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Muziekkapel De Dûrzakkers 50 jaar
ZATERDAG 3 OKTOBER OpEn FEESTAVOnD ’T TRAMSTATIOn nISTELRODE

Ook bij de wijnfeesten kennen ze de muziek van De Dûrzakkers

Tekst: Milène Putters

NISTELRODE – Muziekkapel De Dûrzakkers uit Nistelrode bestaat vijftig jaar en viert dat met een feestje op
zaterdag 3 oktober. Enthousiast begonnen in 1965 en vijftig jaar later zijn ze nog steeds enthousiast; Peter
Timmers en Bart Jacobs vertellen over een halve eeuw De Dûrzakkers.
“In 1965 zijn we begonnen als
huiskapel van carnavalsvereniging
De Overzetters; onze residentie
was toen café Hermans, wat nu
’t Pumpke is”, vertelt Peter. “We
hebben toen een tijdje onder de
naam Überfahrtoeters geopereerd; Duitse namen waren toen
erg in, maar daar zijn we redelijk
snel van afgestapt.” In 1968 werd
er voor de naam boerenkapel De
Dûrzakkers gekozen en pas in de
jaren ’90 werd besloten er officieel muziekkapel De Dûrzakkers

van te maken. Peter vertelt dat in
de eerste tien jaar van het bestaan
van de muziekkapel uitsluitend tijdens carnaval werd opgetreden;
daarna gingen De Dûrzakkers ook
optreden tijdens de braderie en de
kermis van Nistelrode. Bart: “Samen met buurtschap De Rauw Hei
hebben we ook meerdere malen
het oogstfeest georganiseerd en
we hebben ook diverse keren een
prins carnaval binnen onze gelederen gehad.”
Op de afgelopen editie van de

Pinksterfeesten, en wie herinnert
zich die nu niet, was het feest helemaal compleet met een heus kapellenfestijn waarbij er lekker met
collega-muzikanten muziek werd
gemaakt. De organisatie was in
handen van muziekkapel De Dûrzakkers in samenwerking met de
Pinksterfeesten.
MARKANT
Bart en Peter vertellen dat de Dûrzakkers weinig verloop hebben; het
blijft eigenlijk wel een constante

groep van zo’n zestien personen.
“Best een unicum in de regio durf
ik wel te stellen”, aldus Peter. “We
hebben een hechte en gezellige
groep, waarmee we ook al sinds
1986 om de twee jaar naar Duitsland gaan om daar de wijnfeesten
mee te vieren.” Op de vraag of de
muziekkapel een markant lid binnen haar gelederen heeft of heeft
gehad, antwoorden Bart en Peter
vrijwel meteen dat dat wijlen Jan
Verkuijlen is geweest. “Hij heeft
een lange tijd echt alles voor ons
geregeld. Hij zorgde voor de perfecte balans tussen muziek maken
en zelf ook nog kunnen genieten
van de sfeer op zo’n avond of
dag.”
De Dûrzakkers repeteren nu al
sinds een tijd in hun eigen repetitieruimte waar zij op een vaste
avond in de week samenkomen
om muziek te maken.
GEZELLIGE AVOND
Peter vertelt dat de feestavond op
zaterdag 3 oktober in ’t Tramstation in Nistelrode, waarvoor de
entree gratis is, wordt aangeboden
aan iedereen; dus zeker niet alleen
voor mensen die lid zijn van De
Dûrzakkers en vrienden en familie
van die leden. “Nee, de avond is
echt voor iedereen die zich betrokken voelt én die zin heeft in een
gezellig feestje met zowel live muziek van de band Staal met Glazen
als een dj”, aldus Peter. Hij wil nog
graag benadrukken dat er tijdens
deze feestavond geen kapellenmuziek zal worden gemaakt.

Wie wordt de ondernemer van het jaar in Bernheze?
BERNHEZE - Op zaterdag 21 november vindt het Bernhezer Business
Event (BBE) 2015 plaats. Tijdens dit event worden de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt.
Inschrijving gesloten
Ondernemers in Bernheze werden
uitgenodigd om vóór 25 september jl. bedrijven aan te dragen, die
voor de Bernhezer Ondernemersprijs
(BOP) of de Jonge Ondernemersprijs
(JOP) 2015 in aanmerking komen.
Nu de inschrijftermijn is gesloten,
is de balans opgemaakt. Het aantal
voorgedragen bedrijven overschrijdt
alle verwachtingen en is nog niet
eerder zo groot geweest; een suc-

cesvolle start voor de organisatie van
het Bernhezer Business Event.
Klankbordgroep aan zet
De klankbordgroep bestaat uit een
vertegenwoordiging van alle dorpen in Bernheze. Zo maken Jan van
den Braak en Anthony van Bakel
uit Heesch, Ton Willemse en Geert
Hermes uit Nistelrode, John Schouten uit Loosbroek, Annelies Aarts uit
Vorstenbosch en Mariëlle Hurkmans

facebook.com/BernhezerBusinessEvent

uit Heeswijk-Dinther deel uit van
de klankbordgroep. Zij spelen een
belangrijke rol in het selectieproces
door informatie over de voorgedragen bedrijven voor de jury te verzamelen. Vervolgens maakt de jury,
mede op basis van de input van de
klankbordgroep, haar weloverwogen keuze voor de nominaties.
Wanneer weten we meer?
In week 40-41 stelt de organisatie
van het Bernhezer Business Event
de genomineerden persoonlijk op de
hoogte. In DeMooiBernhezeKrant
leest u er binnenkort alles over.
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Kaarten voor het Bernhezer Business
Event zijn vanaf week 41 verkrijgbaar via de website.

twitter.com/BernhezerBE2015 www.bernhezerbusinessevent.nl

11.00-18.00 uur

Bij Van den Berg keukens
Morgenstond 25
Heeswijk-Dinther
Zie pagina 16

Zie pagina 23

Jumbo Wiegmans Heesch
Jumbo Nistelrode

www.kijkmij.info
www.kijkmij.info
| www.hoormij.infoJumbo Heeswijk Dinther
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.
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Eten, drinken & uitgaan
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filmhuis de pas: SELMA 4 oktober 15.30 uur
HEESCh - De film gaat over het leven van Martin Luther King en richt zich
volledig op de protestmars van Selma naar Montgomery in 1965, die president Lyndon B. Johnson ertoe dwong via de Voting Rights Act een einde
te maken aan de ongelijkheid in stemrecht voor Afro-Amerikaanse kiezers.
Selma is een warmbloedige, aangrijpende en zelfs komische film. En bovendien pijnlijk actueel: niet alleen vanwege de recente protesten in Ferguson,
Missouri en New York, maar ook omdat twee jaar terug het Amerikaanse
Hooggerechtshof een belangrijk deel van de Voting Rights Act in de prullenbak gooide. In verband met de lengte van de film (128 minuten) zal er een
pauze worden ingelast. U mag uw drankje mee de zaal innemen.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams

In het kader van oktober borstkankermaand draaien we op woensdag 7 oktober om 20.00 uur de
film BROZER. Een unieke inkijk in het proces van
wat kanker met je doet en kan doen. Brozer is geen
film van glitter en glamour, geen wedstrijd of topsport. Het laat een ‘ander gezicht’ zien van omgaan
met kanker. Entree € 5,-.
Wij hopen u te ontmoeten bij filmhuis De Pas.

Journalist i.o.
Matthijs van Lierop
Roy van den Busken

Winnaar: Karina Korse

Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Lianne Gabriëls

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

PEFC/30-31-421

Wil jij kans maken op 2 gratis filmkaartjes?

John F. Kennedystraat 3, Heesch, 0412-452016

VRIJDAG 2 OKTOBER

Doosje hagelwitte champignons € 0,50
ZATERDAG 3 OKTOBER

Krop sla € 0,50 met gratis zakje dressing
Geldig in de winkel en op de markt in Nistelrode

Café-Cafetaria-Zaal

De Schaapskooi

Tonproatersavond ‘Wanne Klets 2015’
ZaTerdag
31 oKTober

* ons Jongens
* kitty Goverde
* Boy Jansen
* Frank Schrijen
* Rob van elst
* erik Mulder

kaarten nu te
koop bij De
Schaapskooi
€ 12,50 p.p.

Column
Marita
Overgang....
Is het nu nazomeren? Of is het vast een
voorbereiding op de winter? Een winterjas
is net te warm voor buiten en een zomerjas
weer net te koud...
Veelal wordt de herfst dan ook wel gezien
als tussenseizoen, een overgangsfase.
Vooral dat het vroeger donker wordt,
doet ons echt beseffen dat de zomer voorbij is. De avonden lijken
ineens weer een stuk korter. En misschien daardoor ook een beetje
ongezelliger. Maar ik - als bij voorbaat positief ingesteld mens kan ook zo wel veel voordelen noemen van deze tijd van het jaar;
de kans op zon en een beetje temperatuur is er nog!
Dat het vroeger donker wordt betekent ook dat de kaarsjes aan
mogen binnen, de gordijnen dicht en de bank is ineens een stuk
aantrekkelijker dan in de zomer!
Het huismussen mag gewoon in deze periode.
Ikzelf heb op dat soort dagen meer zin om thuis de keuken in
te duiken en iets lekkers te maken. En om maar even een simpel
voorbeeldje te noemen, appeltaart smaakt veel beter in de herfst
dan in de zomer.
Maar bij de maand oktober denk ik vooral aan pompoen. Heerlijk
in een sapje of soepje, maar ook heerlijk om taart van te maken.
In deze regio zijn pompoenen prima te verkrijgen, ze groeien zo
ongeveer in onze achtertuin.
Voor taart kun je het beste een zoete pompoen met oranje
vruchtvlees nemen. Hier mijn favoriete recept:
Pompoentaart met pecannoten;
Voor het deeg; 180 gram bloem, 2 eetlepels poedersuiker,
90 gram koude boter, 1 eidooier, 1 eetlepel citroensap
Voor de vulling; 25 gram boter, 300 gram grof geraspte
pompoen, 50 gram basterdsuiker, 2 eieren, 100 gram pecannoten,
citroenrasp van 1 citroen, 150 gram honing, vanillestokje.
Voor het deeg; alle ingrediënten goed kneden tot een bal.
Een uur koelen in de koelkast in plastic folie. Uitrollen en er een
taartvorm mee bekleden. Dit nog even koelen. Daarna afbakken
(22 minuten op 190 graden).
Voor de vulling; Bak de pompoen in de koekenpan zachtjes,
ongeveer 5 minuten. Vast 2 eetlepels basterdsuiker toevoegen
en licht karameliseren. Pecanoten toevoegen en mengsel op de
taartbodem scheppen. Eieren kloppen met de suiker, citroen,
honing en vanille, dan room erdoor spatelen.
Over de taart schenken en in 40 minuten bakken op 180 graden.

Met vriendelijke groet,
Marita
chefkok Eetcafé ‘t Pumpke

Smakelijk!

Nistelrode
www.eetcafetpumpke.nl

De SchaapSkooi

Heuvel 4 - 5476 KG Vorstenbosch - 0413-363120
Facebook.com/schaapskooi

Kom, proef en beleef...
Stichting
Klassiek concert en expositie

Zondag 4 oktober: klassiek concert
door Lisa Franken. Aanvang 15.00
uur, entree € 5,-. Lisa bespeelt de
cello en is pianiste.
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober: expositie tekeningen van Els
van Gorp. Beide dagen van 11.00
tot 17.00 uur. Gratis toegang. Els is
vanaf haar jeugd erg creatief. Wat
de ogen zien willen de handen creëren. Tekenen, kinderkleding ontwerpen en maken, bloemstukken,
enzovoorts. Toen haar kinderen wat
groter waren, vond ze eindelijk tijd

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

om wat meer in haar creativiteit te
investeren en sloot ze zich aan bij
een teken- en schilderclub in Veldhoven. Het werd haar duidelijk dat
er behoefte ontstond aan een gerichte opleiding tekenen. Na haar
pensionering in 2007 besloot Els in
2008 een opleiding te volgen bij de
Academie voor Schone Kunsten in
Arendonk. Als specialisatie onderwerp werd gekozen voor runderen
en gestart werd met een gedegen
studie van de anatomie van deze
dieren. In de eindbeoordeling van
de academie, die op 19 juni jl. werd

overhandigd, werd Els door de beoordelingscommissie
bewonderd
voor de progressie die hierin was
gemaakt. In de expositie te Vorstenbosch zijn tekeningen van runderen
door het jaar heen te zien. We beginnen met de runderen die in de
winter op stal staan en eindigen met
runderen in de mist in de vroege
herfst. Ook zal het abstracte werk
te zien zijn. Els hoopt dat bezoekers
met plezier en af en toe met de nodige humor genieten van haar werk
en is bijzonder geïnteresseerd in de
mening van de kijkers.

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

Na een miniverbouwing van de winkel in
Heesch staan wij weer graag voor u klaar
in onze winkels en tijdens het Oogstfeest...

