot het restylen

Ik kan het juiste advies geven
of zelfs de hele klus uit handen
nemen. Dit natuurlijk volgens de
wensen van de klant. Tijdens een
intakegesprek worden de wensen in kaart gebracht en wordt
bekeken wat de gewenste stijl is
waarin de ruimte moet worden
ingericht.”
Er zijn drie manieren waarop
Saskia kan helpen met de styling: meteen na de intake kun
je advies krijgen waarmee je zelf
aan de slag kunt, je kunt Saskia’s

geheel aan Saskia overlaten.
Ben je nieuwsgierig geworden
naar Saskia’s portfolio, de tarieven en/of meer informatie over
Budget Woning Styling? Kijk dan
eens rond op de website of neem

Saskia van Beek

contact op voor meer informatie!
info@budgetwoningstyling.nl
www.budgetwoningstyling.nl

LEZERSACTIE: Wil jij ook een ruimte gerestyled hebben?
Stuur dan een foto van de ruimte toe en de reden waarom je deze
gerestyled wilt hebben naar: info@budgetwoningstyling.nl en
wie weet ben jij de winnaar.
Ter waarde van € 350,- *Advies - *Moodboard - *Styling
(met uitzondering van schilder-, timmer- en stucwerk).

Woontip
Een kleine
woonkamer
inrichten? gebruik je
ruimte optimaal
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Gebruik de wanden
In kleine ruimtes is het altijd
een goed idee om in plaats van
horizontaal, verticaal te werk
te gaan. Je kunt de wanden in
je kleine woonkamer perfect
gebruiken als opslag. Denk
bijvoorbeeld eens aan smalle
hoge kasten gemaakt van een
dun frame of doorzichtig materiaal die de kast slanker laten
ogen. Als je de ruimte graag
optisch wil vergroten kun je
gebruik maken van spiegels.
Een spiegel zal je woonkamer
optisch meer vergroten dan
een aantal kleine spiegels in
een groep bij elkaar.
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Grote voorraad tapijttegels van hoge kwaliteit
voor een hele scherpe prijs

SpringkuSSen voor
al uw
feestjes. Voor informati
e:
06-22148394.

Brett: Vijfjarig jubileum vier ik met een naamsverandering
SCHIJNDEL – Brett Verberk startte met 18 jaar zijn handelsonderneming op Duin I. Nu vijf jaar later, nog
steeds enthousiast over de ontelbare toepassingen, het materiaal en de kleuren, viert hij dit jubileum met een
nieuwe aparte handelsnaam voor de verkoop van de tegels: Tapijttegel Schijndel.
Daar moet ik wel op letten”, besluit hij met een glimlach, wetend
dat hij de enige is die daar wat
aan kan doen.
Kwaliteitsmateriaal
De tienduizenden tapijttegels
die er liggen zijn onder andere van het merk Desso, die van
hoge kwaliteit zijn. Zij hebben
een lange levensduur en voor de
particulier heel makkelijk zelf te
leggen en daarbij decoratief. Veel
bedrijven vonden zijn verkooplocatie al op ’t Duin, want de tegels
zijn ook perfect voor commerciële doeleinden.

Brett Verberk

De loods staat nog steeds vol met
tegels en het kan hem niet druk
genoeg zijn. “We zijn een paar
jaar verder en het is afgelopen jaren goed gegaan. Ik weet nu wat
ik in moet kopen, wat ik kan ver-

kopen en wat juist niet verkoopt.
Daardoor draai het beter en is de
zorg een stuk minder”, vertelt
Brett. Hij kan genieten van het
ondernemen. “Soms denk ik nog
dat ik het te goedkoop verkoop.

Intussen blijft de telefoon rinkelen
met vragen. Brett blijft de vragen rustig, professioneel beantwoorden: “Natuurlijk kunt u ook
komen kijken, het zijn allemaal
nieuwe tapijttegels, veelal van het
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Vijf jaar
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zie pagina 39

Leon van der Zanden met
Supergewoon

ACTIVITEITENAGENDA

NISTELRODE – Origineel, kwetsbaar en fysiek cabaretprogramma. Leon van der Zanden staat bekend om
zijn authentieke interactie met het publiek. Inmiddels heeft hij ervoor gekozen om van deze wereld de
juiste plek voor zijn kinderen te maken. Weg van de gangbare zekerheden, weg van de onaantastbaarheid waar veel publieke personen zich mee presenteren. Hij kiest voor openheid, om zijn publiek zijn
gevoel te tonen en daarmee hun gevoel te raken. En hij zou Leon niet zijn als hij zich daarin niet helemaal
liet gaan, hilarisch en ‘larger than life’.
den. Mijn kracht is altijd geweest
dat ik verhalen vertel die mij op
het eigen lijf geschreven zijn. Mijn
liefdesverdriet, de scheiding van
mijn ouders, de ziekte en dood
van mijn vader. Dat is echt en dat
voelt het publiek. Ik heb het persoonlijke in ‘Supergewoon’ nog
verder gesublimeerd, ben nog
zuiverder op de graat.
Als je wilt dat comedy een hart
heeft en je laat schreeuwen van
het lachen, dan is dit de show
voor jou!”

De voorstelling Supergewoon
maakt onderdeel uit van het
Nesterlé-cabaretpakket: speciaal
voor de cabaretliefhebbers: driemaal keihard lachen voor slechts
€ 30,-.
Geniet van Leon van der Zanden,
Martijn Hillenius (9/12/16) en de
finalisten van het Camerettenfestival (25/03/17). Te boeken via
www.nesterle.nl.

Zaterdag 22 oktober – Aanvang:
20.15 uur. Kaartjes à € 16,-.
Leon nog zuiverder op de graat
Leon: “Als je kijkt naar wat de
mensen echt beweegt, zie je dat
jij dat zelf bent. Jij beweegt de
mensen. En ik, ik laat ze schud-

WINNAAR VAN DE 2 GRATIS KAARTJES IS:
Tonny van der Ven

Kaartjes via www.nesterle.nl

Filmhuis De Pas: Publieke werken
HEESCH - Zondag 6 november presenteert Filmhuis De Pas de film: Publieke werken.
In 1999 verscheen Publieke werken,
een historische roman van Thomas
Rosenboom, over onder meer de
bouw van het Victoria Hotel in Amsterdam, tegenover het centraal station.
Publieke werken begint echter ver
van Amsterdam, in het Groningse
Hoogeveen, waar in de veenkolonien grote armoede heerst. Daar heeft
Christiaan Anijs zich met zijn vrouw
Martha gevestigd als apotheker, al
heeft hij daar de officiële papieren
niet voor. Anijs wordt sowieso niet
voor vol aangezien door de plaatselijke notabelen, die zeer te spreken waren over de vorige apotheker: de vader
van Martha.
Tegelijkertijd woont in hartje Amsterdam weduwnaar vioolbouwer Walter Vedder met zijn zoon Theo in een klein
huisje tegenover het station. Wanneer er plannen zijn om op die plek een groot hotel te bouwen, ziet Vedder zijn
kans schoon: hij wijst het aanbod zijn huis voor 20.000 gulden te verkopen af en vraagt 50.000 gulden. Hij meent
een ijzersterke onderhandelingspositie te hebben, want zonder zijn huis te kopen kan
projectontwikkelaar Henkenhaf zijn hotel niet bouwen...
Publieke werken is behalve een historische film vooral een tragedie over de teloorgang
van twee eigenwijze mannen. Maar de belangrijkste prestatie is toch dat de film een
schitterend en levensecht beeld geeft van het Amsterdam van 1888 en daarmee in feite
een monument op zich is.

THEATERCOLLEGE
MET WIM KIEFT

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 15,00
Wim Kieft komt naar Heesch! De ex-topVR. 21
voetballer, hoofdpersoon in de succesrijOKTOBER
ke biografie KIEFT, wordt door journalist
Eddy van der Ley aan de tand gevoeld over zijn voetbalsuccessen en turbulente levenswandel.

WO. 19
OKTOBER

LIEDERENTAFEL

WO. 19
OKTOBER

FILM: MY LIFE WITHOUT ME

ZA. 22
OKTOBER

JUBILEUMCONCERT
RATTLESNAKE SHAKE

ZO. 23
OKTOBER

ROCKTOBER –
10 JAAR THE YOUNG ONES

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 1,00
Het Liederentafelorkest heeft een groot aantal liedjes uit de
kast gehaald, afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Liedjes
die de moeite waard zijn om gezongen te worden. Hou je
van zingen, dansen en gezelligheid, dan ben je van harte
welkom!

AANVANG: 20.00 UUR
ENTREE: € 5,00
Jaarlijks krijgen duizenden vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben en dagelijks verliezen we negen van hen
aan deze ziekte. Filmhuis de Pas wil hier graag aandacht
voor vragen. De impact van een leven met kanker is te zien
in de film ‘My life without me’.

AANVANG: 21.30 UUR
ENTREE: € 12,50
Tijd voor een feest! En niet zomaar een feestje! Rattlesnake
Shake viert ‘haar’ (steeds minder) 25-jarig bestaan met een
nu al roemruchtig jubileumconcert. Al 25 jaar lang dolen
de vijf helden, van Rattlesnake Shake, door de apocalyptische wildernis van het desolate muzieklandschap en dat zal
gevierd worden!

AANVANG: 15.00 UUR
ENTREE: GRATIS
‘The Young Ones’ geeft beginnende bands een podium.
Inmiddels bestaat dit evenement tien jaar en dat wordt
gevierd met optredens van: Qualawaai, Unfinished
Business, Thunder Eagles, Finders Keepers, Syndicate,
Plus Thirty One en Leech.

Aanvang 15.30 uur, entree € 5,-.
Wij ontmoeten je graag bij Filmhuis De Pas
Als je in aanmerking wilt komen voor twee gratis kaarten voor deze voorstelling, laat dit dan voor 19 oktober
weten via info@de-pas.nl.

De Misse 4 - 5384 BZ Heesch - 0412 - 45 16 34
info@de-pas.nl - www.de-pas.nl
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aan het werk
Klussendienst van ONS
welzijn zoekt vrijwilligers
Bernheze - Voor ouderen en mensen met een beperking in de gemeenten Boekel, Uden, Veghel,
Sint-Oedenrode en in Heeswijk-Dinther en Loosbroek verrichten vrijwilligers van ONS welzijn kleine
reparaties in en rond het huis.
Het gaat om klussen die te klein
zijn om er een bedrijf voor te
vragen. Voor de klussendienst is
ONS welzijn op zoek naar vrijwilligers, zowel handige mannen als
vrouwen zijn welkom. Mensen
die het leuk vinden om dit werk
te doen, kunnen zich aanmelden
bij ONS welzijn.
Dat kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur op
telefoonnummer 088-3742525
en via e-mail:
klussendienst@ons-welzijn.nl.

VAKMANNEN
GEZOCHT
- Standbouwers
- Uitvoerders
- Interieurbouwers
- Schilders
Canadabaan 9a - 5388 RT Nistelrode - 06-52688936
martijn@uniquemaatwerk.nl - www.unique-expo.nl

Vacaturenummer 821

ROC DE LEIJGRAAF ZOEKT:

VRIJWILLIGERS BIJ INBURGERINGSTRAJECTEN
Voor het team Volwassenen zijn we op zoek naar VRIJWILLIGERS die aﬃniteit hebben met
Nederlands als Tweede Taal (NT2)-onderwijs en de daarbij behorende doelgroep.

Gezocht
depothouder

HEESWIJK DINTHER
De Persgroep Distributie is op zoek naar een depothouder.

Werkzaamheden
• ‘s Ochtends vroeg In ontvangst nemen van de dagbladen;
• Toezicht houden zodat de bezorgers de dagbladen op tijd en op de juiste
manier bij de abonnees afleveren;
• Inschakelen van vervangende bezorgers bij ziekte en afwezigheid;
• In uitzonderingsgevallen een bezorgwijk bezorgen;

Verdiensten

De verdiensten bedragen ca. € 300,- per 4 weken.

Interesse? Stuur je motivatie naar:
Dick Liet, e-mailadres: liet@ziggo.nl
Tevens zijn wij op zoek naar BEZORGERS IN HEESWIJK-DINTHER.

De minimumleeftijd is 18 jaar.

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

www.krantenbezorgen.nl

De inburgeringstrajecten worden uitgevoerd door het team Volwassenen van het Loopbaancentrum
van ROC de Leijgraaf. Dit team verzorgt vooral inburgeringstrajecten en taaltrajecten. Als vrijwilliger
ondersteun je de docent en de deelnemers bij inburgeringstrajecten door middel van het uitvoeren
van (deel)opdrachten zoals het begeleiden van subgroepjes bij spreek- en schrijfopdrachten. Je biedt
tevens ondersteuning aan deelnemers bij het werken op de computer.
Wat wij van jou verwachten
ROC de Leijgraaf stelt een aantal eisen aan vrijwilligers, namelijk dat je de Nederlandse taal beheerst
en dat je aﬃniteit hebt met de doelgroep. Je bent digitaal vaardig, je kunt snel schakelen en je kunt
tegen hectiek. Je helpt deelnemers als ze hulp nodig hebben maar de deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen traject.
• Wij zorgen voor de aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
• U ontvangt van Justis een mail welke wij u verzoeken af te werken.
• Integriteit, klantgerichtheid en ﬂexibiliteit zijn belangrijk.
Je bent minimaal 1 tot 3 dagdelen beschikbaar.
• De werktijden zijn van 9.00 tot 12.00 uur, 12.30 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 22.00 uur.
Wat wij jou bieden
ROC de Leijgraaf biedt haar vrijwilligers ten behoeve van de inburgeringstrajecten de mogelijkheid
om in contact te komen met verschillende culturen. Daarnaast bieden wij toegang tot lesmethodes
en didactiek van het NT2-onderwijs. Als vrijwilliger ontvang je een onkostenvergoeding van maximaal
€ 150,00 per maand gedurende 10 maanden, afhankelijk van het aantal dagdelen je ingezet bent.
Twee maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met alle vrijwilligers met als doel
kennismaking en kennisdeling.
Over De Leijgraaf
ROC de Leijgraaf heeft 10 kleinschalige leslocaties verspreid in de regio Noordoost Brabant. Onze
cultuur is informeel, wij staan met beide benen op de grond. Onderwijs maken we samen. Dat doen
we voor de regio, maar vooral ook steeds meer mét de regio. Wij bereiden de leerlingen uit de regio
niet alleen voor op een loopbaan, maar ook op een plek als mens in de samenleving. Dat gaat verder
dan alleen maar vakmanschap. Actief burgerschap en ondernemerszin zijn net zo belangrijk. Met ons
onderwijs dagen wij onze leerlingen uit om te blijven werken aan hun toekomst. Hoe we dat doen,
lees je op www.samenonderwijsmakenbijdeleijgraaf.nl
Over het Loopbaancentrum
Bij het Loopbaancentrum van ROC de Leijgraaf maken we ons sterk om (jong) volwassenen op weg
te helpen naar een vervolgopleiding of een baan in de regio. Daarvoor bieden we onder andere taaltrajecten aan voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, Inburgeringstrajecten, een
Internationale Schakelklas voor minderjarige asielzoekers en ondersteuning bij startkwaliﬁcaties
en re-integratietrajecten. Ook ondersteunen we deelnemers die meer persoonlijke begeleiding
nodig hebben.

Voor meer informatie over de werkzaamheden voor vrijwilligers kun je contact opnemen
met Marijke Sanders, tel. 06 - 103 971 75. Ben je geïnteresseerd stuur dan een korte
motivatie onder vermelding van het vacaturenummer 821 naar vacature@leijgraaf.nl
Via een intakegesprek worden de werkzaamheden en doelgroepen nader toegelicht en wordt gekeken
of je als kandidaat vrijwilligers geschikt bent. Daarna doorlopen we de procedure en word je voor je inzet
gekoppeld aan een docent en een locatie.
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HEESCH

CUIJK

GEVRAAGD:

Vrijwilligerspunt Bernheze
20% Cyaan • 100% Magenta • 60% Yellow

ALLROUND GLASZETTERS

50% Magenta • 100% Yellow

50% Cyaan • 100% Magenta

Penningmeester
Alzheimer Nederland Afdeling Oss-Uden-Veghel
is op zoek naar een administratief talent
met affiniteit voor cijfers die twee uur per week wil
en kan besteden aan het financiële deel van de jaarplannen.
Heb je tevens affiniteit met mensen met dementie
en hun naasten, meld je dan aan!
Mocht dit u aanspreken dan nodigen we u uit
om contact op te nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze
in Heesch, 0412-474851
vpbernheze@ons-welzijn.nl - www.ons-welzijn.nl.

Voor meer informatie,
graag contact opnemen met
dhr. M.J. van de Ven, 0412-452444
marc@langenhuizen.nl

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

VACATURE

Redactie- en schrijftalenten!
VERTAAL JIJ WOORDEN NAAR MOOIE VERHALEN OP PAPIER?

Zie jij fouten in een tekst in een oogopslag?

Heb jij HBO denk- en werkniveau en ben je een echte teamspeler?
Ben jij communicatief, stressbestendig, accuraat,
zelfstandig en breng jij je enthousiasme altijd mee?

…Dan zijn wij per direct op zoek
naar jouw redactie- en schrijftalent!
INTERESSE? Mail je cv en de reden waarom jij uitgenodigd wil worden
voor een gesprek naar info@demooibernhezekrant.nl

De Paal Parket
is ruim 15 jaar
geleden opgericht, en levert
kwalitatieve
houten vloeren aan zowel
particulieren
als commerciële
instellingen.
Onze onderneming, gevestigd in
Schijndel, wordt
gedragen door
medewerkers die
met een groot
enthousiasme en
eindeloze passie
voor houten
vloeren werken
aan het succes
van de organisatie. Ambachtelijkheid in ons werk,
gecombineerd
met de laatste
technieken en
trends, is voor
ons de leidraad
bij al onze werkzaamheden.

In verband met uitbreiding van onze activteiten zijn we op zoek naar:

ERVAREN PARKETLEGGERS (m/v)
(40 uur per week)

De functie
In deze functie voer je zelfstandig legwerkzaamheden uit. Je verzorgt
het plaatsen van nieuwe houten vloeren en renoveert bestaande houten vloeren. Tevens beantwoord je vragen van klanten en verstrek je
aan hen informatie over de producten.
Het proﬁel
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau. Je hebt een relevante technische opleiding gevolgd en minimaal enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt een pro-actieve, praktische en ﬂexibele instelling en je werkwijze typeert zich door een hoge mate van accuratesse en betrokkenheid.
• Je beschikt over een praktisch inzicht en oplossend vermogen. Je vindt
het ook leuk om met klanten om te gaan, en om een project tot een
goed einde te brengen.
Het aanbod
Wij bieden een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een modern groeiende onderneming met een prettige gemoedelijke werksfeer,
waarbij collegialiteit hoog in het vaandel staat. De arbeidsvoorwaarden
zijn goed.

Geïnteresseerd?
Richt je reactie bij voorkeur via e-mail aan: De Paal Parket , t.a.v. Caspar Schellekens,
info@depaalparket.nl, of via de post: Duinweg 20b, 5482 VR te Schijndel.

Brabant Trappen
is een gespecialiseerd trappenbedrijf gevestigd
in Schijndel. Een
ambachtelijk
familiebedrijf
dat al 40 jaar
gespecialiseerd
is in de productie, montage en
plaatsing van
onderscheidende en trappen.
De kwalitatief
hoogwaardige
trappen worden
geplaatst bij zowel
particulieren als
commerciële
bedrijven en
instellingen.
Doordat het
gehele productieproces in eigen
beheer is, kunnen
zowel standaard,
maar ook zeer exclusieve trappen
worden vervaardigd. Met de upto-date CNC-trappenmachine
wordt maatwerk
geleverd. Trappen
van klassiek tot
ultramodern.

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar:

ERVAREN TRAPPENMAKERS/MACHINAAL
HOUTBEWERKERS (m/v)
(40 uur per week)

Ben jij de ervaren machinaal houtbewerker die in staat is zelfstandig trappen te vervaardigen en te plaatsen? Dan ben jij de trappenspecialist die we
zoeken.
De functie
Als allround machinaal houtbewerker vervaardig je stijlvolle trappen, zowel
serie- als maatwerk.
Na het vervaardigen van de traponderdelen ben je verantwoordelijk voor
het monteren en plaatsen van de trap op locatie. Dit in teamverband of
zelfstandig. Je werk bestaat uit specialistische, uitdagende opdrachten
waar je zelfstandig - inventief en creatief -, je vakkennis op los kunt laten.
Het proﬁel
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau. Naast een relevante opleiding tenminste enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt een pro-actieve, praktische en ﬂexibele instelling en je werkwijze
typeert zich door een hoge mate van accuratesse en betrokkenheid. Je beschikt over praktisch inzicht en creativiteit bij het oplossen van problemen.
• Je bent klant- en servicegericht gericht met als doel het leveren van kwaliteit en streeft naar een hoge klanttevredenheid.
• Ook dien je te beschikken over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
• Je bent in het bezit van rijbewijs B en E.
• Het bezit van een VCA-diploma is een pré.
Het aanbod
Wij bieden een verantwoordelijke en zelfstandige functie in een modern
groeiende onderneming met een prettige gemoedelijke werksfeer, waarbij
collegialiteit hoog in het vaandel staat. De arbeidsvoorwaarden zijn goed.

Geïnteresseerd?
Richt je reactie bij voorkeur via e-mail aan: Brabant Trappen , t.a.v. Jehan Vogels,
info@brabanttrappen.com, of via de post: Duinweg 20b, 5482 VR te Schijndel.
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maashorsthoeve bij natuurbegraven De maashorst

Foto’s: DMBK

MAASHORST - Het ceremoniegebouw De Maashorsthoeve is helemaal klaar en de natuur is aangelegd. Na een bijzondere wandeling door genodigden, nodigde de Nistelrodese
René Poll, directielid Natuurbegraven Nederland, burgemeester Marnix Bakermans uit tot de openingshandeling. Hierna proostte de hele directie met de aanwezigen op een
mooie toekomst voor natuurbegraafplaats De Maashorst in Schaijk en werd de open dag volop bezocht door alle belangstellenden. De rondleidingen, een infomarkt, livemuziek,
diverse lezingen en een zonnige nazomerdag, gaven een extra gouden randje aan dit bijzonder initiatief. Meer foto’s: www.meermaashorst.nl.

Lezing met presentatie
over De maashorst door
Jos van der Wijst

MAASHORST - Jos van der Wijst,
ecoloog en Maashorstkenner,
geeft een presentatie over het
ontstaan van het gebied.
Hij praat verder over de bosomvorming, nieuwe graasdiersoorten en ontwikkelingen in de recreatie.
De grenzen van De Maashorst
worden opgerekt, zodat ook de

omliggende dorpen zelf tot De
Maashorst gaan horen.
Dat komt terug in diverse wijstprojecten en het project Dynamische landschappen.
De lezing is op dinsdag 18 oktober in de heemkamer, Raadhuisplein 21a in Heeswijk-Dinther en
begint om 20.00 uur. Voor leden
is het gratis, aan niet-leden vragen we € 2,-.

Tentoonstelling molens
in CC nesterlé
NISTELRODE - Tijdens de Open Monumentendag heeft HKK Nistelvorst een zeer interessante en uitgebreide tentoonstelling over de
geschiedenis van de molens in Nistelrode gepresenteerd. Om meer
mensen in de gelegenheid te stellen om ook deze tentoonstelling te
bezichtigen, heeft het bestuur contact opgenomen met de beheerder van CC Nesterlé.
Deze reageerde erg positief op
de vraag om de tentoonstelling
daar een maand te exposeren.
Er is door onder andere Lambert
van den Bogaart enorm veel tijd
en energie in gestoken om alle
gegevens van de molens die in
Nistelrode hebben gestaan, boven water te krijgen.
De tentoonstelling geeft de geschiedenis van de molens weer.
Tevens ook een goed overzicht
van de plaatsen waar de molens
hebben gestaan en een beeld
van de families van molenaars
die deze molens in hun bezit
hebben gehad.

Als het bezichtigen van de foto’s
en het lezen van de informatie bij jou vragen oproept, kun
je natuurlijk terecht bij de HKK
Nistelvorst. De tentoonstelling
is te bezichtigen tijdens de openingsuren van CC Nesterlé, van
maandag 10 oktober tot maandag 31 oktober.

olat start 50e seizoen
en Heeswijk-Dinther, er zijn horecarusten bij de Schaapskooi en
Kasteel Heeswijk en we komen
door het gezellige centrum, waar
we een blik kunnen werpen op
het Jan Heesterhuis en de fameuze Glazen Boerderij. Afhankelijk van de te lopen afstand,
komen we door Smaldonken, de
grienden aan het Ben Peterspad,
de Prekers, Wijboschbroek, langs
het Duits Lijntje en Venushoek.

SCHIJNDEL/BERNHEZE - Wandelsportvereniging Olat heeft
de start van haar memorabele
50e seizoen op zondag 16 oktober. Op die dag houdt Wandelsportvereniging Olat een mooie
wandeltocht vanuit Schijndel.
We lopen dan in het fraaie landelijke buitengebied, over veelal
onverharde paden van Schijndel

De langere afstanden steken ook
de Zuid-Willemsvaart over en
ontdekken de mooie omgeving
rondom Kasteel Heeswijk, lopen
langs de Aa en Leijgraaf en door
de Heeswijkse Bossen. Het wordt
dus een heel afwisselende route, waarbij we bovendien kunnen genieten van de invallende
herfst: de bomen dragen vrucht,
de bessen van de meidoorn en
sleedoorn steken mooi af tegen
de verkleurende bladeren, paddenstoelen in de berm... Trek de

wandelschoenen aan en kom!
Startlocatie is CC ‘t Spectrum,
Steeg 9, 5482 WN Schijndel. Alle
afstanden mogen vanaf 8.00 uur
starten. De ervaren wandelaars
kunnen wandelen op de 40, 30
of 20 km. Voor degenen die
minder willen wandelen en voor
families met kinderen, is de start
tot uiterlijk 12.30 uur voor de 15
of 10 km. Men moet om 17.00
uur weer terug zijn op de startlocatie.
Onderweg heeft Olat enkele
wagen- en caférustposten ingericht. Er hangen pijlen en deelnemers krijgen een routebeschrijving mee, waardoor de routes
eenvoudig zijn te wandelen.
Kinderen t/m 12 jaar, onder begeleiding, genieten 50% korting
op het inschrijfgeld.
Uitgebreide informatie vind je op
www.olat.nl of
dagtochten@olat.nl.

nieuws van De Kilsdonkse molen
HEESWIJK-DINTHER - Het oogstfeest bij De Kilsdonkse Molen was
dit jaar weer - net als voorgaande jaren - druk bezocht, ontzettend
gezellig en zeker de moeite waard. Dankzij het dorsen, vlegelen,
wannen, knutselen, de livemuziek en natuurlijk ook de inzet van
vele vrijwilligers, werd het wederom een zeer geslaagd feest.

Op het feestterrein was ook een
promotiekraam voor de fluisterboot ‘Watervlucht’ van De Kilsdonkse Molen ingericht. Niet
voor niets, bleek al snel, want

nogal wat bezoekers hadden
geen idee dat bij de molen ook
vaartochten op de Aa van en naar
Kasteel Heeswijk worden aangeboden. Voor meer informatie

over het varen met deze boot
zie
www.kilsdonksemolen.nl.
Het vaarseizoen voor de fluisterboot loopt van april tot en met
oktober en daarna gaat de boot
op het droge, voor inspectie en
onderhoud. Het eerste vaarseizoen van de ‘Watervlucht’ zit er
dus bijna op en de organisatie
kan nu al terugzien op een leerzaam en geslaagd eerste seizoen.
Bezoekers van de promotiekraam konden ook raden hoeveel passagiers de fluisterboot
tot 1 oktober had vervoerd. Het
juiste aantal van 1941 passagiers is niet geraden, maar de
persoon die het dichtste in de
buurt kwam is Lieke v.d. Ven uit
Heesch met 1896 passagiers. Zij
ontvangt twee kaartjes voor een
vaartocht met de ‘Watervlucht’.
Tot een volgend bezoek aan De
Kilsdonkse Molen of een vaartocht ‘van molen tot kasteel’
met de fluisterboot.
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Sultana

eHALVE
PRIJS

S
I
T
A
R
G

Alle soorten

Conimex
kroepoek
Alle soorten
*
alle combinaties mogelijk

Andy, Cif
of Glorix
Alle soorten
*
alle combinaties mogelijk

Cheetos Spinners, Nibb-it of Ringlings

eHALVE
PRIJS

Iglo
Fish Cuisine, vissticks,
lekkerbekjes of kibbeling

Optimel, Vifit of Goedemorgen
Alle soorten kleinverpakkingen

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
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praktische informatie
De Misse 6, Postbus 19
5384 ZG Heesch
Tel.: 14 0412
(voor storingen in openbare ruimte
buiten openingstijden:
06 - 53 94 65 69)
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

in deze krant:
De veiligheidskrant 2016
Vandaag vindt u niet één, maar
twee kranten in uw brievenbus.
Omdat het deze week de nationale Week van de Veiligheid
is, vindt u een speciale bijlage over het thema veiligheid in
DeMooiBernhezeKrant. Hierin
stellen onder meer onze wijkagenten en boa’s zich aan u
voor. Ook vindt u er praktische
tips om uw woonomgeving nog
veiliger en leefbaarder te maken.

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

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

informatieavonden over
glasvezel
E-Fiber is bijna zover om glasvezel in onze gemeente te gaan
aanleggen. Ze kunnen starten
wanneer 40% van de huishoudens in Bernheze deelneemt.
Zodra die 40% is bereikt, sluiten ze iedereen kosteloos aan,
ook in de buitengebieden.
Uitgebreide informatie over de
opties en pakketten vindt u op
www.trined.nl/bernheze.
Heeft u vragen of wilt u meer
weten over de voordelen van
glasvezel kom dan, naar één
van de informatieavonden van
E-Fiber:
- 12 oktober 2016
Zaal Kerkzicht, Loosbroek
(Speciaal voor ondernemers)
- 1 november 2016
Nesterlé, Nistelrode
- 2 november 2016
De Stuik, Vorstenbosch
- 7 november 2016
De Wis, Loosbroek
- 8 november 2016
Cultureel Centrum Servaes,
Heeswijk Dinther
- 9 november 2016
Cultureel Centrum de Pas,
Heesch
De presentaties starten om
19.30 uur. De zaal gaat om
19.00 uur open.

begroting 2017: gunstige
cijfers voor bernheze
De ﬁnanciën van onze gemeente zijn goed op orde. “We hebben
als gemeente veel ambities. Tegelijkertijd willen we een ﬁnancieel
gezonde gemeente blijven waarbij de inkomsten, uitgaven, investeringen en schuldenlast in goed evenwicht met elkaar zijn”, zegt
wethouder ﬁnanciën Jan Glastra van Loon.

Gemeente ruimt bladafval op

Op 6 oktober 2016 bood de
wethouder de ontwerpbegroting
aan de gemeenteraad aan, tijdens de raadsvergadering. “Samen met onze sociale partners,
inwoners, ondernemers en de
raad hebben we al veel bereikt.
We zien 2017 dan ook met veel
vertrouwen tegemoet”, geeft de
wethouder aan.

Bladhopen moeten met een
vrachtauto bereikbaar zijn. Het is
aan te raden om één verzamelpunt in uw buurt te maken. Het
is niet nodig om een bladhoop
meerdere keren te melden.

Reageren op de begroting voor
2017
De gemeenteraad behandelt
de begroting op donderdag 3
november 2016 tijdens de gemeenteraadsvergadering.

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
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De gemeente zorgt ervoor dat
het bladafval van de bomen
in het najaar zo snel mogelijk
wordt opgeruimd.
Op 17 oktober 2016 starten we
met opruimen bladafval binnen de bebouwde kom en gaan
daarmee door tot het einde van
het jaar.
We ruimen het bladafval in de
kernen elke week op volgens
een vast schema:
- maandag in Heesch
- dinsdag in Nistelrode
- woensdag in Vorstenbosch en
Loosbroek
- donderdag in Heeswijk-Dinther
Bladhopen
De gemeente haalt daarnaast
ook bladhopen op. Wanneer u
zelf ﬂinke bladhopen heeft gemaakt van bladeren, afkomstig
van gemeentelijke bomen, kunt u
dit melden aan de gemeente telefoon 14 0412 of via het aanmeldformulier op www.bernheze.org.

Wilt u een reactie geven op de
begroting? Dan kunt u dit doen
tijdens de raadscommissieavonden op maandag 17, dinsdag 18
en woensdag 19 oktober 2016.
Deze vinden plaats vanaf 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Heesch.
Aanmelden
Wilt u gebruikmaken van deze
mogelijkheid tot inspreken, dan
moet u zich vooraf aanmelden
bij de grifﬁe, per e-mail
grifﬁe@bernheze.org. U kunt
ook tijdens kantoortijden bellen
met 14 0412.

Buiten de bebouwde kom
Als u buiten de bebouwde kom
woont, kunt u bladafval verzamelen op bladhopen. U kunt
deze bladhopen ook melden bij
de gemeente. Ze moeten dan
minimaal 5 m3 groot zijn. We
halen deze niet op een vaste dag
op, maar proberen het opruimen
zo efﬁciënt mogelijk in te richten. Dat betekent dat we niet
van tevoren kunnen inschatten
wanneer we de bladhoop komen ophalen.
Het is niet de bedoeling dat u bladeren uit eigen tuin aanbiedt en u
mag ook geen bladeren in plastic
zakken verzamelen. We nemen
ander tuinafval, zoals snoeihout,
niet mee. Ook legen we geen
zelfgemaakte bladkorven.

Jan Glastra van Loon

Foto: Ad Ploegmakers

De adviesraad sociaal Domein bernheze in oprichting
is op zoek naar nieuwe leden
Het Sociaal Domein gaat over de
thema’s werk, inkomen, welzijn,
huishoudelijke hulp, ondersteuning en begeleiding. De gemeente heeft per 1 januari 2015 meer
taken en verantwoordelijkheden
gekregen op dit gebied, zoals
het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo), de Participatiewet en de
Jeugdwet. Daarom is er behoefte
aan een nieuw op te richten Adviesraad Sociaal Domein.
De Adviesraad Sociaal Domein
gaat zich bezighouden met het
geven van advies over (beleids)
onderwerpen binnen het Sociaal
Domein aan de gemeenteraad en
het college van burgemeester en
wethouders.

De Adviesraad wordt zodanig samengesteld, dat er een balans is
tussen kennis en ervaring vanuit
de praktijk op alle gebieden binnen het sociaal domein. We zoeken afﬁniteit met in elk geval een
onderdeel van het werkgebied.
Daarom zijn wij op zoek naar leden die zitting willen nemen in
de Adviesraad.
- Een ervaringsdeskundige op
het gebied van mantelzorg
(als mantelzorger werkzaam
of mantelzorg genietend).
- Een ervaringsdeskundige op
het gebied van jeugdzorg
(ouder, verzorger kind in de
jeugdzorg of iemand die van
jeugdzorg gebruik heeft gemaakt).
- Een ervaringsdeskundige op
het gebied van participatie-

wet (uitkeringsgerechtigde of
werknemer WSW).
De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen geen belangengroepering of -vereniging in de
Adviesraad en nemen derhalve
zonder ’last of ruggespraak’ zitting in de raad.
De leden van de Adviesraad beschikken bijvoorbeeld over de
volgende kenmerken:
- Aantoonbare betrokkenheid
bij ontwikkeling, uitvoering en
controle van de maatschappelijke ondersteuning aan
burgers. Het betreft hierbij de
maatschappelijke ondersteuning, die plaatsvindt onder
verantwoordelijkheid van de
gemeente Bernheze. De leden van de Adviesraad treden
daarbij op vanuit de burger.