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

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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Lekker Vies met jeugdgroep Kantlijn mooi vanhans manders
“Wat doet een gemeentedichter eigenlijk?” Dat
is een vraag die me met enige regelmaat gesteld
wordt, als in een bepaald gezelschap duidelijk
wordt dat ik deze taak in de gemeente Bernheze
vervul. Soms gaat de vraag gepaard met een
meewarige blik, soms ook word ik aangekeken
alsof ik een wezen ben uit een ander tijdperk,
dat op een of andere onduidelijke manier in
het betreffende gezelschap verzeild is geraakt. Een enkele keer is
enige bewondering voelbaar. Dan word ik bekeken alsof het feit dat ik
gemeentedichter ben betekent dat ik op het punt sta het raadsel van het
leven te ontrafelen.
Wat doet een gemeentedichter eigenlijk? Nou, vorige week zondag
bijvoorbeeld mocht ik acte de présence geven bij de oogstdankdag van
de ZLTO van Bernheze en omliggende gemeentes. Het auditorium
bestond uit een paar honderd agrarische ondernemers, die bij elkaar
gekomen waren in een grote hal van het prachtige groente- en
fruitbedrijf van Jo Verkuijlen. Het thema van deze bijeenkomst was
‘de bodem’. Ik mocht aan het begin van de sfeervolle bijeenkomst op
dit mooie thema mijn poëtische visie geven. Dat heb ik gedaan in het
onderstaande sonnet.

Goeie grond
Stan en Lizy

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

Heeswijk–Dinther - De jeugdgroep van toneelvereniging Kantlijn speelt op vrijdag 9 oktober om 19.30
uur en zaterdag 10 en zondag 11 oktober om 15.00 uur het stuk ‘Lekker Vies’ in het Willibrordcentrum (naast
de kerk) in Heeswijk. Een vrolijk, humoristisch en voor jong en oud herkenbaar verhaal. Debutant Stan van
der Pas en oudgediende Lizy van Eijk gaan, samen met alle andere spelers, iedereen een vermakelijke voorstelling bezorgen.
De repetities van de jeugdgroep
van Kantlijn zijn onder regie van
Sabine van Lamoen en Kristel van
Driel al in maart begonnen. Naast
een aantal ‘oud-gedienden’ zijn er
dit jaar een aantal debutanten.
Eén daarvan is de 11-jarige Stan
van der Pas. “Ik heb verleden jaar
de voorstelling van de jeugdgroep
bezocht en vond het zo leuk dat ik
me aangesloten heb”, vertelt hij
enthousiast; “Ik kreeg gelijk een
rol.”

noemen. De jongedame begon als
6-jarige elders in de regio in musicals te spelen en stapte na vier
jaar over naar Kantlijn. “Ik wilde
zonder zang en dans acteren. Dat
vond en vind ik namelijk het leukst.
Ik kan me volledig focussen op
mijn rol en helemaal in mijn karakter kruipen”, vertelt ze opgewekt.
Lizy gaat dit jaar los als Miss Ranz,
en moeilijk is het niet om daar de
letters ‘ig’ aan toe te voegen.

Er zijn zaken in ‘Lekker Vies’ verwerkt die
kinderen thuis nooit zouden mogen
Stan mag zich ‘lekker vies’ gaan
uitleven in zijn rol als Snottientje.
Het is geen hoofdrol, maar wel
eentje waarbij hij, net als zijn collega spelers, volop aan bod komt.
Lizy van Eyk mag zich, ondanks
haar 16 lentes, een oudgediende

Vies
Lekker Vies vertelt het verhaal van
Roos die opgescheept zit met, tot
vervelens toe, zeer keurige ouders
die hun dochter doorlopend op de
lip zitten om dat ook te zijn. Ze
wordt er tureluurs van.
Roos krijgt hulp van twee snotelfjes

Wanneer je voeten staan op goeie grond
Dan sta je lekker stevig in het leven
Je lijf en ledematen zijn gezond
En aan een ander kun je liefde geven
De vaste grond waar ooit je wieg op stond
Is altijd in je hoofd en hart gebleven
Al reis je ook de hele wereld rond
Je voelt je met die plek voorgoed verweven
Wanneer je op een bodem bent geboren
Die dor is en dus amper vruchten draagt
Dan lijkt een mens van meet af aan verloren
Had ieder maar een bodem die hem schraagt
Een plek die hem beschermt en kan bekoren
Want niemand wordt graag van zijn grond verjaagd.

van de planeet Oet, waar netheid
juist gezien wordt als een akelige
eigenschap en haar geleerd wordt
om vies te worden. “Er zit humor,
spanning en fantasie in. Het wordt
gespeeld door en voor kinderen,
maar ook ouders/verzorgers kunnen hierom lachen, mits ze niet
vies zijn van ‘Lekker Vies’. Er zijn
namelijk zaken in verwerkt die kinderen thuis nooit zouden mogen”,
aldus Kristel en Sabine.
Kaartjes kosten € 4,- p.p. aan de
kassa. Bij 10 personen of meer kost
een kaartje € 3,50 p.p. In dat geval
te reserveren via 0413-296008.
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Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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health, beauty, Care

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
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 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
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 uur
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
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
Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 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
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.
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Ontmoeting tijdens familiedag op drie locaties van Laverhof
Bijzondere expositie vertelt verhalen
HEESWIJK-DINTHER - Elkaar ontmoeten, dat is de kern van de familiedag die St. Barbara, het Mgr. Bekkershuis en Cunera/De Bongerd op 11 oktober houden. Op die dag wordt bovendien een bijzondere expositie
geopend. Te zien zijn foto’s, schilderijen en grafisch werk naar aanleiding van verhalen die bewoners, hun
familieleden, personeel en vrijwilligers vertelden met de bedoeling elkaar beter te leren kennen.
Na de oorlog kwam de zoon als
enige overlevende terug en vroeg
mijn moeder wat ze voor het bewaren wilde hebben. Ze verzocht
om een setje bestek als herinnering
aan het gezin. Ik heb dat weer van
mijn moeder gekregen”, vertelt ze.

drie eXPosities Met
hetzelFde idee

Dagbestedingscoach Annemiek van den Bosch en bewoonster Tine Tetteroo
Tekst: Wim Poels

Laverhof besteedt al zeven jaar
veel aandacht aan ‘familiezorg’.
Dat is een enigszins verwarrende
term, want het gaat zeker niet alleen om familie. Ook vrienden, buren en vrijwilligers kunnen samen
met de medewerkers van Laverhof
zorg verlenen aan de cliënten van
Laverhof. Een belangrijk onderdeel
van ‘familiezorg’ is het hebben van
voldoende contacten.
“Dat begint met het elkaar kennen. We hebben er in de werkgroep ‘familiezorg’ over nagedacht
hoe we dat konden bevorderen. En
zo kwamen we op het idee elkaar
verhalen te vertellen”, legt Judith
Sanders uit. Zij is dagbestedingscoach bij Laverhof. Zo kwamen er

workshops voor bewoners, familie,
medewerkers en vrijwilligers. Tijdens deze workshops vertelden zij
elkaar over persoonlijke dierbare
voorwerpen en herinneringen.
Ook zijn er via e-mail nog verhalen binnengekomen van medewerkers.
Het was een kolfje naar de hand
van bewoonster Tine Tetteroo van
Cunera/De Bongerd. Zij vertelt
graag verhalen en koos voor een
zilveren lepel en vork als onderwerp. “Ik ben opgegroeid in Den
Haag. Boven ons woonden in de
oorlog joden en de familie kon elk
moment worden opgehaald door
de Duitsers. Daarom gaf ze ons een
cassette met bestek in bewaring.

Zo waren er veel meer indrukwekkende of herkenbare verhalen. Bij
Cunera/De Bongerd gingen de
vertellers met hun voorwerp op de
foto bij Ad Ploegmakers en Marcel
van der Steen van Fotoclub Bernheze. Anderen kozen ervoor hun
verhaal in de vorm van een schilderij te vertellen.
Deze schilderijen zijn samengevoegd tot één kunstwerk of worden geëxposeerd in een vitrine.
Met de mails die binnenkwamen
zijn grafisch vormgevers aan de
slag gegaan en hebben dit prachtig
vormgegeven.
Uiteindelijk heeft dit alles heel wat
bijzonder beeldmateriaal opgeleverd. Het is allemaal te zien tijdens
de familiedag die de drie locaties
van Laverhof op 11 oktober houden. “Drie exposities met hetzelfde idee”, vertelt Sanders. “En toch
alle drie heel anders.”

De directeuren van cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis, cluster Schijndel en
cluster Heeswijk openen respectievelijk de tentoonstellingen in
St. Barbara, het Mgr. Bekkershuis
en Cunera/De Bongerd om 14.00
uur en de familiedag gaat door tot
16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om
te komen kijken, ook niet-familieleden. Wie op die dag zelf niet kan,
heeft altijd nog de mogelijkheid op
een ander moment te komen kijken. De werken blijven tot eind
november hangen.
Cliëntservicebureau Schijndel
Deken Baekersstraat 83
5482 JD Schijndel
(073) 544 33 33
clientservicebureau.schijndel@
laverhof.nl
Cliëntservicebureau Heeswijk
Zijlstraat 1
5473 CJ Heeswijk
(0413) 29 81 13
clientservicebureau.heeswijk@
laverhof.nl
www.laverhof.nl

Na een gigantische restyling
kunnen wij er weer flink tegenaan

IVn BIOWALKInG

www.mooinisseroi.nl

Kom gerust kijken en profiteer de aankomende 5 weken
mee van onze SUPER AANBIEDINGEN en maak daarbij
ook nog eens kans op FANTASTISCHE PRIJZEN die
verloot gaan worden op zaterdag 7 november
als wij ONS 20-JARIG JUBILEUM VIEREN,
onder het genot van een hapje en een drankje!

Dus zorg dat je er bij bent
Alle styling- en
verzorgingsproducten
voor de helft van de prijs
Aanbieding geldig van 1 t/m 10 oktober
Tegen inlevering van deze bon (één per persoon)

50%
kortin
g

Heilige Stokstraat 2A
5473 GL - Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 292897
hairstylingmirelle@gmail.com
www.hairstylingmirelle.nl

De merken
Gustav
Drykorn
Unexpected Heroes
Dranella
Coster

Jane Luska
Soulmate
Copenhagen de luxe
Moment by Moment
Osi

’t Dorp 60 B
5384 MC Heesch

Un leaded
Platino
I love Candies
Follie Di Garbo
Copenhagen de luxe

levillage@home.nl
www.levillagebv.nl
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DEpOT; een winkel waar je je thuis voelt

vooral als mensen om je heen jou
niet begrijpen en omgekeerd. Er
zijn veel redenen die het volwassen worden lastig maken. Carin
en Gemma van ‘Partners in Zorg’
begeleiden bijna 40 jongeren. Allemaal mooie mensen, boordevol
kwaliteiten, maar die moeite hebben die zelf te ontwikkelen. Carin
en Gemma willen een veilige plek

wagenwijd open te kunnen zetten
en iedereen te verwelkomen.
Toekomstplannen
De eerste focus ligt op de winkel.
Maar het pand van DEPOT heeft
veel potentie. De toekomstplannen liggen al klaar. De bovenverdieping leent zich namelijk
uitstekend als vergaderruimte of

Ontdek DEPOT op Facebook en
vanaf 21 oktober aan ’t Dorp 61A
bieden waar deze jongeren hun eigen kwaliteiten en interesses kunnen ontdekken. DEPOT wordt die
plek.
Boven v.l.n.r. Noortje, Désirée en Lieke en beneden Dennis en Carin in de koffiecorner
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

kel krijgt een gezellige uitstraling
waardoor je je welkom voelt.

Vandaag staan Dennis, Noortje,
Lieke en Desiree te popelen om
aan de slag te gaan. Dennis is de
koffiecorner aan het verbouwen.
Noortje, Lieke en Desiree zijn bezig
met het assortiment van de winkel
en tegelijkertijd bedenken ze allerlei creatieve plannen.

Medewerkers
Volwassen worden kan lastig zijn,

Enthousiasme genoeg om vanaf
21 oktober de deuren van DEPOT

HEESCH – Er wordt geklust, gelachen en overlegd. Er is weer leven in het voormalige Bruna pand in Heesch.
De sfeer is goed en de verbouwing van de winkel begint vorm te krijgen. Nog even en de deuren van de
nieuwe winkel DEPOT gaan open.
Vanaf 21 oktober kan iedereen terecht bij DEPOT in Heesch. Voor
boeken, woonaccessoires, speelgoed en snoep. Het zijn allemaal
mooie cadeaus. Voor jezelf of om

iemand anders blij mee te maken.
Naast de shop komt er ook een
hoek waar je terecht kunt voor
een lekkere kop koffie of thee met
zelfgebakken lekkernijen. De win-

NIEUW: HYDRAULIEK SERVICE - SLANGEN PERSEN

Ten behoeve van landbouw,
industrie, transport en
grondverzet maken wij alle
voorkomende hydrauliekslangen tot 1 1/4”,
klaar terwijl u wacht!

www.dsp-heesch.nl

HANSAN BOUWMACHINES B.V. - Middelste Groes 5 Heesch - tel. 0412-454727

zo’n cake

k’neel
lekker zijn

de bakkers Lamers

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!
bakkers
tips van de

n

bolle
n
e
o
p
m
o
p
onne
den:

van 2 bro
Bij aankoop

z

4 stuks

1,00

geldig t/m 7-10-2015

Onze cake is een klasse apart.
Pure smaak, pure ingrediënten,
gewoon erg lekker.
Deze week hebben we ’n heerlijke
herfstcake met kaneel.
Om je vingers bij op te eten.