- Door je contacten en activiteiten binnen het sociale domein in staat zijn om goed te
kunnen luisteren naar signalen
vanuit de praktijk.
- Het vermogen hebben als
schakel te kunnen functioneren binnen het sociaal domein.
- Kunnen en willen werken in
teamverband.
- Bereidheid tot deskundigheidsbevordering.
- Praktisch en beleidsmatig kunnen analyseren, communiceren en adviseren.
- Geen bestuurlijke-, politiekeen/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Bernheze.
Tot de taak van een lid behoort:
- volgen van relevante informatie binnen het eigen aan-
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dachtsgebied;
- voorbereiden van de vergadering;
- het zo vaak als mogelijk op
een constructieve manier bijwonen van de vergaderingen;

- input/signalen vanuit de praktijk inbrengen ten behoeve
van agenda en adviezen.
Denkt u hieraan te voldoen en
heeft u afﬁniteit met één van

hierboven genoemde werkgebieden (mantelzorg, jeugdzorg,
participatiewet), dan kunt u uw
sollicitatie richten aan het secretariaat van de Adviesraad Sociaal
Domein i.o. via

info@asd-bernheze.nl.
Voor informatie kunt u bellen met
de voorzitter de heer Gerard van
Dijk, telefoon 0412-61 19 81.
De sluitingstermijn is 1 november
2016. Daarna worden de reacties
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verzameld en worden mensen
opgeroepen voor een toelichtend
gesprek met twee adviesraadsleden, waarna wellicht een voordracht volgt voor de rest van de
adviesraad.

Wat vindt u van uw woonomgeving en de dienstverlening door de gemeente
De gemeente Bernheze wil graag weten wat u vindt van uw woonomgeving en de dienstverlening door uw gemeente. Daarom vragen
wij uw medewerking aan het onderzoek dat wij hiervoor door een
onafhankelijk onderzoeksbureau laten doen. Deze week ontvangen
2.200 inwoners in Bernheze een enquêteformulier. Mede met de
uitkomsten van het onderzoek kan het bestuur het gemeentebeleid
en de dienstverlening afstemmen op uw wensen.
Wat leeft er onder inwoners van
Bernheze
Wat vindt u van de voorzieningen in de gemeente? Betrekken
we u voldoende bij het maken
van plannen? Voelt u zich veilig
in uw eigen buurt? Dit zijn een
paar van de vragen die aan de

deelnemers gesteld worden in
het onderzoek ‘Waar Staat Je
Gemeente’.
De onderwerpen waar de gemeente graag uw mening over
hoort, zijn:
- woon- en leefklimaat;
- relatie burgergemeente;

- directe dienstverlening;
- zorg en welzijn.

regels van de Gedragscode voor
onderzoek en statistiek.

Wanneer vindt het onderzoek
plaats
Het onderzoek vindt in oktober
plaats. Als u geselecteerd bent
ontvangt u een uitnodiging
met de vragenlijst. Deze kunt
u schriftelijk of online invullen.
Bij dit onderzoek is uw privacy
gewaarborgd. Alleen het onderzoeksbureau BMC ziet uw
antwoorden. Zij worden strikt
vertrouwelijk behandeld en anoniem gerapporteerd conform de

Wat gaan we doen met de
uitkomsten
De Burgerpeiling is een veelgebruikte vragenlijst in gemeenten
en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten waarmee wij
als gemeente de omstandigheden en behoeften van onze inwoners kunnen inventariseren.
Naar aanleiding van de uitkomsten van eerdere onderzoeken
hebben we bijvoorbeeld aandacht besteed aan helder taal-

gebruik, het versnellen van procedures o.a. door grotendeels
welstandsvrij te kunnen bouwen
en onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden van ﬂitsvergunningen.
Wanneer zijn de resultaten
bekend
In december zijn de resultaten
van het onderzoek bekend. We
maken deze bekend in deze
krant en op www.bernheze.org.
Ook kunt u enkele weken daarna de resultaten terugvinden op
www.waarstaatjegemeente.nl.

De mantelzorger in het zonnetje zetten
Bent of kent u een mantelzorger? Meld u zichzelf of deze dan aan voor de verwendag
Aanmeldformulier Verwendag mantelzorgers 2016
Gegevens zorgvrager (degene die zorg ontvangt, moet woonachtig zijn in Bernheze)
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Donderdag 10 november staat landelijk in het teken van de Dag van
de Mantelzorg. Met in de hoofdrol, inwoners die zorgen voor een
ander en daarvoor onze erkenning en waardering verdienen. De gemeente Bernheze wil graag mantelzorgers in onze gemeente bedanken voor hun zorg voor anderen en hen in het zonnetje zetten. Bent
of kent u een mantelzorger? Meld u zichzelf of deze dan aan voor
een leuke, ontspannen verwendag op zaterdag 12 november a.s.

E-mail

Verwendag
Gezelligheid en ontspanning,
daar gaat het om tijdens de verwendag voor mantelzorgers. Er
zijn allerlei leuke workshops te
volgen en natuurlijk wordt er een
voor een lekkere lunch gezorgd.

Postcode

De verwendag vindt plaats in
Cultureel Centrum De Pas in
Heesch en begint om 10.00 uur.
Wethouder Jan Glastra van Loon
opent de verwendag.
Jonge mantelzorgers
Voor mantelzorgers tot 18 jaar
organiseren we een leuke middag op zaterdag 26 november
vanaf 13.00 uur. Meld jezelf of
je (jonge) mantelzorger aan per
e-mail mvdberg@mantelzorgmakelaars.com of vul het formulier
in en lever dit in.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail
kcc@bernheze.org of vul bijgaand formulier in en stuur deze
in een envelop zonder postzegel
naar Gemeente Bernheze, t.a.v.
KCC, Antwoordnummer 6003,
5384 ZX Heesch. Dit kan tot
3 november. Voor vragen kunt
u contact opnemen met: Margo
van den Berg, mantelzorgmakelaar, telefoon 06 48 80 11 27.
Let op, ook als u bekend bent bij
Wmo of bij Margo van den Berg
moet u uw mantelzorger aanmelden voor de verwendag.
Vervangende mantelzorg
Het kan zijn dat u niet zomaar
van huis kunt. Wilt u dan aangeven of het nodig is dat wij
vervangende zorg regelen? Hiervoor zal een vrijwilliger worden
gezocht.

Korte omschrijving ziekte/beperking
Gegevens mantelzorger
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail
Mantelzorger wil graag deelnemen aan:
Verwendag op 12 november van 10.00 tot 15.30 uur:
- Keuze workshopronde 1:
Do-in/Yoga
Voetreﬂex-massage
Compassie/zelfcompassie (leer goed voor jezelf te zorgen)
- Keuze workshopronde 2:

Bonbons maken
Vogeltaart maken
Fotograﬁe tips & tricks om zelf mooie foto’s te maken

U kunt dit formulier in een envelop zonder postzegel sturen naar: Gemeente Bernheze, t.a.v. KCC,
Antwoordnummer 6003, 5384 ZX Heesch. Dit kan tot 3 november.
Met deze aanmelding gaat u ermee akkoord dat de mantelzorger gebeld kan worden.
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Wegwerkzaamheden
De gemeente Bernheze start met het onderhoud aan de Gouverneursweg in Heeswijk-Dinther. Het betreft het gedeelte ter hoogte van Kasteel Heeswijk.
Als gevolg van de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer, met uitzondering van de (brom)ﬁetsers gestremd. Het kasteel blijft bereikbaar, soms met een omleiding. Het
doorgaande verkeer Heeswijk-Dinther-Middelrode wordt ter plaatse omgeleid. Deze omleiding levert een vertraging op van ongeveer vijf minuten en is te vinden op
www.haalmeeruitdeweg.nl. Op maandag 17 oktober 2016 wordt gestart met de werkzaamheden. We verwachten op vrijdag 11 november 2016 klaar te zijn. Uiteraard kan de
uitvoering van hierboven genoemde werkzaamheden door omstandigheden (o.a. het weer) wijzigen.

raaDsCommissieVerGaDerinGen
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar
en worden gehouden in het
gemeentehuis, De Misse 6 in
Heesch, aanvang 19.30 uur. Bezoekers hebben de mogelijkheid
om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan.
Raadscommissie Bestuur en
Strategie op maandag 17 oktober 2016
- Stand van zaken regionale samenwerking

- Presentatie RIEC over georganiseerde criminaliteit
- Nota reserves en voorzieningen 2017
- Vaststellen Reglement van
orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad van
Bernheze 2016
- Vaststellen Verordening op de
raadscommissies van de gemeente Bernheze 2016

Raadscommissie Maatschappelijke Zaken op dinsdag 18 oktober 2016
- Presentatie en discussie over
onderzoek overschot sociaal
domein
- Stand van zaken Jeugdzorg,
Wmo/AWBZ en Participatiewet
- Stand van zaken ophefﬁng
Optimisd
- Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Raadscommissie
Ruimtelijke
Zaken op woensdag 19 oktober
2016
- Stand van zaken huisvesting
vergunninghouders
- Presentatie ‘Een beeld van het
ondernemerschap van Bernheze’
- Presentatie Adaptief beheer
- Vaststelling bestemmingsplan
Hotel the Duke, Nistelrode
- Vaststelling bestemmingsplan
Zweefvliegveld, Vorstenbosscheweg 10, Nistelrode
- Bestemmingsplan Deken van
der Cammenweg ong. (naast
31), Heesch

Vorstenbosch en Heesch. De
toestemming is verzonden op
6 oktober 2016.
- H. van den Heuvel voor het
organiseren van een verjaardagsfeest op 26 november
2016 van 20.00 tot 1.30 uur
op locatie Rembrandtstraat 4,
5384 LH Heesch. Er is geluidsonthefﬁng verleend tot 1.00
uur. De toestemming is verzonden op 6 oktober 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

wijk-Dinther. De overeenkomst
heeft betrekking op de bouw van
een woning ten zuiden van de Eikenhoek 66 in Heeswijk-Dinther
op het perceel kadastraal bekend
Heeswijk-Dinther, sectie C, nummer 4576, plaatselijk bekend
als Dodenhoeksestraat in Heeswijk-Dinther.
Inzage: De zakelijke beschrijving
van deze overeenkomst ligt op
grond van het bepaalde in artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening gedurende zes weken,
vanaf de dag na deze
publicatie, tijdens openingstijden
op afspraak ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.
Informatie: domein Leefomgeving, team Uitvoeren Beleid.

- Bestemmingsplan Denneboomstraat-Schrikkelvenstraat, Heesch
- Voorbereidingsbesluit Jan van
den Boomstraat 5 en 6, Heeswijk-Dinther
- Bestemmingsreserve parkeerbeleid
De agenda en stukken vindt u
op www.bernheze.org
Met vragen over de gemeenteraad en de raadscommissies kunt
u terecht bij de grifﬁe, telefoon
14 0412,
e-mail grifﬁe@bernheze.org.

offiCiËLe beKenDmaKinGen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen uit uw buurt?
Meld u op www.overheid.nl aan voor de e-mailservice. U ontvangt
dan per e-mail de bekendmakingen uit uw buurt van de gemeente, provincie en waterschappen. U maakt hiervoor een profiel aan,
bestaande uit uw e-mailadres en postcode en het gebied rondom
uw woning waarover u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders is voornemens de
persoonsgegevens van de volgende personen niet meer bij te
houden, omdat uit onderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over
de verblijfplaats.
- D.A. Chojnacka, geboren 1009-1985
- M.R. Oleszkiewicz, geboren
16-07-1979
Dit voorgenomen besluit kan
grote persoonlijke en/of ﬁnanciële 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.

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/onthefﬁng verleend aan:
- Stichting Cultuur en Voorzieningen voor het organiseren
van een herfstwandeltocht
op 30 oktober 2016 van 8.00
tot 17.00 uur in de omgeving
van Vorstenbosch. De start en
ﬁnish zijn in Kerkstraat, 5476
KA Vorstenbosch. Kerkstraat

(tussen Kapelstraat en Schoolstraat) is van 7.00 tot 17.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De beschikkingen zijn
verzonden op 5 oktober 2016.
- De Heische Hoeve B.V. voor
het organiseren van een herfstmarkt op 30 oktober 2016 van
10.00 tot 17.00 uur op locatie
Heideweg 1a, 5472 LC Loosbroek. De beschikking is verzonden op 10 oktober 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:
- Vogelvereniging De Vogelvriend voor het organiseren
van een vogeltentoonstelling op 29 oktober 2016 van
14.00 tot 22.00 uur en op 30
oktober 2016 van 10.00 tot
16.00 uur bij Willibrordcentrum, Hoofdstraat 78, 5473
AS Heeswijk-Dinther. De toestemming is verzonden op 5
oktober 2016.
- TWC De Voorsprong voor het
organiseren van een veldtoertocht op 6 november 2016
van 8.30 tot 12.00 uur op
grondgebied van Nistelrode,

Melding maken uitweg
M.J.M. van den Hurk, Singel 19,
5395 TA Teeffelen, heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een uitweg
naar Kampstraat 7a in Heesch.
De melding is op 10 oktober
2016 geaccepteerd. Verzenddatum: 10 oktober 2016.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Wet ruimtelijke ordening
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester
en wethouders maakt op grond
van artikel 6.24 lid 3 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat
zij op 4 oktober 2016 een overeenkomst heeft gesloten waarin
een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.
Dit in het kader van de ontwikkeling van het wijzigingsplan Dodenhoeksestraat ong. in Hees-

Wet milieubeheer
Algemene maatregel
van bestuur
De volgende melding als bedoeld
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit) is ingekomen:
- Van Doorn Vleeskuikens VOF
heeft een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
veranderen van een vleeskuikenshouderij op het adres Jan
van den Boomstraat 9, 5473
VZ Heeswijk-Dinther.
Procedures 1a en 6 zijn van toepassing.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Loosbroek
- Schaapsdijk/Krommedelseweg
Kappen 5 zomereiken (realisatie bouwplan)
Datum ontvangst: 28-09-2016
- Bergmolen 48
Oprichten vrijstaande woning
Datum ontvangst: 03-10-2016
Heeswijk-Dinther
- Plein 1969
Kappen 43 platanen (herinrichting Plein 1969)
Datum ontvangst: 05-10-2016
- Hazelbergsestraat 1
Bouwen paardenverblijf met
werktuigenberging
Datum ontvangst: 03-10-2016
- Galgenberg 2
Uitbreiden ligboxenstal
Datum ontvangst: 06-10-2016
- Raadhuisplein 20
Verlenging verharding
grondoppervlak carport
Datum ontvangst: 06-10-2016
Heesch
- ’t Dorp 120
Uitbreiden woonhuis
Datum ontvangst: 03-10-2016
- De Misse 4
Plaatsen LED scherm aan gevel
Datum ontvangst: 04-10-2016
Nistelrode
- Berghemseweg 24
Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (bestaande bijgebouwen worden gesloopt en
ingeruild tegen nieuw te bou-

gemeenteberichten

Woensdag 12 oktober 2016

wen bijgebouw)
Datum ontvangst: 06-10-2016
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na verzending van het besluit in werking.

Nistelrode
- Loo ong.
Oprichten woning met bijgebouw
Verzenddatum: 06-10-2016
Heesch
- De Boekweit 33
Uitbreiden woning
Verzenddatum: 29-09-2016

- Cereslaan ong.
Oprichten bedrijfsruimte
Verzenddatum: 04-10-2016
- ’t Dorp 19
Wijzigen voorgevel
Verzenddatum: 05-10-2016
- Cereslaan 12b
Verbouwen bedrijfspand
Verzenddatum: 05-10-2016

- Meerweg ong.
Oprichten woning
Verzenddatum: 06-10-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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.

stuursrecht van de rechtbank, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het
beroep heeft geen schorsende werking.
er zijn griffierechten verschuldigd.

De volgende omgevingsvergunning is ingetrokken. Dit besluit
treedt daags na verzending van
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het besluit in werking.
Nistelrode
- Loosven 3
Bouwen berging
Verzenddatum: 3-10-2016
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

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

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

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

www.bernheze.org

MIMA SCHOENMAKERIJ
VIERT VIJFJARIG BESTAAN
titel werd in de vier daaropvolgende jaren geprolongeerd. Eind 2014 kregen Wahan en Nara de prijs voor
‘Schijndels Ondernemerstalent van het jaar’ uitgereikt.
Dit is een verkiezing georganiseerd door het SNO, het
Schijndels Netwerk voor Ondernemers.

Mima Schoenmakerij uit Schijndel bestaat vijf jaar.
Een eerste lustrum bol van succesvolle groei en
prijzen. Eigenaar Wahan Grigorjanc: “Het is fantastisch wat we in vijf jaar tijd hebben kunnen opbouwen. Daar zijn we heel trots op.”
Het jaar 2016 kan voor Wahan en Nara Grigorjanc sowieso niet meer stuk: in april wonnen zij de prestigieuze titel ‘Beste Schoenmakerij van Nederland’. In 2015
eindigde Mima nog als tweede. Eerder dit jaar won het
echtpaar -net als in 2015- de zilveren prijs bij de prestigieuze Europese Vakwedstrijd voor Schoenmakers. De
trotse eigenaren werden overstelpt met felicitaties en
reacties.
Vliegende start
Al sinds de opening in 2011 weten klanten van binnen
én buiten Schijndel de schoenmakerij aan de Vicaris
van Alphenstraat vlot te vinden. Mima had dan ook een
vliegende start: meteen in het openingsjaar ontving
Wahan de titel van erkend Meester Schoenmaker. Die

v

Vakmanschap en gastvrijheid
Mima staat voor vakmanschap en gastvrijheid. Elke dag
weer werken Wahan en Nara met veel plezier in hun
mooie zaak: “Al vijf jaar lang combineren we technische
kennis en vakmanschap op het gebied van maat- en
reparatiewerk met gastvrijheid en klantgerichtheid. Het
contact met klanten en het eerlijk adviseren en uitvoeren van reparaties aan schoenen en kleding: dát is waar
wij het voor doen. Bovendien kunnen klanten bij ons
terecht voor hoogwaardige producten en de stomerijservice”, vertelt Wahan. “En onlangs hebben we onze
riemencollectie weer verder uitgebreid”, voegt Nara toe.
Blijven ontwikkelen
De eerste vijf jaar stonden voor Mima in het teken van
hard werken en mooie resultaten. Wahan en Nara zijn
ambitieus en kijken met vertrouwen vooruit: “Wij zijn
heel blij en dankbaar voor de waardering en het vertrouwen dat onze klanten ons in de afgelopen vijf jaar
hebben gegeven”, zegt Wahan. “Door hard te werken
hebben we mooie resultaten behaald. En daar gaan we
uiteraard mee door. We willen ons blijven ontwikkelen
om onze klanten nóg beter van dienst te zijn. Óp naar
de volgende vijf jaar!”
Meer informatie: www.mimaschoenmakerij.nl

Vicaris van Alphenstraat 28 | 5482 HL Schijndel
Tel.: 073-8200210 | www.mimaschoenmakerij.nl
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VVD: Sociale

huurwoningen

D66: Gemaakte

Annemieke Boellaard, fractievoorzitter D66 Bernheze

Jack van der Dussen
fractievoorzitter VVD Bernheze

De raad heeft op 18 februari, vrijwel unaniem, een tweeledige motie aangenomen. We vroegen om vluchtelingen in het bezit van een verblijfsstatus
(statushouders), versneld en uitgebreider dan wettelijk verplicht, in Bernheze
op te vangen en tegelijkertijd meer sociale huurwoningen voor alle doelgroepen te bouwen.

De gemeente laat versneld 50 sociale huurwoningen bouwen voor alle doelgroepen.
Dit besluit is vorige week genomen door
de gemeenteraad. Via een amendement
heeft de raad het college opdracht gegeven
om plannen hiervoor te presenteren vóór 1
januari 2017.
Voor de VVD Bernheze is het
onduidelijk of deze 50 woningen
voortkomen uit de motie van
18 februari 2016 om 225 extra
statushouders te huisvesten of
vanuit de woonvisie 2016-2021.
Daarin is de bouw van 200 sociale huurwoningen plus 150
woningen voor statushouders
opgenomen.
Op een vraag van de VVD hierover, heeft de wethouder gezegd
dat het gaat om de bouw van
200 plus 50 sociale huurwoningen. Wie deze woningen gaat
bouwen is nog de vraag. Het
zouden de woningcorporaties
moeten zijn, maar de wethouder heeft met deze corporaties
de afgelopen jaren geen prestatieafspraken gemaakt, ondanks
herhaalde vragen hierover van
de VVD Bernheze.

Volgt u het nog?
Wij niet. Maar in ieder geval worden er nu op korte termijn plannen gemaakt voor de bouw van
50 woningen en uit welk potje
die komen, is voor ons onbelangrijk. Er werd ook een motie
aangenomen van Politieke Partij
Blanco, waarin gepleit werd voor
de bouw van meer dan de geplande 200 sociale huurwoningen in de woonvisie.
De VVD Bernheze is benieuwd
hoeveel meer woningen er uiteindelijk gerealiseerd zullen worden, want er is in onze gemeente
inmiddels een grote achterstand.
Het zullen er in ieder geval dus
meer dan 200 woningen in vijf
jaar moeten worden.
Reageren
http://bernheze.vvd.nl/contact

Progressief Bernheze: Visie

het Aa-dal

op

Skip Anker,
commissielid Progressief Bernheze
Het afgelopen jaar is in opdracht van de
gemeenten Veghel, ’s-Hertogenbosch en
Bernheze, Waterschap Aa en Maas en Agrifood Capital een visie opgesteld voor het
Aa-dal. In deze visie wordt de toekomst
van het gebied door de ogen van de bewoner, recreant en ondernemer vormgegeven.
In de visie worden icoonprojecten en kansen uiteengezet.
De kansen en icoonprojecten
zijn wensen en mogelijkheden
voor het gebied. Buurgemeente ’s-Hertogenbosch gaat actief
aan de slag met de kansen rondom het Aa-dal. Ook Progressief
Bernheze wil werk maken van
het Aa-dal. Het wandelpad van
molen tot kasteel is één van de
voorbeelden voor een aantrekkelijker Aa-dal. Een lang gekoesterde wens van inwoners en één
van de icoonprojecten.
Als groene long loopt het Aa-dal
door onze gemeente. Dit unieke
natuurlandschap is iets om trots
op te zijn. Voor ons, als Progressief Bernheze, is het van belang

om hierin te investeren, om zo
vorm te kunnen geven aan dit
kansrijke gebied.

het wandelpad van
molen tot kasteel

afspraken nakomen

Dit, ten eerste omdat de azc’s
en noodopvanglocaties vol zaten met statushouders met recht
op een huis, voor wie te weinig
woonruimte beschikbaar was en
omdat de meerderheid van deze
raad - en de meerderheid van de
Bernhezer’ inwoners - het kleinschalig en gespreid opvangen de
beste manier vond voor Bernheze. Kleinschalig en gespreid, met
goede kansen op integratie, het
leren van de taal, het meedoen in
onze samenleving, met buren en
andere betrokkenen.
Het college is aan de slag gegaan.
D66 vraagt de raad en het college
zich aan de gemaakte afspraken

Blanco:

dorp

te houden en zich op een adequate manier in te blijven zetten

‘meedoen in onze samenleving,
met buren en andere betrokkenen’
voor deze mensen die onze hulp
nog steeds nodig hebben.
Dat er ook bij huidige inwoners
van Bernheze nog steeds een
grote behoefte is aan betaalbare
woningen, staat uiteraard buiten
kijf. Het college moet dus echt
aan de slag!

kunnen we uiteraard onze plannen daarop aanpassen. Daarom
is het voorstel om regelmatig de
cijfers te raadplegen ook een prima plan. Voor leegstand hoeven
we echt niet bang te zijn. Nu bij
voorbaat pas op de plaats maken, is erg kort door de bocht en
in onze ogen zelfs onverstandig.

Indien door verminderde in-

www.bernheze.d66.nl

Zonder eigen geld tóch in eigen
Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco
De nieuwe woonvisie voor Bernheze is vastgesteld. Daarin staat wat er de
komende jaren voor woningen gebouwd gaan worden. Een belangrijk onderdeel daarin zijn de aantallen sociale huurwoningen. Niet iedereen heeft
immers het geld voor een koophuis. Daarom zijn bijvoorbeeld veel starters
(maar ook anderen) afhankelijk van de bouw van dit soort woningen.

Volgens de plannen zouden de
meeste sociale huurwoningen
in Heesch en Nistelrode gebouwd gaan worden. In Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch zou maar mondjesmaat
gebouwd worden, terwijl daar
relatief toch al veel minder sociale huurwoningen zijn. Dat was
voor Politieke Partij Blanco de
reden om een motie in te dienen om het college op te dragen
om ook in deze kernen te zor-

gen voor een voldoende groot
woningaanbod. Het is namelijk
van groot belang voor de leefbaarheid van de dorpen dat de
jongeren er een betaalbare woning kunnen krijgen en dus niet
verdwijnen naar een ander dorp
of naar de stad. Winkels, scholen en verenigingen zijn in grote
mate afhankelijk van de nieuwe
aanwas. Uit recente cijfers blijkt
ook dat Bernheze niet hoeft te
vergrijzen, als er tenminste maar

Het wandelpad langs de Aa is de
eerste stap om een impuls te geven aan het beekdal.
Er is energie en wil onder inwoners om er de schouders onder te
zetten. Het wordt tijd om hier als
gemeente aan mee te doen, het
wordt tijd om Bernheze op de
kaart te zetten.
Reageren?
reactie@progressiefbernheze.nl

stroom de azc’s over een half
jaar of een jaar leeg zijn, dan

de juiste woningen gebouwd
worden.
Ons pleidooi voor extra woningen, in met name Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch kon uiteindelijk rekenen
op steun van de andere partijen.
Het is nu aan het college om
er met prestatieafspraken voor
te zorgen dat ze zo snel mogelijk ook daadwerkelijk gebouwd
gaan worden.

Bezoek
Veranderingen pensioen in eigen beheer!
Benieuwd naar de wijzigingen én mogelijkheden?
Twijfel niet, neem vrijblijvend contact op!
www.soestacc.com of (0412) 45 90 00

www.mooibernheze.nl
informeert, boeit
en interesseert

informatie voor de kernen
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CDA: regionalisering
Esther van den Bogaart, raadslid CDA Bernheze

Waarom? Daarom!

Wij leven in ons dorp, in onze gemeente Bernheze, in onze regio Noordoost-Brabant, in onze provincie Noord-Brabant, in Nederland, Europa en
onze wereld. Met wereldproblemen (globaal) hebben we in onze gemeente
(lokaal) ook te maken. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingen die in Nederland zijn, maar in gemeenten wonen. Dit kan iedere gemeente niet zelf gaan
oplossen. In overleg met andere regiogemeenten komen zij tot oplossingen.
Ook hebben ze een economisch voordeel bij samenwerking, bijvoorbeeld bij
het inkopen van zorgvoorzieningen.
Dansen tussen de schalen
Sommige problemen zijn juist
beter op te lossen in de gemeente zelf. Dat is goed, omdat de
gemeente dicht bij de burgers
staat. Daarom vindt CDA Bernheze niet de grootte van de gemeente belangrijk, maar wel of
de gemeente met haar netwerk
de juiste schaal (regio, provincie)
kan vinden om het probleem op
te lossen.

SP: We

Op de netwerkdag van de
CDA-Bestuurdersvereniging
is
het rapport ‘Maak verschil’ toegelicht door de voorzitter van de
studiegroep Openbaar Bestuur.
Hij benadrukte de meerwaarde van regionale samenwerking
voor economische groei en lichtte toe wat dit betekent voor regionale bestuurders. De aanpak
van het rapport roept een aantal
dilemma’s op, zoals het dilemma
van de meerschaligheid: wat is

precies de regio? Verder is er het
dilemma van toezicht: hoe regel
je de democratische controle bij
regionale organisatie van activiteiten. En het dilemma van de
financiële verhoudingen: wie betaalt wat?
De aanbevelingen in het rapport
kunnen ons zeker helpen bij het
maken van de juiste keuze van
de schaal waarop we iets willen
gaan uitvoeren.

gaan bouwen
Toon van Vugt, SP Ruimtelijke Zaken
Op donderdag 7 oktober werd een SP-voorstel aangenomen. Een voorstel
om betaalbare huurwoningen te gaan bouwen. Voor 1-1-2017 gaan we van
start. Over drie maanden is de eerste rapportage naar de gemeenteraad. De
collega’s van D66 dienden het voorstel mede in. Het voorstel werd unaniem
aangenomen door de gemeenteraad. Dat betekent meer huizen voor mensen
met een kleine portemonnee. De afgelopen jaren ontstond er een groot tekort. Bernheze neemt nu verantwoording.

SP-voorstel
Na jaren van stilstand en achteruitgang, gaan we nu vooruit.
Vooruit met het bouwen van
huurhuizen. Die zijn hard nodig. Dat blijkt telkens weer. De
SP heeft dit regelmatig onder
de aandacht gebracht. Een echt
zorgpunt. Door de financiële crisis en onverantwoord derivatenbeleid, stopten de woningbouw-

corporaties met bouwen van
betaalbare huurhuizen. Jarenlang
werd er getalmd. Nu is met het
voorstel van 7 oktober jongstleden de boel vlot getrokken. De
eerste 50 extra huizen worden
gepland direct na 1 januari 2017.
Als het allemaal meezit, kunnen
die huizen er vrij snel na 1 januari
staan. Voor veel woningzoekenden een oplossing in zicht. Op die

manier kunnen we ook de statushouders helpen die op een plekje
wachten. Bernheze laat zo een
sociaal gezicht zien. Zo hoort het
ook. Solidair met de zwakkeren in
de samenleving en de mensen die
verdreven zijn van huis en haard.
Op naar een betere woonsituatie.
Dat is nu definitief in gang gezet.
Na jaren van praten is de bal gaan
rollen. Mooi.

meer huizen voor mensen
‘Steeds
met een kleine portemonnee’
Lokaal:

Geïnspireerd!
Altijd leuk wanneer je per toeval iets ziet of hoort waardoor je getriggerd
raakt. Afgelopen week was dat David van Reybrouck bij De Wereld Draait
Door. Zo’n drie jaar geleden bracht hij een boek uit, waarin de democratie
zoals ‘wij’ die gesystematiseerd hebben, het onderwerp was en naar aanleiding van de ontwikkelingen in de politiek over de hele wereld, was hij te
gast. In het kort komt het er volgens hem op neer, dat loten democratischer is
dan stemmen. Het stemmen zoals wij dat kennen, wordt nog maar 200 jaar
gedaan, terwijl de democratie veel ouder is en de Grieken het principe van
loting al toepasten.
neer: ‘wat denken mensen over
een onderwerp als ze hebben
kunnen denken?’. Voor lastige
onderwerpen zou er steekproefsgewijs een aantal mensen moeten worden geloot. Deze mensen krijgen informatie, tijd en de
mogelijkheid om te praten met
politici en experts die zij er zelf
bij willen betrekken. De besluitvorming gaat uiteindelijk vaak

We krijgen straks dus glasvezel in Bernheze. Ik denk dat jullie die
40% wel halen. Vind het ‘n goed ding. Maar geef mij nou ‘ns één
goede reden waarom ík ook over zou stappen.
Wel tien
Eén goede reden? Er zijn er wel tien. Glasvezel heeft nu eenmaal
veel pluspunten. Ik zet ze hieronder op een rijtje. Moet jij turven
hoeveel jij er belangrijk vindt.
1. Glasvezel heeft meer capaciteit. Je hoeft die niet te delen met
anderen die voor je zitten.
2. Binnenshuis kun je met meerderen op meer apparaten tegelijk
van alles en nog wat doen.
3. Je krijgt standaard 500 MB’s. Zowel up als down.
4. Klaar voor de toekomst. Glas is de Europese standaard. Helemaal up-to-date.
5. Er komen gastvrije hotspots in Bernheze voor toerisme en recreatie.
6. Binnen Bernheze kun je zelf lokale evenementen uitzenden en
ontvangen.
7. Met glas kun je alle mogelijkheden van e-learning benutten.
8. Digitale diagnose vanuit het ziekenhuis en medische monitoring thuis.
9 Allerlei mogelijkheden voor zorg-op-afstand.
10. Je kunt alles in en om je huis regelen (domotica) en beveiligen
via glasvezel.
11. Interactieve tv, HD-tv, 58 zenders standaard. Als eerste ook al
ultra HD-tv.
12. Concurrerende prijs-/productverhouding.
13. Extra pakketten flexibel per maand opzegbaar.
14. Betrouwbaar door ringleiding. Storing links? Dan signaal van
rechts.
15. Eén minpuntje: Mailadres. Maken we ‘n volgende keer misschien ‘n klein plusje van.
Volgende week: Glashelder-8.
Reactie? Mail breedbandbernheze@xs4all.nl
Teken in op www.e-fiber.nl

bernheze verruimt regels
mantelzorgwoningen
BERNHEZE - Het college van burgemeester en wethouders wil 55
plussers de mogelijkheid bieden, zonder vergunning, een mantelzorgwoning te bouwen of een bestaand bijgebouw om te bouwen
tot mantelzorgwoning.

Mieke Dobbelsteen, bestuurslid LOKAAL

Wat mij betreft gaan we hiermee
experimenteren, want het is zeker interessant om het principe
van loten toe te passen bij onderwerpen die lastig zijn om puur als
partijpolitiek op te lossen - zoals
vluchtelingen, grote uitgaven,
duurzaamheid - en wanneer een
referendum ook alleen maar een
ja- of nee-mogelijkheid geeft.
Van Reybrouck zet het mooi

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

sneller dan wanneer de ‘gewone
weg’ bewandeld wordt en heeft
meer draagvlak. Kortom, democratiseer de democratie.
Ook geïnspireerd geraakt? Kom
eens meepraten met ons van Lokaal!
miekedemol@hotmail.com /
info@lokaal.nu

De gemeente bood deze mogelijkheid tot nu toe alleen aan
zorgbehoevenden, zodat zij direct naast hun verzorger kunnen
wonen. Nu geldt deze mogelijkheid voor alle 55 plussers. Het
past in onze visie om iedereen

in Bernheze de mogelijkheid te
geven zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor mensen die
mantelzorg willen bieden, hebben we nu de verruimde regeling
ingesteld. De nieuwe regeling
gaat per direct in.

Vijf jaar

DeMooiBernhezeKrant
zie pagina 39
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

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

te koop

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Daan Smits
Per van Niftrik
kan293851
de staatsloten
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413
uit Loosbroek
ophalen bij
Paperpoint
Werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

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

Easy

1

4

7

6

8

2
3

7

9

7
3
4
3

4

6

4

9

7

2

Bidprentjes
H. Leeijen
John. D. Kennedystraat 90
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.
GARAGESALE
Zaterdag 22 oktober
9.00-12.00 uur. Spijkers,
gereedschap, schroeven en nog
veel meer, alles mag weg!
Ridder-Robertstraat 17
Heeswijk-Dinther

FRIETKRAAM Voor uw
evenement of feest. Voor info
en/of boekingen: 0413-292911/
06-25416954. Mario & Christa
Bok.
PEDICURE
HEESWIJK-DINTHER
Jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
Geef kleur aan dit
donkere, grijze
jaargetijde
Laat mij bepalen welke kleur u
het beste past.
Maak een afspraak voor een
kleuranalyse met gratis make up
advies.
Colorenta, Hannie Heesakkers
06-51110053 Heeswijk-Dinther.

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

schap en voert het de luisteraar
naar andere dimensies!

9

Heesch - Op 15 oktober 2016
treedt Trio Nebula op bij Sterrenwacht Halley. Onze sterrenwacht lijkt een ongewone locatie voor een concert, maar voor
deze gelegenheid is die bij uitstek geschikt.
Want Trio Nebula speelt zijn muziek van de CD Puls in combinatie met een videopresentatie
van de Deense astrofysicus Anja
C. Andersen. Op deze wijze verbindt het trio muziek en weten-

Alle muziek is geïnspireerd door
de ruimte. Astrofysicus Anja Andersen zal in de presentatievideo
interessante fenomenen uit de
ruimte uitleggen en spreken met
componisten, van wie het Trio

3

Uil Vermist

LOOSBROEK - Wij www.sudoku-puzzles.net
zijn afgelopen weekend onze uil Silly
kwijtgeraakt.

Heeft u informatie over Silly,
neem dan alstublieft contact op
met: Samantha Verhoeven
06-19013006.