Kaneelcake

2,95

normaal 3,95

expositieruimte. Een ruimte die in
de toekomst gehuurd kan worden
tegen relatief lage kosten of tegen
het leveren van wederdiensten die
de mogelijkheden van DEPOT vergroten.
Duidelijk is dat Carin en Gemma
denken in mogelijkheden. DEPOT
wordt dan ook zeker een prachtige
locatie, waar een ieder met plezier
zijn werk doet. En Heesch profiteert mee, een stoere winkel met
een aanbod van mooie artikelen in
een omgeving waar het goed toeven is.

Schilder nodig?
Van Bergen schilderwerken
uw betrouwbare partner
als het gaat om
beglazing, schilderwerk
en wandafwerking.

Professioneel & deskundig advies en uitvoering
De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch | T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207
vanbergenschilderwerken@home.nl | www.vanbergenschilderwerken.nl
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kbo bernheze

KBO Bernheze
KBO Heesch en
identiteit

Heesch - Bij KBO en identiteit
wordt al snel aan de K van katholiek gedacht. Die K willen we niet
kwijt maar het is wel zinvol eens na
te denken hoe we die in deze tijd
willen invullen. Hoe hetzelfde verhaal op een andere manier verteld
kan worden, leert ons Paus Franciscus. Het lijkt een kwestie van meer
rekening houden met de mens in
zijn dagelijkse omstandigheden.
Onder onze 1200 leden zouden er
toch mensen moeten zijn die hierover ideeën hebben en ook nog
bereid zijn om die kar te gaan trekken. Binnen de KBO worden veel
gezellige dingen georganiseerd,
maar af en toe even nadenken
over de zin van het leven is toch
ook nooit weg? Er voor elkaar zijn
wordt al in praktijk gebracht. Zie
het begeleid fietsen dat zeer succesvol is. Maar bijvoorbeeld ‘eenzaamheid’ is een thema dat zeker
meer belangstelling verdient. Veel
ouderen waarderen het om periodiek een bezoekje te krijgen! Activiteiten rondom onderwerpen als
kunst, filosofie, literatuur zijn ook

Gevarieerd en hedendaags

interessant en bieden vele mogelijkheden. Als groep een mooie
tentoonstelling eerst voorbespreken en dan samen bezoeken kan
boeiend en gezellig zijn. Iemand
uitnodigen om eens wat dieper in
te gaan op een actueel onderwerp
en daar dan samen op doorpraten
of als groep daar een boek over
lezen. Wij noemen zo maar enige
mogelijkheden. Voelt u zich aangesproken? Laat dan van u horen.
Met steun van het bestuur kan dit
een mooie nieuwe activiteit worden binnen de Heesche KBO.

gramma er veelbelovend uit. Om
half tien vertrekt de bus via een
toeristische route naar Mol. Tegen
twaalf uur wordt het gezelschap
verwacht bij ‘De Kaasboerin’. Er
kan dan meteen aangeschoven
worden voor een lunch. Na de
middag is er een showprogramma
met George Baker en diverse andere artiesten. De middag wordt
afgesloten met een broodmaaltijd.
Rond negen uur zullen de bussen
weer op De Misse terug zijn. Wij
wensen de deelnemers van Horizon en KBO een gezellige dag toe.

Stuur een e-mail naar
communicatie@kboheesch.nl.

Liederentafel
KBO Vorstenbosch

Busreis met
de horizon
Heesch - Ziekenvereniging de Horizon organiseert jaarlijks een aan
de doelgroep aangepaste busreis.
Zij gaat dit jaar naar ‘De Kaasboerin’ in België. In ons KBO jubileumjaar zijn wij in goed overleg
overeengekomen om met een aantal mensen daarbij aan te sluiten.
Een aantal KBO mensen zijn daarvoor persoonlijk aangeschreven.
Oud-bestuurslid Wil Kamp en
oud-voorzitter Wil de Jong zullen
daarom namens de KBO deze reis
mee begeleiden.
Voor de deelnemers ziet het pro-

Odiliapeel, dat onder leiding staat
van de accordeonist Anneke. Verder zullen er een drummer, een gitarist en enkele zangeressen aanwezig zijn.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende Nederlandse liederen, die de meeste mensen wel
kennen. Hiervoor zijn zangbundels
aanwezig.
De aanvang van deze avond is om
19.30 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. Dit alles speelt zich af
in de KBO-ruimte De Rogge, gemeenschapshuis De Stuik in Vorstenbosch. De entree is € 1,50 inclusief één kopje koffie. Deze avond
is voor iedereen toegankelijk.

Geslaagde
korenmiddag

Vorstenbosch - Bij de KBO in
Vorstenbosch wordt op donderdag 8 oktober een liederentafel
gehouden. Onder het motto ‘Zingen is gezond’ wordt er gestreefd
naar een gezellige meezingavond.
De avond wordt muzikaal verzorgd door ’t Liederenhofke uit

Heeswijk-Dinther – Seniorenkoor Cantando, het koor van
KBO-Dinther, hield woensdag 23
september een korenmiddag. Met
een opkomst van 110 personen
was de zaal in CC Servaes mooi
gevuld.
De ontvangst met een paar kopjes
koffie en een stukje vlaai, de consumptie en warme versnaperingen
in de pauze werden goed ontvangen. Waar iedereen echt voor
kwam waren de vier regionale koren. Ouderenkoor Nistelrode on-

Zonnebloemleden
Cursus reanimatie en AED
- Bij voldoende tage worden verhoogd naar 50 tot
genieten van Circus Renz Vorstenbosch
deelname zal EHBO St. Lucas Vor- 70%. Dit betekent dat elke week
stenbosch weer een opleiding reanimatie en AED geven.

Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. De overlevingskans voor
een slachtoffer is ongeveer 5 tot
10%. Maar door het slachtoffer
onmiddellijk te reanimeren en hierbij gebruik te maken van een AED
(Automatische Externe Defibrillator) kan het overlevingspercen-

140 tot 200 meer mensen gered
kunnen worden.
In de praktijkgerichte cursus reanimatie & AED leren cursisten hoe ze
iemand met een hartstilstand zo
effectief mogelijk kunnen helpen.
Naast een training op het gebied
van hartmassage en beademing,
krijgen ze instructies over de AED
(Automatische Externe Defibrillator). Met dit apparaat krijgt het
slachtoffer een kleine elektrische

der leiding van Marij Wingens beet
het spits af. Daarna zong ouderenkoor ‘Zang en vriendschap’ uit Den
Dungen onder leiding van Peter
Sep. Na de pauze kwamen seniorenkoor ‘Cantando’ onder leiding
van Peter van Raak en het ouderenkoor ‘Levensvreugd’ uit Berlicum onder leiding van Jan Turlings
aan bod. De grootte van de koren
was verschillend, maar iedereen
zong uit volle borst mee en de
zaal werd er echt bij betrokken. Al
bij al was het een heel gevarieerd
programma. Over het plezier van
het zingen, over liefde en mooie
meisjes, over gerstebier, over de
schoonheid van de natuur, over de
zee, over Brabant. Dus veel meer
dan serieuze (kerk)liederen. Niet
alleen in het Nederlands, maar ook
in het Duits, Spaans, Engels, Latijn,
Russisch en Italiaans.
Iedere dinsdagochtend is het gezellig in CC Servaes. Seniorenkoor
Cantando repeteert dan van 10.00
tot 11.00 uur. Na een uur enthousiast zingen, wordt er nagebuurt
onder het genot van een kopje
koffie.

schok waarmee het hart weer op
gang kan worden gebracht. De
cursus reanimatie & AED van EHBO-vereniging St-Lucas Vorstenbosch is voor iedereen geschikt en
wordt gegeven door een erkende
kaderinstructeur die aangesloten
is bij de Nederlandse Reanimatie
Raad (NRR).
Voor meer informatie en/of
opgave: Marion van de Ven,
0413-341893,
e-mail rinievdven@home.nl

Bezoek
Eindhoven/Heeswijk-Dinther - De Zonnebloemafdeling HeeswijkDinther/Loosbroek/Vorstenbosch ging op woensdag 23 september met
ruim dertig personen met de bus naar Circus Renz in Eindhoven. Er werd
genoten van een prachtige voorstelling. De artiesten lieten in hun show
adembenemende acrobatiek, doldwaze clownacts en fascinerende dierennummers zien.

HET BESTE
HOORADVIES
VOORVOOR
HET BESTE
HOORADVIES

ACCOUNTANCY - BELASTINGEN - ADVIES

www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

WWW.FINOVION.NL

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Finovion Accountancy Bernheze
Jan Timmers Korenstraat 5 5388 CR Nistelrode Tel. 0412 700509
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• Parkeren
de deur
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t/m9.30
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van 9.30
U bent van harte
welkom
op dinsdag
vrijdag van
- 17.30
uur - 17.30 uur
09.30
14.00
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op ’t
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en zaterdag en
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Upgrade mogeli
jkheid
naar uw wens

HeeschMeijerijstraat
0412-475959
0412-480302
83 38
Meijerijstraat
6 • Veghel6 • Veghel
(0413)• •28(0413)
83Oss
38 28

’t DorpMC
58aHeesch
• 5384
Heesch • 0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl
’t Dorp 58a • 5384
• MC
0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl

www.vanschijndelhoortechniek.nl
www.vanschijndelhoortechniek.nl
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Abdij van Berne
Dagelijkse eucharistieviering
om 12.15 uur.
Op zondag om 10.30 uur
en vespers om 18.00 uur.
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Een functionele moderne bakkerij
voor Van Mook, de Echte bakker
De open dag op zondag 11 oktober onthult alle bakkersgeheimen!
Aanbiedingen
juli 2014
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van181 t/m
t/m 24
7 oktober
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode
Bij aankoop van 2 broden
naar keuze:

½ krentenbrood voor

1,50

Volkoren
zonnepitbolletjes
4 + 2 GRATIS

Het bedrijf
groeit hard
met een
pa�ie voo�
streekproducten

Het is een heel gepuzzel geweest
om de productie door te laten
draaien terwijl de meest ingenieuze plannen werden uitgevoerd.
Eerst is de ingang voor leveran-

2,50

Brioche gevuld met room,
schijfjes appel en kaneelsuiker

De Echte Bakker

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

NISTELRODE – Na een grandioze verbouwing; met een uitbreiding en nieuwe indeling, is het dan zover. De
bakkerij is klaar en in productie, zoals voorbijgangers kunnen zien door de mooie grote ruiten aan de parkeerruimte. Op zondag 11 oktober, van 11.00 en 17.00 uur, kunnen belangstellenden ook binnen een kijkje
nemen, want tijdens de Open dag bij Van Mook, de Echte Bakker hebben Michel en Karin en hun hele team
de deuren voor u openstaan.

Duurzaamheid
Efficiënter werken, een goede invulling geven aan de ruimte en
een goede aansluiting op verschillende werkzaamheden krijgen en
waar mogelijk duurzaam, werden
gerealiseerd. Een heel mooi detail
is het nieuwe aanzicht van buiten; de witte muren en prachtige
afbeeldingen passen goed bij de
grote open ramen, waar iedereen
naar binnen kan kijken en waar de
bakkers werken.

2 voor

Van Mook

Van binnen en van buiten een metamorfose

In 2010 kreeg de winkel een fikse
opknapbeurt en werd groter, anderhalf jaar geleden werd duidelijk dat ook de broodbakkerij uit
zijn jasje groeide. Nieuwe plannen
werden gesmeed en intussen is
de nieuwe ruimere broodbakkerij
een feit en in gebruik genomen.
Het doel - een optimale routing
waardoor de bakkers efficiënter en
makkelijker kunnen werken - is behaald en daar genieten de bakkers
al met volle teugen van.

Appel/kaneelbroodjes

Kip cordon blue Diverse paté’s
4+1 gratis uit eigen keuken
100 gr.

Canadese ham
100 gr.

ciers verlegd naar de andere zijde
van het pand om zoveel mogelijk
parkeerplekken te creëren voor de
klanten. Daarna is de loods aan
de linkerzijde van het pand volledig verbouwd en is hier de nieuwe
broodbakkerij gerealiseerd. De
nieuwe rijskasten en ovens draaien
inmiddels op volle toeren.
Door de interne verhuizing van de
broodbakkerij is er meer ruimte
ontstaan voor snij- en inpakwerkzaamheden, wat efficiënter werken in de hand werkt.
Proeven
Het bedrijf groeit hard en met hun
Echte passie voor streekproducten,
maken ze veel eigen producten,
met heerlijke ingrediënten vanuit de streek. Ook de verkoop bij
bedrijven, horeca en andere kanalen blijft groeien. Dat Michel en
Karin niet stil gaan zitten na deze
verbouwing is bijna voorspelbaar,

bewonderenswaardig en maakt ze
echte ondernemers.
Om deze metamorfose in de bakkerij voor de klanten zichtbaar te
maken, hebben ze op zondag 11
oktober de open dag georganiseerd. Op deze dag onthullen
zij u alle bakkersgeheimen. Met
demonstraties in de brood- en
banketbakkerij, uitleg over desemproducten, introductie van
nieuwe seizoensgebakjes, kennis
van granen en zaden, is deze dag
een feest voor de geurzintuigen en
smaakpapillen. Er worden oliebollen gebakken en ook voor de kinderen is er volop vertier. Nieuwsgierig naar alle bakkersgeheimen?
Kom ook en laat u verrassen.

€ 1,30

€ 1,25

Varkenskophaas
100 gr.