Creatieve kids voor de
cursus ‘Creatief met
naald en draad’
Leer je eigen knuffel en kleding
te maken. Ook voor kinderen
met autisme en/of adhd.
Info: info@wavebegeleiding.nl
of 06-25302651.

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

Trio Nebula bij Sterrenwacht Halley

Puzzle #22488

Silly is een tamme uil. Ze vliegt
bijna nooit dus wij verwachten
dat ze rondom Loosbroek is. Ze
kent haar naam dus als je haar
roept zal ze waarschijnlijk wel
reageren. Ze is niet gewend om
haar eigen eten te vangen dus ik
verwacht dat ze honger heeft. Je
kunt haar herkennen aan de lederen bandjes om haar poten en
de stippen op haar buik. Als je
haar ziet, neem dan aub contact
met me op.

De mooiste lampen
vindt u in Heeswijk-Dinther.
Lampen hangen of op zicht
meenemen, is voor ons geen
probleem. Wij hebben altijd
leuke aanbiedingen en anders
maken we er een.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12.
5473 AE Heeswijk-Dinther.
www.heesakkerslichtvisie.nl
Parkeren voor de deur.
Dinsdags gesloten.

Bouwschuur voor
carnavals groep uit
Heesch met 17 leden allemaal
rond de 17/18/19 jaar. We
hebben al 2 jaar met plezier
meegedaan en zouden het heel
jammer vinden dit jaar niet mee
te kunnen doen omdat er geen
schuur is. Meer informatie:
Dirk van Kronenburg via
cvoandekant@gmail.com.

aangeboden

8

1

More Puzzles:

Jonge poesjes € 10,per stuk. Diverse kleuren.
06-41220005.

4

4

1

Balkenbrij 1 kilo voor
€ 4,95
Duitse biefstukken
€ 0,98 per stuk.
Slagerij Bert van Dinther
Heistraat 8 Oss

4

2

6
5

5

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

gevraagd

8

2

6

5

7

Bij Halley zal het Trio Nebula met
blokfluit, saxofoon en slagwerk
zijn Puls-repertoire spelen en een
nieuw stuk van Seth Rozanoff.

weer beïnvloedt humeur
Tekst?

enkele werken speelt. Zo maakt
zij een artistieke verbinding te
maken tussen muziek en wetenschap.
Sterrenwacht Halley en de andere sterrenwachten zullen met de
presentatie de perfecte omgeving creëren voor onze muziek.
De entree voor het concert bij
Halley bedraagt € 7,50, maar
voor Halleyleden slechts € 5,-.
Voorbespreken is niet nodig.
Zie oplossing pagina 38
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‘In de afgelopen jaren hebben onze inwoners regelmatig moeten lezen over
bezuinigingen, dan zijn deze plannen weer een aangenaam bericht’

Gunstige cijfers gemeente Bernheze
Bernheze - De financiën van de gemeente Bernheze zijn goed op orde. Wethouder Jan Glastra van
Loon presenteerde de begroting van 2017 op donderdag 6 oktober: “We zien een duidelijke stijgende lijn in de overschotten, waardoor ruimte is voor de gewenste investeringen. In de afgelopen jaren
hebben onze inwoners regelmatig moeten lezen over bezuinigingen, dan zijn deze plannen weer een
aangenaam bericht.”

Jan Glastra van Loon
Tekst: Ramon Kézér

In grote lijnen
“De begroting voor 2017 is de
derde van deze bestuursperiode”, vat Glastra van Loon samen.

“De eerste kenmerkte zich door
een pas op de plaats. Tijdens de
tweede begroting zagen we dat
de bezuinigingen een duidelijk
effect hadden, waardoor een stabiele basis ontstond.

naast zal het aantal woningen
naar behoefte van de inwoners
uitgebreid worden. “De inwoners waarderen het dat wij in de
kernen actief met hen in gesprek

Nu hebben we weer een mooie
lijst van investeringen, op plekken in de kernen die voor veel
mensen zichtbaar zijn. Kortom:
het gaat de goede kant op. Dat
heeft natuurlijk ook te maken
met het feit dat de economie
verder aantrekt en het rijk ons
meer middelen ter beschikking
kan stellen.”

‘mooie lijst van
investeringen’

Leefbaarheid
De gemeente gaat onder andere
verder investeren in de dorpscentra in Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther, HOV-vervoer
stimuleren met nieuwe haltes,
veiligheid van het fietsverkeer
en uitbreiding van de sportvelden van hockeyclub HDL. Daar-

zijn, over de wensen wat betreft
de leefomgeving. Onze plannen
komen dus niet uit een ivoren
toren, maar komen voort uit wat
leeft in de kernen”, licht Glastra
van Loon toe.
Zorg en welzijn, Volksgezondheid en milieu, economie
Op het gebied van zorg en welzijn constateert de gemeente dat
er – na de aanloopperiode – nauwelijks nog signalen binnenkomen die duiden op problemen.
Daarnaast blijft de gemeente

!
arkeren
Gratis p 52a, Veghel
an
NCB-La

t
Voor he

te

comple

De investeringen zijn mede mogelijk doordat de onroerende-

zaakbelasting het komende jaar
met 3% zal stijgen. Jan Glastra
van Loon legt uit: “Dit percentage is in het leven geroepen in tijden dat we moesten bezuinigen
en om toch op bepaalde punten
te kunnen blijven investeren.
Omdat de komende jaren de begrotingsoverschotten oplopen,
gaan we bekijken in hoeverre we
dat percentage na 2017 los kunnen laten.”

Bernhezer Business Event
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investeren in lokale initiatieven.
Een energieneutrale gemeente in
2030 is de belangrijkste pijler als
het gaat om Volksgezondheid en
milieu, op economisch gebied zal
flink worden ingezet op stimulering van de ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers, en
het beter en sneller laten verlopen van vergunningverlening.
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Ga naar www.bernhezerbusinessevent.nl en bestel ze vandaag

“WIJ SPONSOREN DE ONTMOETING”
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Businessevent Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze
www.bernhezerbusinessevent.nl

|

Eventpartner: Rabobank Oss Bernheze
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Zaterdag 29 oktober tonproatersavond in de Pas in Heesch
Al sinds vele jaren staat de tonproatersavond in De Pas als onmisbaar evenement op de activiteitenkalender. Een
avond lachen om onvervalste humor in
het Brabants dialect.
Het beste medicijn om de zorgen van
alledag te vergeten, is een bezoekje
aan de tonproatersavond. Lachen om
de dingen uit het dagelijkse leven, soms
wat uitvergroot of aangedikt, maar zo
herkenbaar. De tonpraters die dit jaar
in de ton plaats nemen zijn: Wichard de Benis,
Jasper van Gerwen, Cees Coolen, Frans Bevers,
Frank Schrijen en Boy Jansen. Tussen de tonpraters door zal dweilorkest ‘Nie te Geleuve’
vrolijke muzikale noten de zaal inslingeren.
Kaarten voor dit lachspektakel zijn te reserveren
via de website van De Pas, of zijn te koop voorafgaand aan het evenement.
De tonproatersavond begint om 20.15 uur en de zaal is geopend vanaf
19.30 uur.

e

CV afslag 15 strijdt mee voor
carnavalshit 2016-2017
NISTELRODE - In Partycentrum ‘t Maxend is op zaterdag 15 oktober het jaarlijkse Bernhezer Liedjesbal.
Muzikaal Bernheze kan op deze avond strijden voor de carnavalshit 2016–2017. CV Afslag 15 ziet uitdaging in deze gezelligheid en strijdt mee voor het eremetaal.
CV Afslag 15, ‘dé gezinsvereniging uit Nistelrode’ zoals ze zichzelf noemen, wil een serieuze
kandidaat zijn voor dit liedjesbal.
Vlak na carnaval 2016 startte de
club met de tekst voor het nummer ‘Ons Weverrijk’. Inzet: een
nummer met een hoog meezing- en dansgehalte en als het
even kan: tijdloos. Volgens de
gelegenheidsformatie ‘Exit 15’ is
dit gelukt. Zij vertellen trots: “Bij
de eerste klanken van ‘Ons Weverrijk’ heb je direct een sterke
drang om de polonaise te gaan
lopen.” Dit voorjaar werd voor
de Carnavalsknijter zelfs een
heuse videoclip opgenomen. Het
resultaat mag er wezen en ‘Exit
15’ is er zeker van: “Dit wordt
een Nisseroise carnavalshit zoals

we die lang niet meer hadden”.
Benieuwd naar het resultaat?
Kom op zaterdag 15 oktober

vanaf 20.30 uur naar Partycentrum ‘t Maxend voor het Bernhezer Liedjesbal en stem op ‘Exit
15’ met ‘Ons Weverrijk’.

oud ijzer koninklijke fanfare
7 oktober succesvol

o

WORKSHOP ZINGEN
Ben je tussen de 6 en 12 jaar?
Heb je zin om samen met andere kinderen te zingen?
Vind je het leuk om te leren
hoe je beter kan leren zingen?

Kom dan een keertje gratis proberen
op vrijdag 21 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.

Graag tot dan

HEESWIJK-DINTHER - De inzamelactie van de koninklijke fanfare zaterdag 7 oktober is weer
succesvol verlopen.
Meer dan 30 aanhangers oud
ijzer werden door een groep
fanfareleden bij elkaar gereden
om te worden gedemonteerd en
gesorteerd. De actie, die duurzaamheid combineert met geld

bij elkaar krijgen voor de aanschaf van instrumenten, is inmiddels een geslaagde traditie
aan het worden. Op steeds meer
Heeswijks-Dintherse adressen is
merkbaar dat gedurende het jaar
oud ijzer bewaard wordt, om
begin oktober te worden verzameld door de fanfare.
Namens de fanfare dank daarvoor en graag tot oktober 2017.

Kijkje in de keuken van aurora

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

De Schaapskooi presenteert:

Wanneklets 2016
in

Vorstenbosch
Zaterdag 16 oktober
m.m.v. De Pierebloazer

s

Met de volgende artiesten:

Rob Scheepers
Duo Vreemd
Hans Keeris
Hans Verbaarschot
Peter van de Maas
Frans Bevers

Aanvang:
20.00 uur
Zaal open:
19.30 uur
Entree:
€12,50 (150 kaarten)
Kaartverkoop:
Café en Cafetaria
de Schaapskooi
Reserveren:
0413 363120
Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

HEESCH – Je hebt ze vast weleens gezien of - vooral – gehoord; de muzikanten van het fanfareorkest
van Fanfare Aurora. Tijdens een rondwandeling op straat, een serenade tijdens een feestje in ’t Tunneke
of een concert in CC De Pas. Daarnaast wordt wekelijks op donderdagavond gerepeteerd in het verenigingsgebouw aan ’t Dorp 138 om het muzikale niveau op peil te houden. Op donderdagavond 20
oktober is een speciale openbare repetitieavond waarvoor je van harte bent uitgenodigd.
Onder leiding van nieuwe dirigent Geert Jacobs is Aurora
in voorbereiding op deelname
aan het Peeltoernooi op 18 juni
2017. Er ligt dan ook een aantal
interessante muzikale werken op
de lessenaar. Geert Jacobs zal tijdens de repetitie een toelichting

geven op de muziekstukken die
gespeeld worden. De openbare repetitie start om 19.30 uur
en duurt ongeveer een uur. Na
afloop is er de gelegenheid om
samen met de muzikanten van
Aurora, onder het genot van een
drankje, even na te praten.

Heb je altijd al een kijkje willen
nemen in de keuken van Aurora?
Kom dan op donderdag 20 oktober om 19.30 uur naar onze
repetitieruimte aan ’t Dorp 138
(tegenover de kerk), vanaf 19.00
uur staat de koffie voor je klaar!
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nisseroise kletsavond met muziek van ‘Lukano’
De tonpraters doen hun optreden met allemaal hun eigen plaatselijke dialect
NISTELRODE - De beste tonpraters hebben hun outfit klaarhangen. Zij zullen zaterdag 29 oktober het podium van Partycentrum
‘t Maxend betreden. Een avond lachen, gieren en brullen tijdens de
Kletsavond met onder andere Frans Bevers, Peter van de Meer, Kitty
Goverde, Frank Schrijen, Arian Compen en Rien Bekkers.
Deze tonpraters staan stuk voor
stuk al jaren in de ton en hebben
vele prijzen gewonnen. Naast de
mooie acts is er de presentatie
en muziek in handen van Drive
In Show Lukano.
In Limburg is het buutereednen, maar in Bernheze noemen
we het gewoon tonpraten. Een
‘tonprater’ speelt in een op een
podium geplaatste ton een bepaald typetje en maakt daarbij
grappen en woordspelingen.
Tonpraten wordt uitgevoerd in
het plaatselijke dialect van de
tonpraters. In vrijwel elke stad en
ieder dorp waar carnaval gevierd
wordt, worden speciale avonden
georganiseerd voor lokale tonpraters of buutereedners.
Partycentrum ‘t Maxend is een

Nieuwe cursus: Digitale fotografie
en fotobewerking

ten die bij een feest, evenement
of luxe diner van belang zijn.
Maar de zalen zijn naadloos aan
elkaar te schakelen, waardoor er
een prachtige locatie ontstaat
om deze Kletsavond in te organiseren.
De kaarten zijn te verkrijgen bij
Maxend: 0412-611251 of Bertie
Lukassen: 06-26660014.

700 g

1 kg

van 3.69
KOELING

SCHOUDERKARBONADE

Vernieuwing
Met nieuwe quizmasters, vonden we het ook tijd voor vernieuwing van de Kwis:

2.99

scHrijf Je in
per 1 november!
Dit jaar kan er op een ludieke wijze extra punten verdiend
worden. We hebben onszelf

1.39

ZOETE
AARDAPPELEN

0.89

PERSSINAASAPPELEN

1.99

van 1.49
RODE/
ROSÉ
DRUIVEN

1.19

270 g

Vrijdag
14-10 t/m
zondag
16-10

FANTA

DIEPVRIES

RODE
ARGENTIJNSE
GARNALEN

600 g

Wij kunnen niet wachten...
Denk daar maar eens over na...

0.69
500 g

0.33 l

0.49

Inschrijving
Woensdag 28 december staan
wij weer voor jullie klaar. Schrijf
je in per 1 november!

GEMBER

van 2.69

van 1.09

Actie!

uitgedaagd om het gemiddelde
cijfer flink op te krikken, voor iedereen genoeg kansen!

van 0.99

2 kg

VOLKOREN
MEERGRANEN
BROOD

NISTELRODE - Daar stonden we dan vorig jaar, tijdens de uitslagavond van 2015, voor ons heel spannend, maar zeker heel fijn! Wat
een superstart voor ons om te mogen beginnen met het organiseren
van de Nisseroise kwis. Veel geleerd van de vorige groep en nu
alweer flink aan de gang met nog twee nieuwe quizmasters erbij:
welkom Judith van der Velden en Ellen van Dinther!

150 g

van 1.99

Heel

Voorbereiding zesde editie in
volle gang!

De Nisseroise kwisorganisatie
2016 bestaat uit:
- Nick Ceelen
- Priscilla Bevers
- Niels Koenen
- Inge van der Steen
- Jo Anne Gremmen
- John Bevers
- Rens van Zeeland
- Gwenn van de Bovenkamp
- Judith van der Velden
- Ellen van Dinther

laChen
gieren
brullen

Maandag
10-10 t/m
zondag
16-10

LOOSBROEK - De nieuwe cursus Digitale fotografie en fotobewerking start in november in Loosbroek. Wil je meedoen, schrijf dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen
die een digitale camera heeft of
graag meer wil weten over de
digitale fotografie en het bewerken van foto’s. De cursus wordt
gegeven in negen lesblokken van
twee uur. De cursus wordt gegeven op avonden van 20.00 tot
22.00 uur. In overleg met de cursisten plannen we de avonden.
Kijk voor meer informatie over de
cursussen op
www.jolandonkersfotografie.nl.
Als je vragen hebt, kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen.
Jolan Donkers
06-22064638
donkers.fotografie@hetnet.nl.

mooie locatie met een drietal
prachtige zalen. Al de zalen zijn
uniek in hun soort en bovendien
beschikken ze over alle facilitei-

Actie!

3.99

1 kilo

Actie!

1.99

ROOMBOTER
APPELTAART

N atuurlijk
Aldi!

KOELING

HALFOM-HALF
GEHAKT

Actie!

3.69

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

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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het team dat bernheze
Kookchallenge gaat ver
Groepstrainingen
START in de week van 31 oktober 2016 (week 44)

Meld uw zoon of dochter nu aan!
• Begeleiding lezen en spellen
• Begeleiding rekenen
• Studievaardighedentraining
• Concentratietraining
• Sociale vaardigheidstraining
• Faalangstreductietraining
• Brugklastraining

Meer informatie en aanmelden

www.opdidakt.nl

MET EEN MENU WAAR jE U TEGEN ZEGT,
GAAN AMBER, OLiViA, XAViER EN SVEN
KOMENDE ZATERDAG DE STRijD AAN.
MAAR EERST: PROEFDRAAiEN iN DE KEUKEN
VAN EEN ÉCHT RESTAURANT!
BERNHEZE - Violet van Dooren, chefkok van Het Sentiment in Heeswijk-Dinther, heeft het er maar druk mee. Als begeleidend kok is zij
de sturende factor van het Bernhezer-team tijdens de grote finale
van aanstaande zaterdag 15 oktober bij het Koning Willem 1 College in Den Bosch. De achttien winnende teams uit de achttien gemeentes koken dan ieder hun driegangenmenu voor vijftien gasten.
Na het diner maakt de vakjury het winnend team bekend, en weten
we wie zich De Keukenbazen van 2016 mogen noemen en welke
burgemeester een jaar lang SmaakBurgemeester van Nederland mag
zijn.
Drie gangen kleur en geur
Dat menu, dat ziet er spectaculair
uit. Amber Lange, Olivia Moller,
Xavier Callieau en Sven Bogers

uit groep 7 van basisschool De
Toermalijn hebben hun menu
een mooie combinatie van smaken, kleuren en geuren meegeV.l.n.r.: Sven, Olivia, Violet, Amber en Xavier

Opdidakt Heesch| Schoonstraat 23 | 0412 450 228
heesch@opdidakt.nl

Groen is mijn lievelingskleur maar oranje is ook lief

De soep wordt gezeefd

De soep proeven

geven. Het voorgerecht bestaat
uit een duosoepje van tomaat en
courgette, mooi opgemaakt in
twee lagen in een glas. Erbij een
parmezaanwafeltje. En dan het
hoofdgerecht: groentespaghetti van snijbonen, gele courgette
en wortel, een ‘cordon vink’ van
gehakt en kaas, omwikkeld met

basisschool ’t Palet overspoeld
met kinderzwerfboeken

schoolmeubilair, schoolspullen en speelgoedmarkt

HEESWIJK-DINTHER – De Kinderboekenweek ging op basisschool ’t Palet op een
bijzondere wijze van start op woensdag 5 oktober. Alle leerkrachten hadden thuis
de boekenkast opgeruimd en boeken die geschikt waren voor de kinderen van de
school, werden meegebracht. Op de vroege ochtend zaten alle leerkrachten die
woensdag op het schoolplein heerlijk te lezen.