€1,35

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

Hutspot 500 gram € 0,95
Koolrabi 2 stuks € 1,50
Elstar appels 2 kilo € 1,95
Elke vrijdag en zaterdag
vers geperst sinaasappelsap
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Van Mook, de Echte Bakker
Laar 66 - Nistelrode
0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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netwerken en marktverkenning in Rotterdam

HEESCH – De grote belangstelling van de leden van de Ondernemersvereniging Heesch voor de tweejaarlijkse
trip beloonde de inspanningen die de organisatie had geleverd om een leuk, leerzaam en boeiend programma
samen te stellen. Op 15 september stonden maar liefst 110 mensen te wachten op de bussen die hen naar
Rotterdam zouden brengen.
Onderweg waren er voldoende
mogelijkheden om met elkaar te
praten en een discussie op te starten. Eenmaal in Rotterdam aangekomen werden de haven en
de skyline bewonderd vanaf een
rondvaartboot met gids.
Marktverkenning
De beroemde markthal in Rotterdam gaf daarna heel veel gespreksstof. De bijzondere architectuur van de boogvormige hal,
waar marktkramen met een grote
variëteit aan producten van Nederlandse en exotische herkomst
worden omlijst door een uitbundig
beschilderd plafond, gebaseerd op
de hoorn des overvloeds en waar
appartementen onderdeel van de
‘muren’ uitmaken, maakte veel
indruk, volgens Jochem van der

Heijden van Houthandel Van der
Heijden. “Onder leiding van een
gids kregen we informatie over de
totstandkoming van dit bijzondere
project, de aan- en afvoer van producten, de invulling van personeel
dat 361 dagen per jaar gedurende
12 uur per dag de stands moet bemannen en de huur die wordt gevraagd.”
Het doel van het project was om
de marktkramen van buiten naar
binnen te verplaatsen om daarmee gemakkelijker te kunnen te
voldoen aan de steeds strengere
eisen die gesteld worden aan verse
producten.

‘De bijzondere
boogvormige
markthal maakte
veel indruk’

Netwerken
Tijd voor eigen verkenning was er
ook. Die werd door elk anders in-

gevuld, maar met 110 man kom
je elkaar ook regelmatig tegen en
- dankzij de opgedane indrukken was een praatje snel gemaakt. Jochem: “Ik heb aardig wat nieuwe
mensen leren kennen, ook van andere disciplines. Dat maakt het ge-
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en elkaar te helpen. Ik kan het iedereen aanbevelen. De regelmatige bijeenkomsten, de ledenvergaderingen en de jaarlijkse BBQ
zorgen voor plaats en tijd voor
ontmoeting. Ideaal!”

Teerdag Gilde St. Antonius Abt St. Catharina
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makkelijker om thuis elkaar te vinden en iets voor elkaar te kunnen
betekenen. Daarvoor ben ik ook lid
geworden van de OVH.
Om dichtbij huis de partners te
vinden waar je mee kunt sparren

NISTELRODE - Gilde St. Antonius Abt St. Catharina uit Nistelrode vierde zaterdag
haar jaarlijkse Teerdag.
Allereerst werd schutterskoning Jan van
Delst door het gilde afgehaald. Het standaardruiter paard Lisa stapte voorop om de
weg vrij te maken, gevolgd door tamboers,
roffelend op hun trommen. Daarachter de
vaandeldragers en vendeliers, met in hun
gevolg hoofdman, vice-hoofdman, de zilverdragers en de gildenbroeders en -zusters.
Zo presenteerde het gilde zich, in vol ornaat, ten huize van de Schutterskoning in de
Boekweitstraat. Na een toespraak door de
hoofdman, bracht vendelier Rick van Berkel
een vendelhulde aan de schutterskoning en
zijn echtgenote.
In de optocht toog het gilde, met de schutterskoning in haar midden, naar de gildelocatie, alwaar hen een broodmaaltijd wachtte, waaraan ook burgemeester Moorman en
pastoor Ouwens deelnamen.

Precies om 13.30 uur werd met het schieten
aangevangen. Dit jaar werd geschoten om
de titel van schutterskoning en de titel van
gildekampioen.
Het eerste schot werd gelost door de burgemeester, het tweede door de pastoor. Daarna
nam - onder leiding van de schietcommissie
- de wedstrijd een aanvang. In een spannende finale wist wapenmeester Adriaan van de
Laar de titel van schutterskoning voor zich
op te eisen.
Voormalig schutterskoning Jan van Delst
werd gildenkampioen; de beste in de drie
disciplines jeu de boules, kruisboog- en geweerschieten.
’s Avonds was er voor het gehele gezelschap
nog een maaltijd die verzorgd werd door
Partycentrum ’t Maxend. Met optredens van
een goochelaar en de band Klavertje werd
het nog een gezellige avond.
Het gilde viert op zondag 4 oktober haar
jaarlijkse gildemis (aanvang 9.30 uur) in de
St.Lambertuskerk te Nistelrode.
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Bernhezefamilieberichten

Gouden bruiloft Harrie en
Marie van Santvoort

Komt u een Broodje Brandweer eten?
Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
bernheze – De brandweer in Brabant en Zeeland organiseert in de maand oktober een gratis lunch. De
lunch staat in het teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Behoort u tot deze doelgroep
of zorgt u voor een zelfstandig wonende oudere: Kom een broodje bij de brandweer eten en ondertussen
vertellen brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige
woonomgeving.
In Bernheze zijn de lunches op:
Donderdag 15 oktober
in Nistelrode
Zaterdag 17 oktober
in Heeswijk-Dinther
Dinsdag 3 november
in Heesch
U dient zich wel van tevoren op de
site www.broodjebrandweer.nl aan
te melden.

Marie en Harrie

Foto: Lianne Gabriëls

Heeswijk-Dinther - Harrie (78) en Marie (79) van Santvoort - van
Zutphen uit Heeswijk-Dinther waren op 23 september 50 jaar getrouwd.
Harrie en Marie leerden elkaar
kennen in Heeswijk. Na zeven jaar
verkering zijn ze getrouwd en gaan
wonen op de boerderij van de ouders van Harrie in Loosbroek. In
1966 werden John en José geboren. Om gezondheidsredenen van
Harrie werd in 1969 de boerderij
verkocht en is er een huis gebouwd
aan de Zijlstraat in Heeswijk, naast
de zus van Marie. Hier wonen ze
nog steeds. In 1970 werd Maarten
geboren.
Harrie heeft 22 jaar bij Hypeco gewerkt in Nuland. In de avonduren
ging hij helpen op de boerderij van
de broers van Marie. Marie zorgde
voor het huishouden en de kinderen. Daarnaast heeft ze jaren de
Norbertusschool en de kerk gepoetst. Ook heeft ze veertig jaar

gezwommen bij zwemclub Gorgo
en was ze vele jaren lid van de
volksdansgroep van de KVO. Samen zijn ze lid van de KBO.
In hun vrije tijd verbouwen ze allerlei groenten in de tuin, waar de
hele familie van mee mag genieten. Ook geniet iedereen van de
eieren die door hun kippen worden
gelegd. Je kunt ze nog vaak zien
fietsen door het dorp.
Harrie heeft tot afgelopen zomer met een clubje regelmatig
geschoffeld op het kerkhof van
Heeswijk. Door ziekte heeft hij dit
helaas moeten opgeven. Hun kinderen en zes kleinkinderen zijn erg
blij dat hij voldoende hersteld was
om met Marie hun gouden bruiloft
te vieren.

Voorkomen van brand
Het voorkomen van brand is één
van de belangrijkste pijlers van de
brandweer. De brandweer gaat
hiervoor steeds meer de wijk in.
Tijdens de lunch kunt u dan ook,
samen met uw wijkgenoten, meer
te weten komen over de brandweer in uw wijk en al uw vragen
stellen over het voorkomen van
brand. Want weet ú wat de meest
voorkomende brandoorzaken zijn?
Weet u wat u moet doen als er
toch brand is? Heeft u een rookmelder in uw woning en weet
u waar u deze het beste op kunt
hangen? Waarom kan een blusdeken handig zijn? Weet u hoe u
veilig uw woning uitkomt?

Voorkomen is beter dan genezen

Foto’s: Ad Ploegmakers

een broodje eten
en meer leren over
brandveiligheid
‘Broodje Brandweer’ biedt u de
mogelijkheid al uw vragen rechtstreeks aan de brandweer te stellen. Tijdens de lunch geeft de
brandweer tips over rookmelders,
het maken van een vluchtplan,
oorzaken van brand, maar vooral
het voorkomen hiervan.
De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren zijn vlam in de
pan, roken, kaarsen en het op de
standby-knop laten staan of ver-

keerd gebruik van elektrische apparaten.
Langer zelfstandig
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden
tot gevolg. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer
thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal slachtoffers bij
brand de komende jaren stijgt.

Daarom is er dit jaar tijdens de Nationale Brandpreventieweken in
de maand oktober extra aandacht
voor de zelfstandig wonende senioren.
De brandweer nodigt senioren in
Brabant en Zeeland uit om tijdens
een lunch met een goed gesprek
- ‘Broodje Brandweer’ - brandveiligheid onder de aandacht te brengen.

Loop mee met ‘De Maashorst beweegt’

!
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Elke vrijdag
pizzadag

Nistelrode – De Maashorst vormt komend weekend het decor voor een unieke sportieve activiteit.
En ‘De Maashorst beweegt’ steunt daarmee ook nog eens een goed doel, want de inschrijfgelden van de
estafetteloop voor de bedrijventeams, komen ten goede aan de Ruud van Nistelrooy Academy. Dit initiatief
werd genomen door A.V. oss’78, Natuurcentrum De Maashorst en Van Tilburg Mode & Sport.

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

Pizza € 6,facebook.com/
floryaheesch

Met een beetje geluk hebben we een
mooie nazomerdagen

Naast de wandel- en hardlooproutes waarvoor al vele sportieve lopers
inschreven zijn, is er ook een Kidsrun. De basisschoolleerlingen van
groep 6, 7 en 8 kunnen daar gratis
aan meedoen.
Ook bedrijven kunnen nog inschrijven voor de estafetteloop,
waarbij het doel een dubbele
agenda heeft. Voor inschrijving van
€ 75,- per team van drie personen
steunt u als bedrijf de Ruud van
Nistelrooy Academy.
De coaches van de Ruud van NIstelrooy Academy helpen kinderen die
een zetje in de rug nodig hebben.
Kinderen met minder zelfvertrouwen of onvoldoende eigenwaarde.

Zij verdienen het om op een positieve manier benaderd te worden.
En wat het helemaal leuk maakt,
is dat Ruud van Nistelrooy zelf de
prijstuitreiking van de estafetteloop
zal verzorgen.
Een mooi sportief weekend waarover u meer kunt lezen over de
tijden van de wandeltochten op zaterdag en de hardloopafstanden op
zondag op
www.maashorstbeweegt.nl.
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Cursus ‘Familiegeschiedenis’
bij het BHIC via internet

ACTIVITEITENAGENDA
DO. 15
OKTOBER

CABARET: SARA KROOS

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 21,00

Sara Kroos is een echte
publiekslieveling. Ze staat
dan ook al vijftien jaar
voor volle, enthousiaste
zalen. Sara is genadeloos,
scherp, ontwapenend
en met recht een van
de grappigste vrouwen
van het land! Noteer
donderdag 15 oktober in je agenda, want dan speelt Sara
een try-out voorstelling in De Pas.

VR. 2
OKTOBER

PUBQUIZ

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: GRATIS

De pubquiz heeft acht wisselende categorieën, met openen meerkeuzevragen, een finaleronde en uiteindelijk een
winnaar. Teams bestaan maximaal uit vijf personen en
deelname is gratis. Schrijf je snel in via info@de-pas.nl o.v.v.
‘deelname pubquiz’.

ZO. 4
OKTOBER

FILMHUIS DE PAS: SELMA

AANVANG: 15.30 UUR
ENTREE: € 5,-

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

DO. 8
OKTOBER

ANDERMANS VEREN LIVE!

AANVANG: 20.15 UUR
ENTREE: € 18,50

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

VT. 9
OKTOBER

COMEDY CAFÉ

AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 8,-

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

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

Mensen wachten op de festiviteiten rond de herdenking van de bevrijding op Kasteel Heeswijk, september 1959.
(fotocollectie BHIC).

Den Bosch/Tilburg - Veel mensen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie. Zij vragen zich onder meer af waar zij vandaan
kwamen, welke beroepen zij hadden en wat hen zoal bewoog in het
leven. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) start op zaterdag 7 november in samenwerking met Regionaal Archief Tilburg
daarom weer de cursus ‘Familiegeschiedenis’.
In deze cursus is één familielid het
startpunt voor het onderzoek. Als
eindwerkstuk schrijven cursisten
hierover een verhaal. In deze cursus leren zij zoeken in diverse historische bronnen. De opdrachten,
instructie en terugkoppeling zullen
via internet plaatsvinden. Ook het
lesmateriaal wordt grotendeels via
een digitale leeromgeving aange-

boden. Voor deelname aan deze
cursus is het dan ook nodig dat
cursisten over digitale vaardigheden beschikken. Medecursisten
en docenten ontmoeten ze tijdens
twee bijeenkomsten:
- eerste bijeenkomst: op zaterdag
7 november (van 13.30 – 15.30
uur) in het BHIC, ‘s-Hertogenbosch

- tweede en afsluitende bijeenkomst: op zaterdag 13 maart
2016 in Regionaal Archief Tilburg, Tilburg.
Informatie
Cursusduur: november 2015 t/m
maart 2016 (twee bijeenkomsten
en digitale studiebegeleiding).
Kosten: € 84,-.
Deelname: minimaal 10, maximaal
20 deelnemers.
Inschrijven: via Regionaal Archief
Tilburg. Zie de website van Regionaal Archief Tilburg (bij cursussen
2015/2016), hier zijn ook andere
interessante cursussen te vinden.

Lezing over Rome en
Romeinen bij Nistelvorst
Nistelrode - HKK Nistelvorst verzorgt op woensdag 7 oktober in de heemkamer in Nistelrode een lezing
over Rome met als titel ‘Alle wegen leiden naar Rome’. Deze lezing zal gegeven worden door Ton Cruijsen uit
Reek. Ton is een ervaren en deskundig spreker, afgestudeerd als planoloog aan de universiteit van Nijmegen
en jarenlang werkzaam als docent aardrijkskunde.
Rome, meer dan 2700 jaar geleden gesticht op zeven heuvels aan
de voet van de Tiber, groeit uit tot
het middelpunt van een omvangrijk Romeins Rijk dat zich uitstrekt
langs de gehele Middellandse Zee
en zelfs ver daarbuiten. Van het
Romeinse Rome is veel overgebleven: tempels, theaters, basilica’s,
paleizen, badhuizen, zuilen en triomfbogen.
Vooral de machthebbers en de elite hebben een persoonlijke stempel op de stad weten te drukken.
Hoe de gewone Romeinen woon-

den en leefden, is wat moeilijker
voor te stellen, want zoals overal
is de rijkdom beter bewaard gebleven (in stenen en kunst) dan in het
leven van alledag.
Toch doet Ton een poging om ook
het leven van de gewone Romeinen in beeld te brengen. De lezing
is zo opgebouwd dat hij zijn toehoorders als het ware meeneemt
naar de Romeinse tijd en net doet
alsof zij met hem een bezoek brengen aan het Rome van die tijd.
De lezing vindt plaats in de heem-

kamer van Nistelvorst, Maxend 3
in Nistelrode.
Aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen € 3,inclusief koffie/thee.

Winnaars prijsvraag ZLTO
Bernheze - Bianca Verstegen, de heer Nelissen, Gaby van Orsouw,
de heer Verbrugge en Jeannette v.d. Rijt - allen woonachtig in Heesch
- zijn de winnaars van de ZLTO-prijsvraag tijdens Heesch Presenteert.
Tijdens Heesch Presenteert werden
er bij de stand van ZLTO Bernheze
drie vragen gesteld:
* Hoeveel wegen de twee kalfjes
samen?
Antwoord: 164,2 kilogram.
* Hoeveel champignons zitten er
in de vaas?
Antwoord: 342 stuks.
* Hoeveel eieren zitten er op de
rekjes? Antwoord: 239 stuks.

De prijzen, een gourmetschotel,
een groente-fruitpakket en een
zuivelpakket, zijn inmiddels door
de winnaars in ontvangst genomen.
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Verstegen Tuinplanten: Haal de herfstkleuren naar uw tuin

Marian Verstegen

Foto: Ad Ploegmakers

maanden. De
kardinaalsmuts met zijn
rode vruchten, Nandina
met
bloem
en met rood
verkleurde
bladeren. De
pluimhortensia’s zoals de Pinky Winky verkleuren geweldig mooi.

Aan de parallelweg langs de A50 aan de Willibrordusweg 6 in Schaijk vindt u een
zeer ruime sortering van prachtige tuinplanten bij Verstegen Tuinplanten. De herfst heeft
zijn intrede gedaan. De dagen worden weer korter, de regen valt met bakken uit de hemel De fazantenstruik die nu donkerroen de wind waait flink.
de bessen heeft, net zoals de kar-

SCHAIJK –

Het is herfst; tijd om uw bakken te
vullen met herfst- en winterbloeiers zoals winterviolen, bolchrysanten en heide in verschillende
kleuren. Ook in de herfstmaanden
zijn veel planten op hun mooist.
Om maar eens wat voorbeelden
te noemen: de zilverkaars en het

pampasgras dragen nu rijkelijk
pluimen. Een greep uit de Japanse
herfstanemonen, roze bloeiend of
zuiver wit met gele meeldraden tot
zelfs wijnrood gekleurd. Prachtplanten zijn het die zeker in elke
tuin passen. Verder verschillende
sedum-soorten en wat te denken

50%
KORTING
ZATERDAG 3 OKT.

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

van vaste planten die de komende
maanden ook bloem geven zoals de helleborus en de paddelelie
oftewel Tricyrtis. Deze plant bloeit
zelfs nog in november, met roomwitte bloemetjes met roze zweem
en rode vlekken. Heesters hebben
ook mooie herfstkleuren in deze

dinaalshoed. Heesters die in deze
maanden bessen dragen, zoals de
dwergmispel en de Japanse hulst.
De sierappel hoort ook in dit rijtje
thuis. De verschillende soorten zijn
met gekleurde appeltjes te verkrijgen.
Niet meer op voorraad? Wij bestel-

len het graag
en geven per
telefoon
of
mail een berichtje
dat
de bestelling
klaar staat.
Vanaf november hebben
we haagplanten op voorraad zoals beuken,
taxus, ligustrum en kunnen ook
weer bomen geplant worden.

Vele foto’s van genoemde planten
staan op Facebook en neem eens
een kijkje op onze website
www.verstegentuinplanten.nl.

ZONNIGE
ZATERDAG

ZATERDAG 3 OKTOBER DE HELE DAG 50%
KORTING OP ALLES! OMDAT HET OOK NATIONALE
KRINGLOOPDAG IS, WORDT HET EEN EXTRA
FEESTELIJKE DAG! ZORG DAT JE ER BIJ BENT!

Maaskade 32 Oss www.kringloopbedrijfoss.nl • Voorste Groes 1a Heesch www.kringloopbernheze.nl
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Grenzeloos BERnhEZE
nieuw fairtrade baby-assortiment
luChtpost
drÔme fraNkriJk

BERNHEZE - De Wereldwinkels gaan zich binnen de bestaande formule focussen op cadeaus voor elk levensmoment. Van geboorte tot op kamers gaan, van trouwen tot aan het pensioen. Voor elk moment heeft de Wereldwinkel een symbolisch cadeau. Bovendien dragen alle cadeaus bij aan een betere wereld. Vanaf 1 oktober
introduceren de Wereldwinkels in Bernheze een eerste module met het thema zwangerschap & geboorte.

Hans en Marie-José
Egelmeer

Ouders van een pasgeboren baby
gunnen hun kleintje de wereld.
Met het nieuwe babyassortiment
kan dat. Deze kersverse wereldbewoners maak je blij met schattige
knuffels, een zachte wikkeldoek, of
een van onze babydagboekjes met
mooie herinneringen voor later.
Met een cadeau uit de Wereldwinkel laat je niet alleen jouw kleintje
stralen, maar ook een familie ver
weg. De cadeaus zijn fairtrade
geproduceerd, waardoor de producenten een regelmatig en eerlijk inkomen krijgen, onder goede
arbeidsomstandigheden werken
en de kans krijgen om hun eigen
kinderen een mooie toekomst te
geven. Bernheze heeft drie wereldwinkels in Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther. Het assortiment
en de acties variëren per winkel.

Comment ça va?
De schoolvakanties zijn weer
voorbij. ’s Morgens als ik
het brood ophaal, kom ik
groepjes kinderen tegen op
weg naar school. Rugtas om
de schouder. Alleen of begeleid
door een ouder, vriendje of vriendinnetje uit een hogere klas. Op
het nabijgelegen pleintje tegenover postkantoor en ‘Mairie’ stopt
ook de schoolbus. Hier geen joelend klein grut. Iedereen verzamelt
zich rustig in rijtjes van twee voor de ingang van het schoolgebouw
totdat de deuren, waar de ‘professeur des écoles’ zijn leerlingen
staat op te wachten, opengaan. Ontspannen maar georganiseerd.
Het Franse schoolsysteem is
traditioneel van opzet met de
nadruk op ‘savoir’ (kennis)
en cultuur. Dat zorgt voor
welopgevoede kindjes (bien
élevé) en goede omgangsvormen.
Schoolbankjes, omgevallen
inktpotjes, kroontjespennen en
bevlekte schoolschriftjes, nostalgie
in Nederland, het is hier evenals de meetlat om kinderen te
‘corrigeren’ nog dagelijkse werkelijkheid. Beleefdheid is een deugd.
Het is niet vreemd dat een kind van 6 je begroet met “bonjour
monsieur, dame, ca va?”
De kleine ‘Daltons’ van hier tegenover, in leeftijd variërend van 2,
3 tot 5 jaar, kennen het al en geven je een handje, of omhelzing.
Discipline, sociaal wenselijk gedrag, kom daar maar eens om in het
Nederland van nu.
Muzikale vorming, tekenen, schilderen, zingen, dansen,
voordragen, natuur en museumbezoek?
Franse kinderen kennen hun klassiekers, leren al heel jong
prachtige gedichten uit hun hoofd. En wie is er in een museum
nog nooit een groep Franse scholieren tegengekomen, die uitleg
krijgen over kunst en in alle rust, schets- of notitieblok op schoot,
aandachtig en met respect de grote meesters bestuderen. Zo leren
ze aan de hand van de gebruikte technieken een ‘Cézanne’ van
een ‘Van Gogh’ te onderscheiden. We zagen ze aan het werk in
Parijs, museum Pompidou. Honderd (!) middelbare scholieren
met welgeteld één begeleider bezig om hun gedachten in een
‘dissertation’ (essayvorm) te verwoorden. Of dichterbij in Pont de
Barret, fietsende kinderen die, helmpje op rugtas om, onderwijzers
fietsen mee, in klassenverband de natuur verkennen. Handig
bij het determineren van de vele paddenstoelensoorten in onze
streek. Wanneer ze gewapend met emmertjes en plastic zakjes
ijverig ‘zoeken naar de verschillen’. Of de veelheid aan vogel- en
plantensoorten proberen te onderscheiden. Geweldig om te zien.
De ‘École Maternelle’ (kleuters) en naastgelegen ‘Élémentaire’
(lagere school) in Pont kennen, evenals andere Franse scholen,
vier lange schooldagen van 8.00 uur tot 17.15 uur. Maar dat
wordt dan weer gecompenseerd door lange vakanties, waaronder
9 (!) weken zomervakantie. Tijdens de middagpauze wordt door
kinderen en leerkrachten gezamenlijk het ‘répas du midi’ (maaltijd)
op school gebruikt. Woensdagmiddag is iedereen vrij. Daarna
volgen het ‘Collège’ in Cleon d’Andran en vanaf 15 jaar het ‘Lycée’
in Montélimar, vervolgens kan er worden doorgestroomd naar een
‘Université’ in Valence of Aix en Provence. Momenteel woedt er een
discussie in Frankrijk om het middelbaar onderwijs te hervormen. De
socialistische minister van onderwijs Najat Velland, bijgenaamd de
‘Roze Khmer’, en gehaat door rechts Frankrijk, wil meer kindgericht
onderwijs en minder leerstof (20% van de lesuren inruimen voor de
persoonlijke begeleiding van zwakke leerlingen). Deze worden dan
weggehaald bij vakken als Engels, wiskunde, of geschiedenis. Een
gruwel voor het huidige stelsel, waar kinderen moeten excelleren
en ouders hen bij het afscheid op het schoolplein ‘travaille bien’
toewensen. Toch wat anders dan ons ‘veel plezier hè’.
Doorgeschoten prestatiecultuur? Wij genieten nog even van het
handje van Christophe en het ‘bonjour monsieur, dame’ van Régis.
www.lacolline.nl

Het lijkt nog heel ver weg,
maar voor u het weet is het zover.
Kerst!

Wij zijn al weer volop bezig met de
voorbereidingen van de relatie- en kerstpaketten.
We helpen u graag met het samenstellen van een
mooi pakket voor uw medewerkers of relaties.
Kom gezellig langs
of mail naar:
info@g-italiana.nl
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

We gaan inspiratie opdoen
in Italië en zijn daarom van
maandag 5 t/m woensdag
14 oktober gesloten.
info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

De reizen voor de zomer van 2016
zijn nu al boekbaar.