HEESCH – Basisschool De Toermalijn houdt op 15 oktober van 10.00-13.00 uur een
grote schoolmeubilair-, schoolspullen- en speelgoedmarkt.

Toen de kinderen arriveerden waren ze
natuurlijk nieuwsgierig en verzamelden
ze zich rondom de leerkrachten. Deze
lazen stukjes uit het boek hardop voor.
Na een kort gesprekje over het boek gaf
de leerkracht het boek aan een kind en
daarmee startte de ‘zwerftocht’ van het
kinderboek. Deze boeken zijn namelijk
voorzien van een sticker en hoeven niet
meer terug naar de eigenaar. Ze mogen
uitzwerven, samen met de boeken die de
kinderen hiervoor meenamen.
Hoe werkt het? Kinderen lezen de boeken en deze worden daarna aan een
ander kind gegeven, dat het boek leest
en weer doorgeeft. Boeken die even niet
doorgegeven worden, komen in een
kastje op school te staan. Daar kunnen
de boeken gepakt worden, gelezen en
vervolgens weer doorgegeven. Let dus
op, want je kunt zomaar een zwerfboek

De opbrengst van de schoolspullen- en
speelgoedmarkt komt ten goede aan de
renovatie en inrichting van de speelplaats.
Inmiddels zijn er al veel schoolspullen en
-meubilair verzameld. En op 3 oktober is
onze school volledig opgeruimd. Van zolder tot kelder!
Denk aan leerlingtafeltjes en -stoelen in
verschillende maten, speel- en leermaterialen, kasten, bordbankjes, krukken,
computertafels, oude schoolplaten.
Oersterk! Robuust! Vintage! Industrieel!

tegenkomen!
In de groepen 1-2 was deze ochtend ook
een bijzondere start, opa’s en oma’s kwamen met een boek op school. De opa’s
en oma’s lazen voor uit hun kinderboeken. Ook in deze groepen zijn inmiddels
zwerfboeken aangetroffen, die de kinderen samen met papa of mama óf opa of
oma mogen lezen.

Leuk bijvoorbeeld voor in de kinderkamer, speelhoek, computerruimte of studeerkamer.
Om half 11 is er een ‘bijzondere stukkenveiling’. De mooiste en leukste (vintage)
spullen waar je altijd al naar op zoek was!
Ook willen we op deze dag een speelgoedmarkt houden.
Daarvoor is natuurlijk speelgoed nodig:
Heb je nog speelgoed dat niet meer gebruikt wordt, maar in goede staat en

compleet is? Doneer het dan aan de
school op woensdag 12 oktober in speelzaal 1 van de kleuters. Je kunt het speelgoed van 12.00-14.00 uur inleveren. Er
zijn dan verschillende hoeken gemaakt,
zodat je het meteen gesorteerd kan neerzetten. Mocht je zelf geen tijd hebben;
dan is er beslist iemand in jouw omgeving die het even voor je kan brengen.
Samen maken we er een geweldige
markt van. Wij hebben er al zin in! Graag
tot ziens op 15 oktober!
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in de grote finale van Keukenbazen
tegenwoordigen is bekend

Meer foto’s op: www.mooibernheze.nl
onder toeziend oog van Violet
in de professionele keuken van
Het Sentiment eerst maar eens
uitproberen hoe een en ander zo
efficiënt mogelijk te realiseren is.
Want behalve de tijdsdruk komt
er zaterdag beslist nog een factor
om de hoek kijken: stress en zenuwen. Maar dat weet Violet met

haar vrolijke lach vast wel onder
de duim te houden. Wij zeggen
toi toi toi en smakelijk eten! Go
for it, wij duimen voor jullie!

De groenten op smaak brengen

Wokken en braden maar….

Alles over Keukenbazen en de
teams vind je op Facebook en op
www.keukenbazen.nl/gemeenten/
bernheze

Tekst: Anita van den Bogaart Foto’s: Marcel van der Steen

Schwarzwalder Schinken, en gebakken aardappeltjes. Het nagerecht is een frisse kwarktaart met
een bodem van cruesli, honingijs
en een zelfgemaakte chocolate chips cookie. De vier weten
al precies hoe ze de taken gaan
verdelen: Xavier en Sven maken
de kwarktaart en de cookies, Am-

ber doet de tomatensoep, Olivia
de courgettesoep en de parmezaanse wafel, en gezamenlijk
bereiden ze het hoofdgerecht,
waarbij twee personen de sliertjes maken van de groenten, en
de andere twee de cordon vink
in elkaar knutselen. Dat is althans
het plan. Maar vandaag gaan ze

Uitnodiging
Spaarweek
Kom je ook naar onze spaarweek?
Je bent van harte welkom op onze kantoren in
Heesch (Schoonstraat), Heeswijk Dinther, Nuland,
Oss (Jurgenshof) en Schaijk.

Meer informatie? Kijk op www.rabobank.nl/ossbernheze
Een aandeel in elkaar

17 tot en met 21
oktober 2016

Groenten voorbewerken
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auto & Motor

nIeUwS
Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

Op de oude manier,
met de hand

Schoonheid zit verstopt

Omdat je auto wassen op straat
niet landelijk verboden is, verkiest
nog altijd 30 procent van de autobezitters zijn auto zelf met de
hand te wassen in plaats van een
autowasstraat te bezoeken. Gedurende een minder florissante economie is dit percentage
veelal hoger.

Een autowaslocatie in je woonplaats is zo vanzelfsprekend niet. Nederland telt er namelijk 1.740, waarvan 1.300 met een geautomatiseerde wasstraat.
Bron: autowereld.nl

Bron: autowereld.nl

Autobedrijf W. van Dijk
Hommelsedijk 14
5473 RG HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413-291887

OOK VOOR REPARATIES EN APK KEURINGEN
Ford Fiësta nw model 1.3 en 1.6 .......... 2011

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

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

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

Ford KA 1.3.................................. 2004-2006

Toyota Aygo 1.0 4 drs ................. 2011-2012

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

Volkswagen Golf automaat.................... 2012

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

Volkswagen Polo 1.2.................... 2010-2012

autoliefde
roest wel
degelijk

Middelste Groes 13
Mobiel +31 (0)6 53 18 75 89

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

StAtionWAgonS:

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

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

Peugeot 206 ......................................... 2002

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

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

Een greep uit onze voorraad!

Citroen Xsara Picasso

€ 1499,€ 4450,-

2002 € 1499,-

Een
greep uit2007voorraad
Fiat Panda 1.2 panoramadak
€ 3750,Bedrijfswagens ex BTW:

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003 € 4.950,FordA4
Kablauw
1.3 Airco
2004
Citroën
2.0 28dkm
HDI 139Dkm 2005
€ 3500,Mazda Berlingo
2 automaat,
2005
€ 6.450,Audi
Metalic div. opties
2001 €€ 2499,4.750,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002 € 3.800,Citroën C5 br.1.8 grijs met.
2004 € 3.950,Lada Kalina 1.6 28Dkm
2008
€ 3499,Ford Connect 1.8tdci
2010 € 4500,Mazda MX 5 cabrio, zeer nette staat 1991 € 2.950,Citroen Xsara picasso blauw met. 2003 € 3.900,Mercedes
TD autom.youngtimer
1996
€ 5.950,2 Opel
CV 6 Combo
blauw (belastingvrij)
1971 €€ 1999.4.950,1.3 cdti
2004
Ford
Transit250
dubbele
cab. Hoog lang 2007
€ 5950.Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Citroën Xara Pic.1.8 gr. met.
2004 € 4.950,Peugeot
206Coupé
1.9 diesel
2001
Renault
DTI
2001
€ 1250,PeugeotKangoo
206 CC1.9
cabrio
2006
€ 6.950,Citroen
Xara
1999 €€ 1750,1.500,Renault
Clio
1.4
bebop
nieuwe
apk
1994
€ 750,Daihatsu
Yong
yrv
zwart
2002
€
2.750,Peugeot 206 2.0 HDI
2001 € 1750,Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Dodge Ram van 2.5 td, blauw met. 2001 € 1.999,Peugeot
1.4 8126DKm
2002
Scooter:
Renault Megane Scenic lgp, g3 1999 € 1.499,Fiat
Scudo206
combi,
pers. exleer
btw
1997 €€ 2250,1.999,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Ford Focus stationcar, 16 16v
2002 € 3.499,Peugeot 307 CC 2.0-16V Leer
2004 € 7900,Derbi
Atlantis 25 Km/h
€ 599,Rover 25 5-drs bl., metalic
2002 € 2.999,Ford Focus stationcar, zwart
2002 € 2.750,Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Ford Ka
meeneemprijs
1998 € 650,VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,Ford Transit connect, ex btw
2004 € 3.250,APK-keuring
laatste
vrijdag van de maand €10,2005 € 7.750,Hyundai
Tucson 2.0 bull en side bars

5384 VV Heesch
Tel. +31 (0)412 45 47 38
Fax +31 (0)412 45 23 65 info@autoserviceheesch.nl

In Nederland wordt één op de
tien auto’s niet of nooit gereinigd; dat zijn 800.000 auto’s!
Tijdens de economische crisis
was dit zelfs één op de acht,
volgens Bovag Autowasbedrijven.
Bron: autowereld.nl
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
Citroen
C3
85.000
1.8DTH
16v.................................
airco
2005
Opel Meriva
Zafira 2.0
2003
Fiat 500 zeer1.4
apart
40.00km
km airco ..........2007
2007 Opel
Citroen
C34200
airdream
selection
1.4Elegance
turbo automaat
2014
Opel Mokka
Zafira 2.2i
80.000 km. ......
2002
Fiat
Panda
km. ................................
2009 Opel
91.000
km
2012
Peugeot
307
1.6
16v
airco
2003
Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004 Opel Zafira Y20 DTH ................................. 2005
Fiat Panda
Easy1.8i
uitvoering
1.2 16V
Vti 57.000
km navi
Peugeot 308
206 2.0
GTI .........................
2001
Ford
Focus C-Max
16V Ghia 55000km ..2006 Peugeot
30.000
airco 206 1.4i 16V 85.000 km. ............
2014
2006
Ford
Fusionkm
1.4 16V 5-drs. .......................2012
2006 Peugeot
Ford Focus
1.616V
TDCI
titanium
2008 Seat
Arosa
2001
Honda
Civic 1.4
5-drs.
automaat .........2005
Peugeot
2061.4
cc 1.6 16V quiksilver 55.000km
..2004
Kia
Picanto
5drs
2005
Suzuki
Swift
1.2
5-drs
bandit
2013
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001 Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Mini cooper
1.6 airco
Yaris
automaat
5-drs airco 1999
Mazda
6 1.8 Clima
77.000 km. ................2007
2003 Toyota
Peugeot
3061.3
Break
1.6 ............................
5 x Opel
Ampera
in diverse kleuren 2007 Renault
pdc Clio 1.2 16V airco 64.000 km. .....
2009
Mini
Cooper
.............................................
2006
en uitvoeringen
0.9 16V
TCEairco
Expression,
Mini
Cooper 1.6 16V ................................. 2008 Renault
Renault Clio
Clio 1.6
........................ 2003
Opel
Corsa
1.3
cdti
5-drs,
navi
en
navi,
airco
63.000
km
2014
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005 Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
airco
FSI 82.000 km
Opel
Agila 1.2 16V airco 70.00 km. ..........2010
2005 Volkswagen
Suzuki JimnyGolf
4+41.6
...................................
2000
OpelCorsa
CorsaEasytronic
1.0 turboZ1.OXV
edition12V 3-drs...2015
airco Swift 4-drs. 9.000 km. ..................
2005
Opel
2002 Suzuki
2010
Opel
Corsa
1.2
met
ingebouwde
Volkswagen
Touran
1.9
TDI
77Kw
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010 Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
fietsendrager
2008
trendline
2010
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999 Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Opel Insignia Sport Tourer
2012 Volvo XC 70 5-drs automaat
2005
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998 Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Volvo V40 momentum T3 150 pk
2013
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

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

Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd 1

APK personen- en bedrijfswagens

APK personen-bedrijfswagens
tachograaf kijken
ijken
tachograaf

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

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

• APK - keuring
• Reparaties en onderhoud van alle auto’s
Kalos
1.4-16V
2007 auto’s
€ 3999,- en Renault
Megane
Scenic
1999
•Chevrolet
In- en
Verkoop
van
lichte
bedrijfsauto’s
Chevrolet
Matiz
0.8
2005
€
1500,Volkswagen
Fox
1.2
2009
• Wielen en banden

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

S É C U R I T É
23/09/09 10:12
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Zaterdag AUTOWASDAG

Ford Fiesta 1.0 titanium LMV airco 5 drs
Mercedes A150 classis automaat ecc
Toyota Corolla verso benzine 7 pers ecc automaat
Renault Trafic 2.0 d 115 pk grijs L2H1 nav airco trekh
Renault Twingo 1.2 parisienne airco rood
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport en style nav leer

45.000
72.000
85.000
80.000
16.000
98.000

km
km
km
km
km
km

2013
2007
2008
2013
2014
2012

autowasdag
Elke zaterdag, autowasdag?
Nou, lang niet voor iedereen,
want gemiddeld laten Nederlanders eens per zes weken
een emmer en spons vollopen
met sop ten gunste van hun
auto.
Bron: autowereld.nl

goedkope winterbanden?

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

ook
VERHUUR

Gebruikte
setjes winterbanden
goedkope winterbanden?
ook

Te Koop Ook
Vraag vrijblijvend
de prijs van uw bandenmaat.
voor bedrijfswagens

Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

VERHUUR

Like onze facebookpagina
en bekijk de actuele aanbiedingen

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

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

Brus Motors BV is meer dan 25 jaar een gerenommeerde groothandel in gebruikte, nieuwe en gereviseerde
automotoren, transmissies en motor gerelateerde onderdelen. Levering geschiedt door heel Europa. De
kracht van ons bedrijf wordt gevormd door levering uit de zeer grote voorraad en een eigen revisie afdeling.

Om onze klanten goed te informeren, onze producten te promoten en onder de aandacht te brengen, zijn wij op zoek naar een:

Communicatie Talent

in brede vorm
met een commerciële inslag en affiniteit met (auto)techniek
Functie-informatie:
- Het onderhouden van een (voorraad) dataplatform, productfoto’s hiervoor
maken en het registreren ervan.
- Het optimaal gebruikmaken van verschillende social media.
- Ondersteuning van het verkoopteam.
- Website beheren.
Uw profiel:
Wij zoeken een flexibele teamplayer met (enige) ervaring in soortgelijke
functie. Starters op de arbeidsmarkt met een gezonde instelling en die zich
volledig vinden in bovengenoemde functie gelieve ook te reageren.
Wij bieden:
Een uitdagende baan (40 uur) in een gezond bedrijf met grote betrokkenheid
van de medewerkers naar elkaar en de onderneming. Uiteraard een salaris in
overeenstemming met de zwaarte van de functie.
Reageren:
Mail je sollicitatie met CV naar:
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus,
Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel,
T 073-5479542
E ruud@brusmotors.com
I www.brusmotors.com

• wĳ werken voor
alle verzekeringsmaatschappĳen
• bĳ ons geen standaard
eigen risico
• gratis leenauto
Middelste Groes 13a - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093
info@schadeherstelrooyendĳk.nl - www.schadeherstelrooyendĳk.nl

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

MS 170
30 cm

van 244,- nu 199,-

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

De inwoners van bernheze
over onze kermissen

Best Bite
40 stuks

Vanreusel Snacks
Normaal 13,89

Tekst: Ramon Kézér

BERNHEZE – Het Bernhezer burgerpanel geeft regelmatig zijn mening over belangrijke maatschappelijke kwesties in onze gemeente. De laatste enquête stond in het
teken van een eeuwenoud fenomeen: de kermis.
Ga jij naar de kermis?
Van de 281 mensen die deze vraag beantwoordden, gaf 64% aan dit jaar de kermis
in zijn of haar dorp bezocht te hebben. 40% daarvan ging één dag, 33% zocht twee
dagen vermaak op de kermis en 27% was daar meer dan twee dagen te vinden. Wie
denkt dat de meerderheid van de kermisklanten alleen op de drank en de gezelligheid afkomt, heeft het mis: 41% bezoekt voornamelijk de kermisattracties, 32% gaat
zowel naar de kermisattracties als de plaatselijke horeca en 19% gaat alleen voor dat
Kermis
laatste. “Kermis is vooral iets voor de jeugd en ik gun hen een gezellige bijeenkomst
Intussen
is in elke kern van
deiemand
Gemeente
Bernheze een kermis geweest.
met
leeftijdsgenoten”,
licht
toe.

9,

99

3 Heeft u dit jaar een bezoek gebracht aan de kermis in uw
dorp?
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Pommes Croquettes
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Lamb Weston
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50%
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OP=OP
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40%

Epic
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tracties: 26% besteedt tussen 10 en 25 euro, 28% geeft tussen 25 en 50 euro uit en
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aan kermisattracties,
7% mag zich rekenen tot ‘big spender’
 Oliebollen
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en besteedt
meer dan
100 euro. Aan de bar zien we ongeveer hetzelfde beeld: 23%
Nee
 De sfeer is leuk, maar de drukte niet.
besteedt tussen 10 en 25 euro aan de plaatselijke horeca, 29% geeft tussen 25 en 50
 Geen behoefte aan. Sorry voor de kermismedewerkers maar kermis is niet aan mij
euro uit en 26% besteedt tussen 50 en 100 euro.

8,99
€ 11,49

Kip- of varkenssaté
Met of zonder stokjes
160 gram

Soepgroenten

Diepvriesspecialist

1 kilogram

Diepvriesspecialist

40%
korting

35%
30%

besteed. Hooguit de oliebollen die door onze dochter wordt gebracht.
Het laat me echt volledig koud, als kind vond ik er al weinig aan.
was niet
thuisindicatie
gedurendegeven
deze periode
> IkKunt
u een
hoeveel geld u tijdens de kermis
Kermis zegt mij niet veel meer
spendeert aan de kermisattracties ?
Niet blij met kermis vanwege de harde muziek tot laat in de nacht. Graag na 24.00(n=73)
uur
wat zachter 32%
ook in de diverse tenten.
 Was geblesseerd
27%
 Was op vakantie toen deze
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23%

25%

1,

20%

€ 1,99
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Mexicano of
gehaktstaaf pikant

15%
10%

1,

€ 1,99

19

0%
Vertel ik
liever niet

Churros

1 kilo

Gratis
spaarkaart
artikel

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 12 okt. t/m dinsdag 25 okt. 2016 Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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nisserois Golfkampioenschap 2016

voetbal

Knappe zege hVCh

Foto: Ruud Schobbers
V.l.n.r.: Lisette de Groot, Piet Smits, William Toonen en Maria Reizevoort

NISTELRODE - Het Nisserois Golfkampioenschap werd woensdag 5 oktober voor de 26e maal gehouden
op de mooie baan van The Duke. Anders dan andere jaren, waren nu ook spelers uitgenodigd die in Nistelrode geboren en/of getogen zijn en die echter niet meer in Nistelrode wonen. De opkomst was goed
en iedereen had er zin in.
De weergoden waren ons erg
goed gezind en dat zorgde al
voor een ontspannen en gezellige sfeer bij de ontvangst van de
spelers. Dit jaar zijn we shot gun
gestart, wat inhield dat spelers
tegelijkertijd de baan op gingen
en ook weer ongeveer gelijk binnenkwamen.
Er werd gestreden om mooie
prijzen, beschikbaar gesteld door
onze sponsoren; IVS Dosing
Technology, Van Tilburg Mode
en Sport, Marya schoenen,
OOB adviseurs en accountants,
Euroexpertise, Heerkens open

haarden en Anova Seafood.
De winnaars in de verschillende
onderdelen waren:

Stableford heren:
1e prijs: William Toonen
2e prij:; Norbert Reyniers

Longest drive dames:
Gerrie Smits
Longest drive heren:
Ike Heerkens

Strokeplay dames:
1e prijs: Lisette de Groot
2e prijs: Gerrie Smits

Neary dames: Gerrie Smits
Neary heren: Theo van den Bogaart
Stableford dames:
1e prijs: Maria Reizevoort
2e prijs: Toos de Veer

Strokeplay heren:
1e prijs: Piet Smits
2e prijs: Willy Langenhuijzen
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor een zeer
geslaagde dag!
Organisatie Nisserois
Golfkampioenschap.

GOES/HEESCH - HVCH heeft in Goes een fraaie zege behaald. Vanaf het begin namen de Heeschenaren het initiatief en in de 10e minuut kon verdediger Willem Roefs de 0-1 binnenkoppen uit een
hoekschop. Terwijl HVCH het feestje nog een beetje vierde, maakte
Goes er een minuut later alweer 1-1 van.
Doelpuntenmaker was spelmaker Mart de Kroo. Vlak daarna
moest HVCH-goalie Brian Vialle zich voor een inzet van Ray
Kroon werpen om een achterstand te voorkomen. HVCH liet
zich hierdoor niet van de wijs
brengen en ging door met aanvallen. Voordat Tom Hekerman
in de 36e minuut met een handig tikje de 1-2 liet aantekenen,
op een mooie dieptepass van
Bram Wonders, ontsnapte Goes
al aan een grotere achterstand
bij een kopbal van Vince Minten
op de lat en een goede mogelijkheid voor Sjoerd Schobbers. De
ruststand bleef daardoor 1-2.

Na de hervatting bleef HVCH
een prima spelletje op de grasmat leggen. Met een mooie
actie mikte HVCH-spits Jordy
van Horrik de bal, buiten bereik
van Goes doelman Dennis Uyl,
steenhard op de paal. Dit had al
meer verdiend. Niet lang daarna
volgde een prima combinatie,
waarbij Van Horrik de bal goed
aflegde op Sjoerd Schobbers die
beheerst de 1-3 binnenschoot.
In de allerlaatste minuut werd
het zelfs nog 1-4, toen invaller
Jordy Veld de bal goed kreeg
aangespeeld van Tom Hekerman
en met een droge knal de 1-4 op
het scorebord zette.

www.mooibernheze.nl

INFORMEERT, BOEIT EN INTERESSEERT

tŝũŬƵŶŶĞŶƵǁƐƚĞŵŐŽĞĚŐĞďƌƵŝŬĞŶǀŽŽƌ͗
^ƉĞůŵĂƚĞƌŝĂĂůǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶͬǌŽŶŶĞƉĂŶĞůĞŶͬ
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•

Verkoop particulier

•

Reparatie en onderhoud

•

Tuinberegeningsinstallatie

•

PVC buizen + hulpstukken riool
en hemelwaterafvoer

•

Hogedrukreinigers

•

Aspen 2-takt bezine

•

Ook voor het slĳpen van uw kettingzaag

•

Vĳverbenodigdheden
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voetbal

voetbal

Verdiende overwinning Prinses Irene

Driepunter voor vrouwen

NISTELRODE - Prinses Irene
won met 2-0 van Oirschot Vooruit. Op die overwinning viel
weinig af te dingen.
Nadat de mannen van Van Tilburg Mode & Sport in de 1e helft
verzaakten om op voorsprong
te komen, sloegen ze in de 2e
helft toe. Martijn van Vught en
Tim van den Brand wisten te scoren. De overwinning had zelfs
nog wat hoger kunnen uitvallen,
maar in de 90e minuut stopte
doelman Menno Kuulkers een
pingel.

Harold Lunenburg speelt zijn 250ste
wedstrijd voor WHV1
Loosbroek - Voorafgaand aan de wedstrijd WHV1 - VOW1 werd Harold Lunenburg afgelopen zondag geëerd voor zijn 250ste wedstrijd bij het vaandelelftal. In het bijzijn van veel publiek memoreerde
voorzitter Eli van Beekveld zijn inzet en loyaliteit voor de club.

De lange voetbalcarrière van
Harold kenmerkt zich door cre-

ativiteit, helaas veel blessures,
maar ook een tomeloze gedre-

venheid. Het sjouwen en sleuren
over het veld, typerend zoals zijn
vader Harrie dat bij het wielrennen toonde en de elegantie en
souplesse van zijn moeder. De
liefde voor de bal heeft hij nooit
afgeleerd; de behoefte aan uitgaan en alcohol echter wel. Zoals Harold het ooit in de jubileum
glossy, bij het vijftigjarig bestaan
van de club zelf zo mooi verwoordde: “Een vriendin laat mij
beter voetballen!”
De voorzitter sprak de hoop uit
dat Harold nog jaren, driemaal
per week pendelend vanuit Nijmegen, een voorbeeld mag zijn
voor jonge spelers. Onder luid
applaus nam de jubilaris de bloemen en cadeaus in ontvangst.
De wedstrijd tegen VOW werd
helaas met 2-3 verlies afgesloten.

WHV zet haar scheidsrechters in het zonnetje

SOMEREN/NISTELRODE - Na een 1–1 ruststand trokken de vrouwen van Prinses Irene aan het langste eind. In een gelijk opgaande
wedstrijd tegen Someren werd het 2–3. Voor de vrouwen van Strijbosch scoorden Veerle Donkers, Judith Cornelissen en Elien Ploegmakers. Eggers en Swinkels scoorden voor Someren.

voetbal

WHV verspeelt voorsprong
VEGHEL/BERNHEZE - WHV
heeft op eigen veld met 2-3
verloren van VOW. De Loosbroekenaren kwamen twee keer
op voorsprong door doelpunten
van Thijs Lunenburg en Ramon
Kézér (foto).
Bij aanvang van de wedstrijd
bleek klasbak Bart van de Laar
niet fit genoeg om te starten,
maar zou in de laatste 10 minuten van de wedstrijd nog invallen
voor VOW. Na een goede wedstrijd van de thuisploeg, moesten
de punten echter toch nog in de
slotfase van de wedstrijd aan de
bezoekers worden gegeven 2-3.

Vorstenbossche Boys deelt de punten
voetbal

Vorstenbosch – We mochten zondag aantreden op de Bergakkers tegen Boskant. Na de zware nederlaag van vorige week, waren
we er allemaal op gebrand om dit te gaan rechtzetten tegen een van
de sterkere teams van de 4e klasse.

LOOSBROEK - De week van de scheidsrechter, van 1 tot en met 9 oktober, was voor WHV en Korloo
aanleiding om haar eigen jeugd- en seniorenscheidsrechters en officials een hart onder de riem te steken en ze te bedanken voor hun inzet.
Alle officials die aan de club verbonden zijn, zijn al jaren de belangrijkste personen die zorgen voor respect en sportiviteit op de velden. Daar mag best eens bij stil worden gestaan! Symbolisch werd aan Libert
Heerkens als eerste het cadeau uitgereikt, als blijk van waardering, omdat hij sinds jaar en dag zowel de
jeugd als de senioren ondersteunt. Scheidsrechters en officials: we hebben ze hard nodig!

De eerste 20 minuten waren
duidelijk voor Boskant, dit resulteerde ook in een aantal kansen
voor hen. Deze werden gelukkig
goed gekeerd door onze keeper.
Hierna kwamen we steeds beter
in het spel en na een diepe pass
op Marvin, resulteerde dit ook
direct in de 1-0 voor de Boys. Dit
was een mooie opsteker voor
ons! Hierna creëerden we nog
een aantal kansen voor de rust,
maar helaas konden we deze
niet verzilveren en gingen dus
met 1-0 rusten.
De Boys kwamen fel de kleedkamer uit en creëerden direct
enkele kansen, maar deze werden helaas gemist. Maar enkele
minuten later was het wel raak,

Weslie werd in de diepte bediend en maakte het koelbloedig af, 2-0. Na deze goal gingen
we niet achterover leunen, maar
gingen op zoek naar de 3-0.
Deze kansen hebben we ook
zeker gehad, maar helaas zat de
keeper van Boskant hier regelmatig tussen.
Nadat we de wedstrijd niet op
slot konden gooien, zette Boskant weer aan en uit een hoekschop - 20 minuten voor tijd
- maakten zij de aansluitingstreffer 2-1. Het geloof was weer
helemaal terug aan Boskantzijde
en ze drongen de Boys steeds
verder terug op eigen helft. Uiteindelijk kregen we diep in blessuretijd toch nog de 2-2 te verwerken.

bernheze sportief
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Free running bij HGC voor hele stoere meiden 7e Open Bernhezer biljartHGC heeft een primeur in Heesch en omgeving: free running voor stoere meiden kampioenschap libre
HEESCH- Wat is free running nou precies? Free running is eigenlijk het zich verplaatsen van A naar B,
waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd. Vaak met behulp van bepaalde gymnastische technieken, zoals een cat jump, palm spin en nog véél meer. Onderweg is er ook ruimte voor fraai
uitziende tricks en moves.
In de buitenvariant wordt er veel gebruikgemaakt van
straatelementen in de stad en wijk. Maar ook in de gymzaal is het mogelijk een uitdagend parcours neer te zetten. Met name jongeren spreekt deze ‘cool’ uitziende
beweegvorm enorm aan.

Bernheze – In zalencomplex Royal Events Palace aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther (voorheen AquaRest) zullen van 15 t/m
30 oktober 85 spelers en speelsters gaan strijden om de trofee van
de beste librespeler van Bernheze. Biljartvereniging De Toren en
Asperia/AquaRest zijn inmiddels samengevoegd tot Royal Events
Palace en zij hebben de organisatie in handen.
om Nederlands beste driebander
(2015) uit te nodigen om een simultaanwedstrijd aan te gaan op
twee biljarttafels.

er is een speciale groep free
running-meidengroep gestart

voetbal

hockey

beugelen

boksen

tennis

badminton

basketbal

turnen

zwemmen

waterpolo

Twee jaar geleden werd er binnen HGC gestart met de
eerste free running-groep. Deze was voor zowel jongens
als meisjes. Maar de praktijk wees uit dat hier vooral veel
jongens op afkwamen. Een paar dappere meiden waagden ook een poging maar de meesten haakten af in het
geweld van al die rennende, springende en stuiterende
jongens. Daarom is er nu een speciale free running-meidengroep gestart. Het lijkt erop dat dit een groot succes
gaat worden. Twee weken geleden werd met de eerste
paar volleybal
enthousiaste
meiden gestart. Vanuit Sjors Sportief
handbal
doen er nu maar liefst twintig meiden mee, die allemaal
gedurende twee lessen kennis hebben kunnen maken
met free running. De reacties hierop zijn zo positief, dat
een groot aantal daarvan zeker hiermee door zal gaan.
Meer informatie over deze les en HGC staat op de websitehandboogschieten
van HGC: www.hgc-heesch.nl.
tafeltennis

De wedstrijdcoördinator zal de
komende dagen druk bezig zijn
om alle spelers en speelsters in te
delen in de diverse poules en het
wedstrijdschema voor de voorrondes uit te werken.
Indien je een kijkje wilt nemen
tijdens de wedstrijden ben je
van harte welkom. Op zondag
30 oktober worden de finales
gespeeld. De beste dames en
heren zullen dan gaan uitmaken
wie met de trofee naar huis gaat.
Ook zijn we in onderhandeling

Wedstrijdschema:
Za 15 okt 11.00-19.00 uur
Zo 16 okt 11.00-15.30 uur
Ma 17 okt 19.00-23.30 uur
Do 20 okt 19.00-23.30 uur
Vr 21 okt 19.00-23.30 uur
Za 22 okt 11.00-15.30 uur!
Zo 23 okt 11.00-19.00 uur
Ma 24 okt 19.00-23.30 uur
Di 25 okt 19.00-23.30 uur
Wo 26 okt 19.00-23.30 uur
Do 27 okt 19.00-23.30 uur
Vr 28 okt 19.00-23.30 uur
Za 29 okt 11.00-18.00 uur
Zo 30 okt 11.00-17.00 uur
Voor verdere informatie:
Jan van de Vorle
06-12147728.

Mike van
Grinsven samen met team
Nederland tweede
Quad cross

korfbal

Altior pakt thuis punt tegen Klick’15
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

DARDON
GUEUGNON/HEESCH - Mike van
Grinsven is samen met Team
Nederland op een
tweede
plaats
geeindigd in de
European Quadcross of Nations in
het Franse Dardon
Gueugnon.

Heeswijk-Dinther - Altior speelde zondag 10 oktober thuis tegen
Klick‘15. Na een goede voorbereiding, zag de pupil van de week
- Iris van de Meerakker - dat het Altior de eerste helft van de wedstrijd onvoldoende lukte om de gecreëerde kansen af te maken.
biljarten

duivensport

judo

Hierdoor kregen de gasten kans
om de voorsprong te pakken en
een gat te slaan. In de tweede
helft zette de thuisploeg alles op
alles om de overwinning naar
zich toe te trekken, maar verder
schakenwisten
dan
dammeneen 10-10 gelijkspel
de dames van Altior niet te komen. Donderdag 13 oktober is
de bekerwedstrijd uit, bij Stormvogels. Misschien
1cm b tot dan!
Altior 2 – Be Quick 2: 6-12

vissen

skien

snowboarden

kano

De Horst 2 – Altior 3: 11-5
Altior 4 – Klimroos 2: 12-10
Altior MW1 – Emos MW1: 6-12
Altior A1 – Avanti A1: 5-7
Altior B1 – Rosolo B1: 5-4
Altior C1 – Avanti C1: 4-2
Altior C2 kaarten/bridgen
– Corridor C1: 3-3
Altior D1 – Swift D1: 10-7
Altior E1 – Tovido E2: 11-2
Altior F1 – NDZW F1: 14-6
Altior F2 – Corridor F2: 5-3
Alico W1 – Altior W1: 5-9

Mike wist in de eerste manche op een sterke derde plaats over de finish
te komen. Ook in zijn tweede manche had hij zicht op een top drie
plaats totdat hij zich vast reed op een vermoeide rijder en terugviel naar
een negende plaats.
Omdat ook zijn teammaten Marc de Vries en Joe Maessen goed scoorden, wist Team Nederland netjes tweede te worden in het landenklassement.

1,2 cm b

voetbal

Gelijkspel Avesteyn

1,4cm b
Wijbosch/Heeswijk-Dinther
- Nadat Avesteyn zich - ondanks de overwinning van vorige week
tegen WHV - niet had beloond met een fors aantal doelpunten, werd vandaag met goede moed de
Wijbosche equipe WEC bestreden. Het was geruime tijd geleden dat Avesteyn Wijbosch had aangeautosport
karten
motorsport
daan.
Avesteyn trad nagenoeg
voltallig aan dus
dat zou op voorhand, geen reden moeten zijn voor een
eventuele mindere prestatie.

Avesteyn bleek echter niet bij
machte om een klinkende prestatie neer te zetten. WEC was
over de gehele wedstrijd zeker
niet de mindere van de ex-derdeklasser uit Heeswijk-Dinther.
Over en weer waren er wat kansen, waarbij zeker niet onvermeld mag blijven dat Avesteyn
zijn keeper Glenn Buermans
dankbaar mag zijn dat hij zich in
enkele één-op-één-situaties kranig verweerde en een doelpunt
voorkwam.
Daartegenover stonden enkele
kansen voor Avesteyn, die eenvoudigweg niet verzilverd konden worden. Enkele wissels aan
Heeswijk-Dintherse kant gaven
ook geen kentering te zien. Dit

maakte dat Avesteyn de wedstrijd met een 0-0 afsloot, waar-

door ze met 11 punten op een
gedeelde derde plaats staan.