OSS - 0412-85 69 85 - 06 21702690 - gaby.boonstra@thetravelclub.nl - www.thetravelclub.nl/gabyboonstra

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M
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Muziek en sportiviteit hand in hand bij jubileumviering blaaskapel De Bokkebloazers
ken met elkaar en voor iedereen”,
glundert oprichter Wim Smits. Zelf
speelt hij al decennia lang de bes
bas en hij is blij dat de kapel nog
steeds bestaansrecht heeft.
Er veranderde in drie decennia wel
iets. “We hebben enige wisselingen in samenstelling gehad. Jos
Hermans en ik zijn de enige die
er vanaf het eerste uur bij zijn”,
meldt Wim met gepaste trots. Verder ging het repertoire mee met de
tijd. Naast Egerländer muziek wor-

Stichting ALS
Hoewel het hier een feestelijke,
gezellige en muzikale middag betreft, wordt ook de gelegenheid
aangegrepen om geld in te zamelen voor Stichting ALS. Van 11.00
uur tot 12.30 uur kan iedereen
bij De Toren op de fietst stappen
voor deelname aan een sponsorfietstocht van 25 à 30 kilometer,
georganiseerd door vriendengroep
De Tuinders. Het inschrijfgeld is
€ 5,- voor volwassenen en kinde-

Op 4 oktober niet achter
de geraniums
den veelal populaire en goed in het
gehoor liggende muzieknummers
gespeeld. De blaaskapel bestaat
momenteel uit twaalf muzikanten onder leiding van Richard van
Cleef. Onveranderd is het enthousiasme van iedereen om lekker met
elkaar en voor anderen muziek te
maken.
De Smartlappen hebben er zin in

Tekst en foto: Wendy van Lijssel

HEESWIJK-DINTHER – Samen met collega-muzikanten en een smartlappenkoor viert blaaskapel De Bokkebloazers uit Dinther op zondag 4 oktober vanaf 13.30 uur in café De Toren in Dinther het 30-jarig jubileum.
Een muzikaal feest dat gelijk aangegrepen wordt om geld in te zamelen voor Stichting ALS. Genoemde horecagelegenheid is tussen 11.00 uur en 12.30 uur startpunt van een familie-sponsorfietstocht voor ALS en van
elke verkochte consumptie gaat een bijdrage naar dit goede doel.
Dertig jaar geleden werd door
Wim Smits in Dinther blaaskapel
De Bokkebloazers opgericht. Een
kapel die zich in eerste instantie
toespitste op het spelen van wal-

sen, polka’s en Egerländer oftewel
Tsjechische muziek. Drie decennia
later staat de kapel nog steeds op
de muziekkaart.
Een jubileum dat niet stilletjes

voorbij gaat, maar gevierd gaat
worden met collega kapellen uit
Heeswijk-Dinther, de regio en een
smartlappenkoor. “We gaan een
hele middag gezellig muziek ma-

Een ‘Muzikaal Verblijf’ bij
kamerkoor Mi Canto
HEESWIJK-DINTHER - Kamerkoor Mi Canto uit Heeswijk-Dinther presenteert zaterdag 3 oktober voor de
tiende maal het meerkorenfestival ‘Muzikaal Vertier’. Ditmaal werken daarin vijf koren samen, waardoor
gekozen werd voor de naam ‘Muzikaal Verblijf (met een koor of vijf)’. Het vormt het ongedwongen vervolg
op het succesvolle jubileumconcert van Mi Canto in april en is het afsluitende concert van de feestelijkheden
rond vijfentwintig jaar Mi Canto.
de kroeg of in Paradiso.
Mi Canto is zeer verheugd dat ook
kamerkoor Sasso Montanari uit
Steenbergen zal optreden; niet alleen omdat dit koor integere klas-

la orFÉon heeFt haar
naaM te danken aan
PraChtige zang Met
een indrukWekkende
Presentatie

In Muzikaal Verblijf is kamerkoor
Mi Canto ditmaal gastheer voor
vier aantrekkelijke koren. Koor Vivace heeft zijn sporen in Heeswijk
in de afgelopen jaren al diverse
malen verdiend. Het koor was al
eerder eens te gast bij Muzikaal
Vertier. Voor deze jubileumuitgave
komen zij graag terug.
Vrouwenkoor La Orféon uit Loosbroek heeft haar naam te danken

aan prachtige zang met een indrukwekkende presentatie. Ook zij
waren al eerder te gast en komen
Mi Canto met hun deelname aan
dit festival feliciteren.
Popkoor Voyss uit Erp gaat zorgen
voor een belevenis. Zestig mannen
en vrouwen met een eigen combo,
die steeds de sfeer weten te treffen
of het nu om een optreden gaat in

sieke muziek brengt, maar ook
omdat twee oud-leden van Mi
Canto in dit koor zingen.
Het concert vindt plaats in de aula
van gymnasium Bernrode, ingang
via Zijlstraat 1 (waar ook de parkeerplaats is) in Heeswijk. De entree bedraagt € 5,-. Het concert
begint om 20.00 uur. Voor dit concert kunnen geen kaarten worden
gereserveerd. De zaal is open om
19.15 uur.

Dat is ook precies wat staat te gebeuren tijdens de jubileummiddag
op zondag 4 oktober. De Bokkebloazers trappen om 13.30 uur af
en geven aansluitend het roer over
aan De Kornuiten. Vervolgens is er
een optreden van smartlappenkoor
De Borrelnoten, De Strèèbend(t)
uit Schijndel, Labanda en De Juinders. De middag wordt besloten
met muziek van de Fustenwalder
muzikanten uit Liempde.

ren tot 12 jaar die meefietsen betalen € 2,50. Onderweg zijn er een
aantal posten met koffie, thee en
ranja. De finish is ook bij De Toren,
waar iedereen dan nog even kan
uitblazen en, zo hoopt de organisatie, een glaasje drinkt. Van elke
verkochte consumptie wordt door
café De Toren namelijk iets afgedragen aan ALS.
Muziekliefhebbers en sportievelingen hoeven op zondag 4 oktober
dus niet achter de geraniums, maar
zijn welkom om het feest van de
Bokkebloazers mee te vieren en/of
lekker op de fiets te stappen. Wim
verheugt zich: “We gaan met zijn
allen gezellig muziek maken en ik
hoop dat er ook een mooi bedrag
ingezameld wordt voor ALS.”

Berne Abdijconcert:
Eberhard Lauer
HEESWIJK-DINTHER - Eberhard
Lauer verzorgt op zondag 4 oktober een concert in de kerk van de
Abdij van Berne in Heeswijk.
Eberhard Lauer, geboren in 1956,
is ‘Kirchenmusikdirektor’ van de
Domkirche St. Marien in Hamburg
en hoofdvakdocent orgel op de
Musikhochschule in Lübeck. Hij
werkt er als organist, koorleider en
pedagoog. Hij studeerde orgel en
kerkmuziek in Aken, Düsseldorf en
Amsterdam. Lauer behaalde eerste prijzen bij orgelconcoursen in
Nürnberg en Speyer.

Van het orgelrepertoire-zwaartepunt uit de 19e en 20e eeuw
nam hij de complete werken van
Mendelssohn, Schumann, Brahms,
Franck, Messiaen, de wezenlijke
werken van Liszt, Reger en Vierne
op.
Als organist is hij internationaal
zeer actief. Verder speelt hij zeer
regelmatig voor radio en tv.
Meer informatie:
www.eberhardlauer.de
Aanvang van het concert is 16.00
uur. De entree bedraagt € 10,-.
Meer informatie op
www.abdijvanberne.nl.

Zwetsavond juinders op
14 november
HEESWIJK-DINTHER - CV de Juinders houdt op zaterdag 14 november de 33-ste Zwetsavond in De
Toren in Dinther. Een mijlpaal!
De avond wordt opgeluisterd met
muziek van het Juinders-orkest.
Kaarten zijn vanaf zaterdag 31 oktober te verkrijgen bij Paperpoint
voor € 10,- per stuk.
Enkele toezeggingen zijn al binnen,
dus het belooft weer een spetterende avond te worden. Aanvang
20.11 uur.
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aan het werk
Wilt u ook een vacature plaatsen?
U stuurt ons de informatie en het logo en wij maken de
advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat.
Meer informatie: verkoop@bernhezemedia.nl.

De beste en snelste
bijverdienste!!!

Op weg naar een andere baan?
Influsso helpt je op weg door
loopbaanbegeleiding, coaching
of workshops.

Op weg naar….

Een andere baan?

Een boost in je loopbaan?
Aanbod workshops oktober en november:

Een check van je CV & LinkedIn-profiel?

Een betere combinatie
tussen
Curriculum
Vitaewerk en privé?
Een nieuwe
richting inwerkgever
je loopbaan?
Een CV waar
je toekomstige
niet omheen kan!
Influsso helpt je op
weg door LinkedIn
loopbaanbegeleiding,
LinkedIn:
werkt! coaching of
workshops.
Vinden en gevonden worden

Netwerken

Zet jeHoe
eerste
op 26 september
en check
je loopbaan
zet ik stap
mijn netwerk
in om een baan
te vinden?
op de
Dag
van
de
Loopbaan.
Kijk
op
www.influsso.nl.
Voor meer informatie , data en inschrijven:
www.influsso.nl of bel 06-23669373.
Jacqueline Gerrits ǀ Loopbaanbegeleiding – Coaching

Jacqueline Gerrits - Loopbaanbegeleiding - Coaching
Vleutloop 44 ǀ 5384 WZ HEESCH ǀ 06-23669373 ǀ info@influsso.nl
Vleutloop 44 - 5384 WZ www.influsso.nl
HEESCH - 06-23669373
info@influsso.nl - www.influsso.nl

Meld je snel aan via de site!

www.bezorgers.nl
*min. leeftijd: 15 jaar, legitimatie verplicht

Workshopdag
voor vrijwilligers
HEESCH – In navolging van de succesvolle workshopdagen van afgelopen keren, organiseert het
Vrijwilligers College van Vivaan op woensdag 21
oktober weer een workshopdag voor en door vrijwilligers. Alle vrijwilligers van de gemeenten Bernheze,
Landerd, Oss, Uden, Veghel en Boekel kunnen zich
opgeven voor deze gratis scholingsdag. In totaal zijn
er acht workshops, verdeeld over twee blokken, met
tussendoor een broodje en soep. U kunt zich voor
maximaal twee workshops inschrijven.

Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
ingrid.engelbart@vivaan.nl
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
Sanne van Susteren
sanne.van.susteren@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
0412-745181
info@vpbernheze.nl

Diversiteit aan workshops
Het aanbod van de workshops is deels afgestemd op
de vraag en het aanbod vanuit vrijwilligers. In totaal
worden de volgende acht workshops gegeven:
1. Ontdek je talent; waarbij deelnemers bewust
worden van hun talenten en deze leren benutten.
2. De professionele vrijwilliger; waarbij o.a. gekeken
wordt naar motieven van vrijwilligers, hoe werken zij samen met de professional en waar worden zij gelukkig van?
3. Intervisie.
4. Wat iedere vrijwilliger over genotmiddelen zou
moeten weten; huidige visie op verslaving en over
trends en ontwikkelingen van de genotmiddelen
van deze tijd.
5. Omgaan met je grenzen; hoe bepaalt je je grens?
6. Fondsenwerving; hoe pak je dit het beste aan?
7. Vaardigheden voor een goed gesprek tussen vrijwilliger en hulpvrager.
8. Zicht op autisme; kenmerken van autisme en
praktische tips.
Interesse?
Als je aan deze workshops wilt deelnemen dan kun
jij je tot 12 oktober opgeven via
vrijwilligerscollege@vivaan.nl met vermelding van
de twee gekozen workshops. De workshopdag wordt
gehouden in het gebouw van MEE, Volkelseweg 2,
Uden van 15.30 tot 20.30 uur.

Landbouwbedrijf
Verhagen B.V.
Landbouwbedrijf Verhagen is een dynamisch varkensbedrijf
met diverse locaties. Voor ons bedrijf in Heesch zijn wij per
direct op zoek naar een collega.

2e Medewerker/ster
voor de kraamafdeling
Fulltime (45 uur)
Je taak bestaat uit de verzorging en behandeling van
pas geboren biggen in het kraamhok samen met een collega.

Kun je zelfstandig en in teamverband werken,
ben je enthousiast en heb je zin
in een nieuwe uitdaging dan ben je
bij ons op het juiste adres.
Weekenddiensten behoren ook bij deze functie.
Ervaring in de varkenshouderij is gewenst maar geen vereiste.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rian Voermans op nummer: 06-47110139.
Sollicitatiebrieven kunt u richten aan:
Landbouwbedrijf Verhagen BV
t.a.v.: dhr. Maarten Verhagen
Venhofstraat 9, 5384 SZ Heesch
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Reünie ’t Tunneke voor alle gasten van toen en nu
Heesch - Al jarenlang ontmoeten Heeschenaren elkaar in ’t Tunneke aan
’t Dorp 148. Vele gezellige uurtjes hebben zij hier met vrienden doorgebracht.
Of dat nu tijdens een uitgaansavond in het weekend was of tijdens een kaart-,
biljart-, of dartavond. Wat is er leuker om elkaar nog een keer in dezelfde setting te ontmoeten? Dat kan bij de Tunneke Reünie op zaterdag 10 oktober, die
wordt gehouden van 21.00 tot 02.00 uur.

Bjorn en Linsey Smits zijn al weer
zestien jaar de uitbaters van ’t Tunneke in Heesch en in al die jaren
hebben veel Heeschenaren een
aangename tijd doorgebracht in het
café. De één komt nog regelmatig
langs, de ander niet. Het leek Bjorn
en Linsey daarom een leuk idee om
de gasten van toen nog een keer
terug te zien. Bjorn: “En het leuke
is dat ook personeel van toen weer
achter de bar staat tijdens de reünie. Verder is het zes munten halen, vijf betalen en zorgen wij voor

Heesche Winterweken
Naast de reünie worden van 13
tot en met 22 november de Heesche Winterweken gehouden. Dan
wordt ‘t Tunneke omgetoverd in
een waar Winterparadijs, met tal
van activiteiten in zowel het café
als de zaal. Op woensdag, donderdag en vrijdag kunnen gasten
genieten van Wintertapasavonden
(een avondvullend programma
voor € 25,95 p.p.), naast het aanbod van de reguliere menukaart.
Op vrijdagavond vermaakt het trio

Reunie zaterdag 10 oktober

Bjorn en Linsey hebben zin in de reünie

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

diverse hapjes.” De muziek is van
Nicky’s Pride, Pap & Pudding en DJ
Tom. Al deze muzikanten hebben
een band met de horecagelegenheid. Uiteraard is ook het uitgaanspubliek van nu welkom op deze
avond. De reünie vindt plaats in de
zaal van ’t Tunneke, maar ook het
café is gewoon geopend. Bjorn en
Linsey verwachten een grote opkomst: “Sommigen zullen elkaar
jarenlang niet gezien hebben, anderen misschien een paar maanden
niet, maar hoe dan ook, ik denk dat
het een gezellige en drukke avond
gaat worden.“
Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de reünie met elkaar
een hapje te eten in ’t Tunneke.
Wel graag reserveren voor een tafeltje. Groepjes van meer dan zes
personen kunnen rekenen op een
leuke actie. Neem hiervoor contact
op met Bjorn tel. 0412 – 451181.

van Puinhoop Kollektiv de bezoekers met hun gevarieerde muziek.
Bierliefhebbers moeten zaterdag
14 november in hun agenda zetten: dan is het tijd voor een Winterbierspecial, met tal van bierproeverijen. Een week later, 21 november,
zorgen John West, Jeffrey Heessen
en Etienne voor een onvervalste
Hollandse avond. Binnenkort komt
er een mooi magazine uit met alle
informatie over de Heesche Winterweken.

www.tunneke-heesch.nl.
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Hoe ziet jouw
droomhuis er
uit?