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

www.rhadvocaat.nl

ZOTTE

ZATERDAG
op
Nu ook
RDAG
DONDE
Foto: Ad van Dooren

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

Heeswijk doet aan klantenbinding met zege tegen Erp

budo

Bjorn pakt eerste plaats
Zeewolde/Oss/Heesch – De derde Zeewolder Taekwondo Flevo
Cup werd zaterdag 8 oktober gespeeld. Voor de leden van Taekyon
Berghem was dit het tweede toernooi binnen een week. Dat deze
ervaring leidt tot goede resultaten bleek wel: met vijftien deelnemers werden zeventien prijzen behaald. Er kon meegedaan worden
op de onderdelen tuls en sparring.
Op het onderdeel sparring werden onderstaande prijzen behaald:
3e plaats: Jesse Broeren.
2e plaats: Niek Landman, Wessel Gremmen, Benthe Matthieu,
Lieke van den Berk, Dave Dek-

Foto: Hans Heesakkers

Heeswijk-Dinther - Het ruimschoots aanwezige publiek uit Erp en Heeswijk-Dinther beleefde een
prachtige middag op sportpark De Balledonk. Met zeven goals, veel strijd en bij vlagen mooi voetbal,
deden beide teams aan klantenbinding.
Uiteindelijk bleef het thuisteam met 4-3 aan de goede kant van de score en daardoor werd het aansluitende Fiesta Mexicana in de kantine een stuk leuker. Stef Adank, Bryan van Deursen, Tjeu van Alebeek en
Wouter van Dijke scoorden voor Heeswijk.

handbal

Heren pakken eerste winst,
Dames DOS’80 verliezen
HEESCH - De handbalsters van DOS’80 moesten zondag in Breda een ruime nederlaag incasseren tegen United Breda 2. De heren
moesten het zaterdagavond in sporthal ’t Vijfeiken opnemen tegen
VHC uit Valkenswaard, zij wisten de winst te pakken.
Offensieve dekking
de overwinning binnen te halen.
De Heesche dames slaagden er Eindstand 19-12.
maar niet in om een goede oplossing te vinden voor de offen- Overtuiging
sieve dekking die United Breda De Heesche heren van DOS’80
voor haar gasten in petto had. kwamen vol overtuiging uit de
De aanvalslinie van DOS’80 startblokken. Dat resulteerde in
kwam maar niet in het ritme, een prima eerste helft, waarin
met veel balverlies tot gevolg.
het gat werd geslagen. De verdeDe Bredase gastvrouwen bouw- diging had de zaken op orde en
den zo langzaam een voor- keeper Roy Govers deed de rest.
sprong op. Met de rust was het Ruststand 13-7. De tweede helft
11-7 in het voordeel van Breda. namen de gasten het initiatief in
De
formatie van
Henri van
Box- basketbal
handen door
te kiezen
voor een
Erik van de Kamp
voetbal
hockey
tennis
turnen
volleybal
handbal
Foto: Ruud Schobbers
tel wist zich in de tweede helft andere verdedigingsvorm. Daar
nog knap terug te knokken naar had DOS’80 aanvankelijk geen
een achterstand van twee doel- antwoord op en het wist in die zich op tijd en wist door hard
punten. Maar United nam ver- fase slechts eenmaal te scoren. werken de eerste overwinning
volgens het heft weer volledig Toch herstelde het team van van het seizoen verdiend binnen
in
handen enboksen
wist gemakkelijk
trainer/coach
Schellekens
te slepen.
beugelen
badminton
zwemmen
waterpolo Frank
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Ongelukkige nederlaag
korfbalsters Prinses Irene
korfbal

hardlopen

jeu de boule

NISTELRODE - De korfbalsters
van Prinses Irene hebben een
zware competitie. Elke week
moeten zij spelen op de toppen
biljarten
duivensport
judote doen
van
hun kunnen
om mee
met de korfbaltop, die smal,
maar erg sterk is.
De ploeg uit Nistelrode staat er
om bekend dat ze gemakkelijk
scoren, maar dat verloopt in de
schaken
topklasse
anders. Zondag
wist de
dammen
thuisploeg 18 treffers te maken.
DDW kon er 2 meer maken en
won met 18-20. De ploeg van
coach De Veer
1cm b had zeker een
punt verdiend. In de eindfase
kwamen zij volledig terug in de
1,2 cm bvielen de besliswedstrijd, maar
singen van de scheidsrechter allemaal de andere kant op.
1,4cm b

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

kaarten/bridgen

darten

snowboarden

golf

kano

kers.
1e plaats: Stef van den Berk,
Danique Boelhouwer, Bjorn van
Krieken uit Nistelrode, Imke van
der Zande, Romy Staal, Daiko
Martens, Huberto van de Wetering.

Open Paddenstoelen jeugdtoernooi
HEESWIJK-DINTHER – Het
Open Paddenstoelentoernooi is
dit jaar wederom inclusief gratis
wedstrijdtraining voor de kinderen die dit willen!
De training wordt gegeven op
maandag en woensdag voor
kinderen die in oranje of rood
spelen en op dinsdag en donderdag voor kinderen die in groen
of geel spelen, van 10.00-12.00
uur. Je kunt je ook voor een dag
inschrijven, via het opmerkingenveld bij toernooi.nl.
Onze nieuwe clubtrainster Dorien van der Baan gaat de training geven en zal veelal ‘s middags bij de wedstrijden aanwezig
zijn om te kijken of je al dingen
kunt toepassen en om misschien
wat extra tips te geven.
De wedstrijden worden overdag
gespeeld vanaf 10.00 uur tot
ongeveer 17.00 uur en op zaterdag 31 oktober worden de finalewedstrijden gespeeld.
Je kunt je inschrijven voor de categorieën:
Rood single: wordt op woensdag 26 oktober gespeeld indien
er veel kinderen inschrijven. De
beste kinderen van de poules
spelen dan op de finaledag van
29 oktober hun finalewedstrijden. Rood is voor kinderen met

geboortejaar 2007 t/m 2010.
Het inschrijfgeld is € 3,- per onderdeel voor rood en oranje. En
€ 6,- per onderdeel voor groen
en geel.
Elke dag zal er tussen 12.00 uur
(aansluitend op de training) en
14.00 uur een gratis lunch voor
de kinderen worden geserveerd.
Er staat op elke speeldag een
nieuw lunchmenu op het programma.
Inschrijven kan tot en met zondag 16 oktober via
www.toernooi.nl, vul bij zoeken
Heeswijk-Dinther in en klik op
Paddenstoelentornooi.

De oplossing
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Vijf jaar dmbk
Week 46 250ste editie
Week 42

5 WEKEN een
SUPERAANBIEDING
van een hele pagina
in DMBK vanaf
€ 250,- (ex. btw)*
Reserveer 1, 2, 3,
4 of 5 keer een hele
pagina.
Lever jij de advertentie
compleet aan in pdf.
€ 250,- *
(Ex. btw)
Oktober

2011

Maken wij de
pagina als advertentie
naar wens op?
Dan betaal je:
€ 250,- per pagina en
opmaak € 50,Totaal: € 300,-*

Of wilt u een
hele pagina redactie?
Dan komt de tekstschrijver
en/of fotograaf bij u langs
en betaalt u:
€ 250,- per pagina,
opmaak € 50,- en redactie
+ foto € 75,-.
Totaal: € 375,- *
(Ex. btw)

(Ex. btw)
Jaargang 5 • Week 41 • 12 oktober 2016

NIGHT OF THE MUSIC 2016:
Solisten bereiden zich voor

BIJLAGE DEZE WEEK
VEILIGHEIDSKRANT GEMEENTE BERNHEZE

NISTELRODE – Night of the Music, editie 8 staat 28 en 29 oktober op het programma in Sporthal De Overbeek. Een avondvullend programma van Fanfare Sint Lambertus, die met muzikale solisten een spectaculair optreden weggeeft.

Night Music
of the

Passion meets Music 2016

Buddyhulp

V.l.n.r.: René, Kyra en Marga

Tekst: Bart Geurts Foto: Ad Ploegmakers

De solisten treden zowel solo als
in duo’s op. Drie van deze solisten zijn René Habraken, Marga
van den Broek en Kyra Haerkens.
“De laatste maand is het voor
ons altijd inspannend om alle
puzzelstukjes goed op hun plek
te laten vallen”, vertelt René.
“Toen we begonnen, hebben
we tijdens de vergadering besproken wat we leuk vinden om
te zingen. Ik denk dat iedereen
zich wel heeft kunnen vinden in
zijn solo-optreden.” Marga vult
aan: “Ik vind dat je in de laatste maand ook echt naar elkaar
toegroeit. In het begin is het allemaal net iets afstandelijker, maar
dan zie je elkaar meer en groei je
ook naar elkaar toe. Je leert elkaar steeds beter kennen en op
een gegeven moment krijg je wel
een hele leuke klik.”

2012

2013

2014

2015

Het programma is voor alle leeftijden. Kyra: “Zo komen bijvoorbeeld mijn vriendinnen kijken,
mijn ouders en mijn opa en oma.
Er waren de vorige keer ook veel
mensen die op vrijdag zijn komen
kijken en vervolgens voor zaterdag nog een kaartje kochten.”

wat stevigere nummers. “Ik heb
altijd een beetje van de softere nummers gehouden, maar ik
merk nu toch wel dat ook wat
stevigere nummers voor mij
steeds interessanter worden om
mee aan de slag te gaan”, vertelt
Kyra.

De muziek is variërend, van pop
tot klassiek of funk. Voor de solisten is de muzieksmaak vrij breed.
René: “Er zitten ook nummers
tussen die we zelf hebben uitgekozen. Of het nou Nederlandse
meezingers, ballads of klassieke
werken zijn, het zou allemaal
voorbij kunnen komen.”

Toch merken de solisten dat er de
laatste maand veel moet gebeuren. Marga: “Wij willen het heel
graag aan iedereen laten horen.
Heel veel mensen hebben zoiets
van ‘de Night’, daar ben ik nog
nooit geweest, maar juist dan is
het heel mooi om een keer mee

Marga: “Ik vind klassiek ook leuk
en dat ligt me ook heel goed.”
Kyra zingt samen met Marga en
een aantal andere solisten ook

‘Vooral dat
je als team
samen ergens
je schouders
onder zet, geeft
wel een heel
mooi gevoel’
te maken. “Vooral dat je als team
samen ergens je schouders onder
zet, geeft wel een heel mooi gevoel”, vult Kyra aan. René: “Wij
vinden het heel leuk als we straks
twee avonden krijgen die vol zitten. Iedereen moet komen luisteren. Een fantastisch mooi dorpsgebeuren, waarbij de fanfare zich
heel mooi presenteert.”

Rabobank Oss Bernheze steunt het verenigingsleven met de Rabobank Clubkas Campagne. Met de
Clubkas Campagne laat de bank een deel van de winst terugvloeien in de maatschappij. Tijdens deze
campagne mogen leden van Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of
stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Dat is optimale ledeninvloed, zoals het hoort bij een cooperatieve bank. De stemmen van onze leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging
of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.
546 verenigingen en stichtingen doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Zij dingen met hun project mee naar een bijdrage uit de totale prijzenpot van € 300.000,-. Tijdens de finaleavond, die plaatsvindt op donderdag
3 november, wordt bekendgemaakt welk bedrag zij ontvangen. Leden van
Rabobank Oss Bernheze kunnen tussen 10 oktober en 23 oktober hun stem
uitbrengen.
Zij hebben hiervoor een persoonlijke stemcode ontvangen. Ieder lid mag vijf
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Meer
informatie leest u op www.rabobank.nl/ossbernheze.

Oktober woonmaand
pag. 12

Mooi & aan het werk
pag. 16

Keukenbazen
pag. 29

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Night of the Music
2016. Je kunt ze bestellen via de website
tickets.stlambertusnistelrode.nl of kopen bij
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers, Laar 1 Nistelrode

Kom in actie voor uw club!

pag. 5

Alle tandartsbehandelingen en
het tandtechnisch laboratorium
onder één dak!
• Implantaten
• Klikgebit
• Kunstgebit
• Reparaties

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

2016

Het adres voor een vakkundig
advies en montage op maat!

Zie pagina 19

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490

Jumbo Wiegmans Heesch

www.decozonwering.nl

Jumbo Nistelrode

Jumbo Heeswijk Dinther

* Deze actie is geldig van woensdag 19 oktober t/m woensdag 16 november.
Vraag naar de voorwaarden.

Heeft u al een advertentie gereserveerd in een van deze weken,
maar wilt u deze aanbieding? Neem dan contact op, dan regelen we dit.
Laar 28 Nistelrode - 0412-795170 - www.bernhezemedia.nl
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Vijf jaar
Zie pagina 39
Donderdag 13 oktober
Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Informatiepunt Welzijn
HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Boek & Babbel Special
Kinderboeken
Bibliotheek Heesch
EHBO cursus reanimeren
en AED
Laar 50 Nistelrode
Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
Liederentafel
CC De Wis Loosbroek
Vrijdag 14 oktober
Loosbroek draait door
Kerk Loosbroek
Pagina 7
NOIZ Rocks
CC Nesterlé Nistelrode
Opening Kluscafé
De Stuik Vorstenbosch

Bernhezer Business Event
2016
CC De Pas Heesch
Pagina 27

Centrum MAIA:
Familieopstellingen
Palmenweg 5 Nistelrode
Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Pagina 37

Berne in debat
Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Maandag 17 oktober

Informatieavond
Eerste H. Communie
Parochiezaaltje Nistelrode

Trio Nebula bij
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch

Knippen voor
Never stop Running
Sylvia’s Haarmode
Schutsboomstraat 14 Heesch
Pagina 4

Finale Keukenbazen
Den Bosch
Pagina 30

MandalArt: Intuïtieve
Mandala & Healing met
Bertine Donna
Palmenweg 5 Nistelrode

NK Motorcrosswedstrijd
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther

Wanne Klets 2016
De Schaapskooi Vorstenbosch

Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Pagina 37

Opening gerenoveerde
Willibrordcentrum
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther

Schoolmarkt
BS De Toermalijn Heesch
Pagina 30

NK Motorcrosswedstrijd
Heibloemsedijk 7
Heeswijk-Dinther

Concert: Frédéric Chopin
& George Sand
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Boek & Babbel Special
Kinderboeken
Bibliotheek Heeswijk-Dinther

Zaterdag 15 oktober

Concert OZNJ
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2

Op zoek naar geluk
CC Bernrode Heeswijk-Dinther

Centrum MAIA: Reiki 2
Palmenweg 5 Nistelrode

Boogie Wonderland 21+
Lunenburg Events & More
Loosbroek

Taartenschaaktoernooi
SV Caïssa
Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther

NOIZ Rocks
CC Nesterlé Nistelrode

Bernhezer Liedjesbal
Partycentrum ’t Maxend
Nistelrode
Pagina 28

BOBZ karaoke disco
Dorpshuis Nistelrode

Open zondag:
Badkamermarkt.nl
Canadabaan 18a Nistelrode

Pompoenfair
Zorgboerderij van der Wijst
Vorstenbosch
Expositie Kunst-Zicht
Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther

Imeet: Dromen
Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
Informatieavond Vormsel
Parochiezaaltje Nistelrode
Pagina 6
Lezing: Een andere kijk op
hooggevoeligheid
Bibliotheek Heesch
Pagina 4
Liederentafel
CC De Pas Heesch
Pagina 11
Film: My life without me
Filmhuis De Pas Heesch

Dinsdag 18 oktober

Donderdag 20 oktober

Inloopspreekuur Fysio
Steins Hoogstraat
Dependance Graafsebaan 38
Heesch

Eetpunt HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Dokter op Dinsdag @
Bernhoven: bekkenbodemproblematiek
Ziekenhuis Bernhoven Uden
Pagina 4

Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Pagina 37

Jaarfeest KBO Dinther
De Toren Heeswijk-Dinther
Pagina 8

Informatieavond Vormsel
Willibrordcentrum
Heeswijk-Dinther
Pagina 6

Presentatie stadswandeling
Oss
CC De Pas Heesch

Open zondag:
Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Waardsestraat 13 Nistelrode

Woensdag 19 oktober

Informatieavond Vormsel
CC de Wis Loosbroek
Pagina 6

Kluscafé
Achterdonksestraat 7
Loosbroek

Zondag 16 oktober

Kasteelconcert:
Quatre-mains
Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Lezing
Reumapatiëntenvereniging
CC De Pas Heesch
VV Vogelvreugd: Kienen
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Lezing: Jos van der Wijst
Heemkamer Heeswijk-Dinther
Pagina 18

Oud papier
Buitengebied Nistelrode
Informatiepunt Welzijn
HDL
CC Servaes Heeswijk-Dinther
Disco voor mensen met
een beperking
Lunenburg Events & More
Loosbroek
Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Pagina 37

Raad & Daad
inloopspreekuur
CC De Pas Heesch
Bezinningsavond
Parochie De Goede Herder
Heesch, Nistelrode &
Vorstenbosch
Lezing Frits van der Blom
Kloosterkapel Vorstenbosch
Pagina 2
Vrijdag 21 oktober
Afsluiting kerkplein
H. Willibrorduskerk
Heeswijk-Dinther
Pagina11
Zieso: Workshop zingen
Huize Heelwijk Heesch
Creatief & Lekker
workshop: midi-taarten
Den Hof 17 Nistelrode
Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Pagina 37
Theatercollege: Wim Kieft
CC De Pas Heesch
Publieksavond
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 Heesch
Zaterdag 22 oktober
Start kaartverkoop:
Zwetsavond
Paperpoint Heeswijk-Dinther
Extra collecte voor
Filippijnen
Kerken Heeswijk-Dinther en
Loosbroek
Open Bernhezer
Biljartkampioenschap Libre
Royal Events Palace
Heeswijk-Dinther
Pagina 37
Herfst Bridgedrive
CC Servaes Heeswijk-Dinther

Openbare repetitieavond
Fanfare Aurora
’t Dorp 138 Heesch
Pagina 28

Rattlesnake Shake
Jubileumconcert
CC De Pas Heesch
Pagina 9

Liederentafel
De Stuik Vorstenbosch

Leon van der Zanden:
Supergewoon
CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 15

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