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

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

27-05-14 21:18

Peter van Roosmalen Schilderwerken

Koksteeg 50 - Vinkel
06-10189411

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinahoeve 23 - Heesch
06-53740305
Donderdag 8 oktober: 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9 oktober: 9.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10 oktober: 9.00 - 16.00 uur

OKTOBER

COMFORTMAAND

Profiteer van onze
comfortacties...
Zoals uw Sphinx toilet

GRATIS

uitgevoerd zonder
spoelrand voor
optimale hygiëne!*

GOED ADVIES
& BEGELEIDING
VOORAF

LEVEREN BESPARING OP
IN HET BOUWPROCES

OPEN HUIS

9-10-11 oktober a.s.
9 oktober | 10.00 - 20.30 uur
10 oktober | 10.00 - 16.00 uur
11 oktober | 12.00 - 16.00 uur
*

Vraag naar de voorwaarden

www.sanidrome.nl/vanlieshout, De Amert 98, Veghel, (0413) 34 40 43

MEUBELEN,

WOONDECORATIE
RESTAURATIE EN

ANTIEK
STOFFERING
DE WITTE BOERDERIJ
www.witteboerderij.nl
Hezelaar 2 - Sint Michielsgestel

073 – 5512778

17

Woensdag 30 september 2015

Industri

MUSTHAVES

eel
Modern

Uw woonwens uit laten komen?
Daar is goed advies, vakmanschap en vertrouwen voor nodig!
g
zaterda
er
b
o
t
k
o
3
ur
-18.00 u

11.00

STIJL

Dat doet Instijl.
Eindelijk eenvoudig
mooi wonen

WoonEvEn T
Van den Berg keukens
Morgenstond 25
Heeswijk-Dinther

Marijke Floris Wonen
• Meubelstoffering
• Interieuradvies
• Gordijn- en meubelstoffen
• Meubels en accessoires
• Verf en behang
Meubelstoffeercursussen
De Ploeg 30
5258 EZ Berlicum

ontwerp en
uitvoering van:
- boerderijen en woonhuizen
- opslag en stalling
- buitenleven
- poorten en hekwerken
- tafels en buitenmeubels

voor meer informatie kijk op
www.authentiekbouwen.nl

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

073 503 5 305
06 12 22 48 20

info@marijkefloriswonen.nl
www.marijkefloriswonen.nl

Maatwerk
tot in detail
VOF De Groot - Huiden & Vachten
Volg ons op Facebook voor extra weekend acties!
Ook in de vakanties geopend!

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

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl

Openingstijden
Dinsdag 12.00 - 17.00
Vrijdag 11.00 - 17.00
Zaterdag 11.00 - 17.00

Oude Baan 1a
5386 KS GEFFEN
www.huidenenvachten.nl
Facebook.com/
huidenenvachten
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OKTOBER
woonmaand

Woensdag 30 september 2015

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

10 % KORTING

Kozijnen en overkappingen
Heesch
0412-453630
fstrien@home.nl
www.strienheesch.nl
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Modern

Uw woonwens uit laten komen?
Daar is goed advies, vakmanschap en vertrouwen voor nodig!

Dat doet Instijl.
Eindelijk eenvoudig mooi wonen
Heeswijk-DintHer - Samen kunnen wij u nog beter en completer adviseren.
Als u gaat verhuizen of (ver)bouwen dan valt u van het een in het ander. Instijl
woondadvies ontzorgt; wat begint met een goede hypotheek en een fijne notaris, één bouwbegeleider of architect, niet alleen voor uw ontwerp, maar ook
iemand die alles voor u regelt van tekening tot oplevering.
En wat te denken van een aannemer die een tegelzetter, keuken- en
badkamerspecialist voor u weet,
die net zo betrouwbaar is en goed
naar uw wensen luistert. Een elektrospecialist en installatiebedrijf die
zorgen dat u goed voorbereid aan
de slag gaat, zodat uw woning van
alle gemakken wordt voorzien en

energiezuinig werkt. Als dan deze
bedrijven goed samenwerken zijn
de lijnen kort en verloopt de planning vlekkeloos.
Instijl Woonadvies geeft ook advies over bijzondere wandafwerking en akoestiek! Vakmanschap
in hout: kozijnen, deuren en een

goede trap. De afwerking het
schilderwerk is dan weer de finishing touch…
Vindt u het moeilijk keuzes te maken en de juiste woonstijl te pakken te krijgen? Dan zijn er creatieve
woonstylisten om u te helpen. Met
een materiaal- en indelingsplan
wordt de invulling heel eenvoudig.

3 okto
ber
11.00-1
8
.00 uu
Van d
r
en Ber
g Keuk
Morge
ens
nston
d 25
Heesw
ijk-Din
ther

STIJL

WoonEvEn T
Een woning komt pas echt goed
tot zijn recht in een mooi aangelegde tuin, passend bij uw woning,
uw stijl en uw wensen!
Instijl is een samenwerkende groep
bedrijven die u graag helpt met

alles wat maar over wonen gaat!
Van de aankoop van uw woning
tot het allerlaatste vaasje… Het
Instijl-team heeft als doel het u gemakkelijk te maken: eindelijk eenvoudig mooi wonen.

DEELNEMERS
jacobs Aannemersbedrijf, rB Bouwadvies, Van Zoggel Bouwadvies & Begeleiding, wandstyling, woonaccent Makelaars,
Kozijnen
BOt Architectuur, De toren café-restaurant-zaal, Van den Berg Maatkeuken Maatinterieur, Langenhuizen Hoveniers
Aanneming en
RamenKozijnen
Groenzorg, Pakhuys Badkamers, Zoggel wonen & Zo, Van tiel Haarden, Van Zutphen elektro, Mari jacobs
timmerfabriek,
Kozijnen
DeurenRamen
Ramen vOOr
DE
OPLOSSING
Van den Berg tegelzetbedrijf, wedemeijer en Dielissen notarissen, Van Grunsven Haerkens Assurantiekantoor,
Hadeco
en Hedi meubelen.
Deuren
SAMEN MAKEN
Hefschuifpuien
Deuren

uw
WEvErzEkErINGSzaak
HET Hefschuifpuien
VERSCHIL,IS

ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE

Hefschuifpuien

MARI JACOBS bv
MARI JACOBS
MARI JACOBS
bv

De morgenstond
5
De morgenstond
5
Heeswijk-Dinther
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291962
Tel. 0413-291962
fax 0413-292085
fax 0413-292085
www.timmerfabriekjacobs.nl

De morgenstond 5
Heeswijk-Dinther

Tel. 0413-291962
Laat uw huidige verzekeringspakket
bv
fax 0413-292085
www.timmerfabriekjacobs.nl T i m m e r f a b r i e k
door ons geheel
vrijblijvend
T i m m e r fvergelijken
abriek
Timmerfabriek
www.timmerfabriekjacobs.nl
op kwaliteit en prijs.
AMBACHTELIJK GEMAAKTE MEUBELEN

Architectuur
Architectuur

Loop eens
neem
binnen of
contact op

Allround en veelzijdig in elektro
Agro / Industrie
Utiliteit / Woningbouw
Camera-systemen
Inbraak-beveiliging
Zonnepanelen

Heeswijk-Dinther
T 0413 29 29 05
www.vanzutphenelektro.nl

V
AS AN
SU GR
RA UN
N SV
TI E
EK N
AN &
TO HA
O ER
R K

EN

S

.nl
Heeswijk-Dinther • 06 27 10 87 09

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980

Zaterdag 3 oktober - 11.00-18.00 uur - Van den Berg Keukens - Morgenstond 25 Heeswijk-Dinther
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Stap je
droombadka
mer
binnen

nVM Open huizen Dag
Interesse in een nieuwe woning? De NVM Open Huizen Dag op zaterdag 3 oktober biedt veel kansen!
Op deze dag kun je tussen 11.00
en 15.00 uur veel huizen zonder
afspraak, gratis en geheel vrijblijvend bezichtigen; een goede manier om je breed te oriënteren.
Ga naar www.funda.nl om er achter te komen welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen
Dag. Leuk om alvast een route uit
te stippelen.

Samen de schouders zetten onder BECO!
Tekst: Mathieu Bosch Foto: Jan Gabriëls

De gemeente Bernheze was al een tijdje lid van BECO, ook burgemeester Marieke Moorman is nu privé lid geworden
en gaat - net als honderden anderen uit Bernheze - stroom en gas afnemen van de lokale energie coöperatie. “Iedereen gebruikt stroom en de fossiele brandstoffen nemen af. Het is hoog tijd dat we niet alleen meedenken, maar ook
meedoen aan een duurzamere oplossing.
In Bernheze is door een groot aantal
betrokken vrijwilligers de Bernhezer
Energiecoöperatie (BECO) opgericht
om minder afhankelijk te worden van
de grote energiemaatschappijen en
meer op lokaal niveau duurzaamheid
te promoten. Ik ben er van overtuigd
dat samenwerken helpt, daarom is
het goed dat we ook in Bernheze samen de schouders onder dit initiatief
zetten.
Het begint bij besparen. Ik leer mijn
kinderen de deuren dicht te houden,

‘als je er aChter staat, dan Moet je ook de
volgende staP zetten’
het licht uit te doen als het niet aan
hoeft en niet onnodig lang te douchen. Zowel ‘uit als thuis’ ben ik heel
bewust met het milieu bezig. Als het
kan neem ik de fiets. We hebben een
eigen moestuin en het scheiden van
het afval is in Bernheze heel goed geregeld. Het lid worden van BECO sluit
daar mooi bij aan. In samenwerking
met andere coöperaties levert BECO

100% groene stroom aan haar leden:
99,5% Hollandse wind plus 0,5%
zonne-energie van Hollandse daken.
Het gas is 100% gecertificeerd groen.
Je moet er een beetje geloof in hebben.

Tips voor de koper, voorafgaand
aan de NVM Open Huizen Dag:
- Stel een wensenlijst op met
bijvoorbeeld het aantal slaapkamers, de afstand woonwerkverkeer en de afstand tot
winkels en scholen.
- Bekijk de financiële mogelijkheden.
- Oriënteer op www.funda.nl
naar woningen die meedoen
aan de NVM Open Huizen Dag
en in aanmerking komen qua
prijs en locatie.

- Bekijk in de week voor de NVM
Open Huizen Dag de omgeving;
hoe ziet het er ’s-avonds uit?
Tips voor de koper tijdens de NVM
Open Huizen Dag zelf:
- Bezoek niet al te veel woningen;
je ziet anders door de bomen
het bos niet meer.
- Beperk het bezoek tot een maximum tijd en ga gewoon weg als
de eerste indruk niet goed is.
- Wanneer u een leuk huis heeft
gezien en verder wilt met dit
huis, neem dan bij een tweede
bezichtiging een NVM aankoopmakelaar mee.
In de gemeente Bernheze doen
zaterdag 3 oktober liefst tachtig
woningen mee aan de NVM Open
Huizen Dag; 73 woonhuizen en
zeven appartementen.
Kijk voor de deelnemende woningen op www.funda.nl.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd e
st
de scherpngen.
aanbiedi

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

En als je er achter staat, dan moet je
ook de volgende stap zetten, dat heb
ik gedaan: ik ben lid van BECO!”

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezo
rgd!

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
e staa
t
altijd kl
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Meer info of aanmelden op
www.bernhezerenergie.nl

Haal de
zon in huis

Zondag 4 oktober

open van 12.00 tot 17.00 uur

wereld
dierendag

Snackfestijn voor
hond en
kat

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

Iedere zondag open tot kerst

Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl
Geen
oor
btw v
n
uliere
partic
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE OP
ZATERDAG 3 OKTOBER TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR

Bovenmeester 15 - HEESWIJK-DINTHER
Woonopp.: 73m2
Vraagprijs: € 208.000,= kk

Bergmolen 28 - LOOSBROEK
Inhoud: 416m³ - Perc.opp. 127m²
Vraagprijs: € 229.000,= kk

Silenenstraat 7 - VEGHEL
Inhoud: 450m³ - Perc.opp. 323m²
Vraagprijs: € 269.500,= kk

Het Geerke 35 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 450m³ - Perc.opp. 242m²
Vraagprijs: € 349.000,= kk

Hoog-Beugt 2 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 540m³ - Perc.opp. 1.050m²
Vraagprijs: € 375.000,= kk

Nobisweg 34 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 492m³ - Perc.opp. 901m²
Vraagprijs: € 398.000,= kk

Eikenhoek 51 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 675m³ - Perc.opp. 535m²
Vraagprijs: € 545.000,= kk

Hoofdstraat 98 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 769m³ - Perc.opp. 1.565m²

Vraagprijs: € 199.000,= kk

Standerdmolen 3 - LOOSBROEK
Inhoud: 373m³ - Perc.opp. 164m²
Vraagprijs: 203.000,= k.k.

Ridder Robertstraat 15 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 378m³ - Perc.opp. 203m²
Vraagprijs: € 246.000,= kk

Kastanjedreef 3 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 370m³ - Perc.opp. 273m²
Vraagprijs: € 269.500,= kk

Rembrandtstraat 5 - VINKEL
Inhoud: 405m³ - Perc.opp. 310m²
Vraagprijs: € 349.000,= kk

Pastoor v.d. Kampstraat 25 - GEFFEN
Inhoud: 407m³ - Perc.opp. 870m²
Vraagprijs: € 385.000,= kk

Hommelsedijk 11 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 765m³ - Perc.opp. 434m²
Vraagprijs: € 445.000,= kk

Nobisweg 8 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 700m³ - Perc.opp. 1.867m²

Vraagprijs: € 197.500,= kk

Cederlaar 61 - VEGHEL
Inhoud: 358m³ - Perc.opp. 206m²

Vraagprijs: € 199.500,= kk

Heelwijkstraat 67 - HEESCH
Inhoud: 315m³ - Perc.opp. 152m²

Vraagprijs: € 212.500,= kk

Clemens v.d. Bergstraat 34 - HEESWIJK-DINTHER

Inhoud: 335m³ = Perc.opp. 174m²

Vraagprijs: € 217.500,= kk

Vijverweg 14 - VEGHEL
Inhoud: 395m³ - Perc.opp. 252m²

Vraagprijs: € 249.500,= kk

Putsteeg 27 - SCHIJNDEL
Inhoud: 417m³ - Perc.opp. 163m²

Vraagprijs: € 265.000,= kk

Edm. van Dintherstraat 25 - HEESWIJK-DINTHER

Inhoud: 425m³ - Perc.opp. 640m²

Vraagprijs: € 290.000,= kk

Heikantsehoeve 30 - BERLICUM
Inhoud: 365m³ - Perc.opp. 1.383m²

Vraagprijs: € 297.500,= kk

Antoniusstraat 24 - KELDONK
Inhoud: 570m³ - Perc.opp. 1.200m²
Vraagprijs: € 350.000,= kk

Vraagprijs: € 349.000,= kk
Huurprijs: € 1.350,= pm

Mgr. van Oorschotstraat 18
HEESWIJK-DINTHER - Woonopp.: 147m2

Meerstraat 15 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 475m³ - Perc.opp. 775m²
Vraagprijs: € 395.000,= kk

Vraagprijs € 392.500,= kk

Bijsterveld 8 - VORSTENBOSCH
Inhoud: 573m³ - Perc.opp. 436m²

Binnenveld 6 - VORSTENBOSCH
Inhoud: 780m³ - Perc.opp. 545m²

Vraagprijs: € 475.000,= kk

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

Vraagprijs: € 479.000,= kk

Jan Habrakenstraat 7 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 536m³ - Perc.opp. 1.541m²

Vraagprijs: € 1.095.000,= kk

Heibloemsedijk 10 - HEESWIJK-DINTHER
Inhoud: 1.400m³ - Perc.opp.15.560m²

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

Kijk voor meer info op www.ketelaarsvanzutphen.nl

--

Vraagprijs: € 189.000,= kk
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Zorg
Officiële kick-off burenhulp nisseroi met
onthulling van de brievenbus
NISTELRODE – Heel toepasselijk op Burendag, afgelopen zaterdag
26 september, onthulde Burgemeester Marieke Moorman de speciale brievenbus van Burenhulp Nisseroi bij de hoofdingang van
CC Nesterlé. Hiermee is de start van Burenhulp Nisseroi officieel.

hun schriftelijke zorgvraag bij
ons bekend kunnen maken.
De slogan ‘Raakt u verdwaald
in het woud van zorg- en hulpverleners? Wij wijzen u de weg’,
zegt genoeg.

De zorgvragen worden geanalyseerd en verbonden met een passende dienstverlener. Ze zoeken
een win-win oplossing en bieden
- waar nodig - met respect en
aandacht een luisterend oor. De
vrijwilligers van Burenhulp Nisseroi kunnen goed luisteren en
denken in oplossingen voor uw
welzijn. Ze kunnen u verbinden
met zowel vrijwillige als professionele zorg- en hulpverleners.
Bent u wel eens eenzaam of duren de
dagen heel lang?
Burenhulp Nisseroi weet waar u
nieuwe contacten
kunt opdoen of
waar activiteiten worden georganiseerd. Heeft
u behoefte aan
ondersteuning
bij de opvoeding
van uw kinderen?
Wij denken met u
mee.

Hoe bereiken we dit?
Burenhulp Nisseroi bestaat uit
een groep vrijwillige centrale adviseurs. Zij spelen in op de spelregels van het nieuwe zorg- en
welzijnstelsel. Voor iedere burger
een vertrouwelijk en eenvoudig
toegankelijk aanspreekpunt.

Hoe werkt Burenhulp
Nisseroi?
• U kunt meer informatie
vinden op onze website
www.burenhulpnisseroi.nl
• U kunt ons bellen op
0412-744 111
• Of mailen naar

Franca van burenhulp Nisseroi en burgemeester Moorman
Foto’s: Marcel van der Steen

Met onze persoonlijke, telefonische en mail contacten vormt
deze brievenbus een extra bereik, waarmee onze inwoners

Gerrie geeft uitleg over Burenhulp
Nisseroi bij de Jumbo

info@burenhulpnisseroi.nl
• Ook kunt u uw vraag in onze
brievenbus bij CC Nesterlé
kwijt.
Burenhulp Nisseroi is beschikbaar voor alle inwoners van
Nistelrode en is gratis.

Coop steunt Rode Kruis met
Boodschappenpakket actie
Klanten Coop Heeswijk-Dinther sparen voor gratis boodschappenpakket
HEESWIJK-DINTHER - Op maandag 28 september is de Boodschappenpakket actie van Coop van start gegaan. Klanten van de supermarkt kunnen tijdens deze actie acht weken lang sparen voor een
gratis boodschappenpakket ter waarde van € 50,-. Door mee te sparen steunen zij bovendien het Rode Kruis. Per gespaard pakket doneert Coop een bedrag aan dit goede doel.
Coop organiseert de Boodschappenpakket actie in samenwerking met het Rode Kruis. De actie
werkt als volgt: klanten van de
supermarkt ontvangen bij besteding van € 5,- en bij aankoop
van geselecteerde producten een
spaarzegel. Een volle spaarkaart
telt honderd zegels en kan in de
Coop-winkel ingewisseld worden
voor een boodschappenpakket
ter waarde van € 50,-.
Coop Rode Kruis Fonds
Coop is betrokken bij de omge-

ving van zijn winkels. Robin Jansen, supermarktmanager: “We
willen graag bijdragen aan de
leefbaarheid in onze buurt.
Het bedrag dat we ophalen voor
het Rode Kruis gaat naar een speciaal fonds dat we oprichten: het
Coop Rode Kruis Fonds. Lokale
afdelingen van het Rode Kruis
kunnen een beroep doen op dit
fonds wanneer zij activiteiten
organiseren om de zelfredzaamheid van mensen in de buurt van
Coop-winkels te vergroten. Het
Coop Rode Kruis Fonds bereidt

Kopje Koffie?
Genieten in Het Koffiehuis
4 dagen per week
Wo t/m Za 11.00-17.00 uur
De Nistel is een sfeervolle
ontmoetingsplek
in een natuurlijke omgeving,
waar men elkaar op een
ontspannen manier ontmoet.
Meer informatie vind je op
www.de-nistel.nl

Haarwerken
voor vrouwen
Haarwerken
voor vrouw
tijdens en na chemobehandeling!

tijdens en na chemobehand

Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:

 wij komen bij u thuis
Wat maakt LiVage Oss en omstreken uniek:
 persoonlijke begeleiding
bij u thuis
 wij komen
vergoeding
 maximale
werkdagen
levertijd
 3
persoonlijke begeleiding
 100% klanttevredenheid






maximale vergoeding
3 werkdagen levertijd
100% klanttevredenheid
langdurige nazorg

 langdurige nazorg

mensen voor op noodsituaties,
van grootschalige elektriciteitsuitval tot een ongeluk tijdens het
klussen thuis.
Zo kunnen zij in zo’n geval zichzelf en anderen helpen, wordt
de kans op slachtoffers kleiner
én hebben noodsituaties minder
gevolgen.”

www.livage.nl

www.livage.nl

06 - 243 94 158

Anita Vos

06 - 243 94 158
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De dagen worden korter en langzaamaan komt de feestelijke
decembermaand in zicht. Fijne feestdagen zijn echter niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Daarom willen we ook dit jaar mensen
in Nederland, die het ﬁnancieel moeilijk hebben of zich eenzaam
voelen, weer een heerlijke maaltijd bezorgen tijdens de feestdagen.
Kom naar de winkel, doneer een voor-, hoofd- of nagerecht
& help een ander.

Heesch, Schoonstraat 8

Jumbo Wiegmans Heesch, Schoonstraat 8
Jumbo Nistelrode, Parkstraat 10
Jumbo Heeswijk Dinther, Sint Servatiusstraat 39
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pRAKTISChE InFORMATIE

uitslag fotowedstrijd bekend

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 januari 2016 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Voor en door u gemaakt, want u kunt uw Bernhezer foto’s elk jaar insturen voor onze
fotowedstrijd. De mooiste foto’s vindt u in de gids terug. Ook dit jaar ontvingen we veel inzendingen. Hartelijk dank daarvoor.

Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 uur
Woensdag: 8.30-19.00 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4
heeswijk-Dinther, tel.: 14 0412
woensdag 13.00-18.00 uur
vrijdag 13.00-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur
Groendepots
Fa. Van Schaijk, berghemseweg 13
nistelrode
Fa. Dijkhoff, Lariestraat 25
heeswijk-Dinther
woensdag: 13.00-18.00 uur
zaterdag: 8.30-14.00 uur

Informatieavonden verkeer
en vervoer Bernheze
30 september Heesch
6 oktober Vorstenbosch
8 oktober Loosbroek
13 oktober Nistelrode
14 oktober Heeswijk-Dinther
Broodje Brandweer
15 oktober Nistelrode
17 oktober Heeswijk-Dinther
3 november Heesch
Gemeenteraadsvergadering
1 oktober 2015
Gemeentehuis Heesch
19.30 uur
Meer info op www.bernheze.org.

nationale
cholesteroltest
in Bernheze
De truck van Stichting Nationale
Cholesterol Test staat op vrijdag
2 oktober 2015 bij de markt op
Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. In
de truck kunnen alle voorbijgangers
gratis hun cholesterol laten meten.
Meer informatie op
www.nationalecholesteroltest.nl.

Pinnen mag, ook in
het gemeentehuis en
bij de Milieustraat.

3e prijs: Ronald van Hastenberg
SEIZOENSOPENING AVESTEYN 75-JARIG BESTAAN

Samen in dezelfde zak in Plastic Heroes-zakken

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

AGEnDA

2e prijs: Nancy v.d. Hofstad
KILSDONKSE MOLEN

1e prijs: Marcel van der Steen
BRAKKENSEDIJK VORSTENBOSCH

Verpakkingen van plastic, blik en drankkartons voortaan in dezelfde zak
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 emailadres en postcode en het
gebied rondom uw woning waarover u de bekendmakingen wilt
ontvangen.

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Ontvangen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Heeswijk-Dinther
- De Morgenstond 35, 5473 HE
Compartimentwijziging
Datum ontvangst: 21-09-2015
- Koffiestraat 1a, 5473 RP
Bouwen garage/schuur met
overdekt terras
Datum ontvangst: 23-09-2015
- Langemeijerstraat 1, 5473 GS
Verbouwen woonhuis

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerp-wijzigingsplan Schaapsdijk 7 Loosbroek
Het college van burgemeester en
wethouders maakt de ter-inzagelegging bekend van het ontwerpwijzigingsplan Schaapsdijk 7 Loosbroek (artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening).
Inhoud: Het plan betreft het omzetten van de bestemming ‘kantoor’ naar de bestemming ‘wonen’
aan Schaapsdijk 7 in Loosbroek.
Inzage: Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 30 september 2015 gedurende zes we-

Datum ontvangst: 24-09-2015
- Hoofdstraat 7, 5473 AN
Verbouwen woning
Datum ontvangst: 25-09-2015
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 1, 5472 LB
Milieuneutraal veranderen
Datum ontvangst: 24-09-2015
Nistelrode
- Over den Dries 22, 5388 EJ
Vervangen schutting
Datum ontvangst: 25-09-2015
Procedure 6 is van toepassing.
Besluiten
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiken op afspraak ter inzage in het
gemeentehuis in Heesch. Het plan
is digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1721.WPSChaapsdijk7-ow01).

Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerp-wijzigingsplan reageren
door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19,
5384 ZG Heesch.

Besluit tot uitschrijving
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten de persoonsgegevens van de volgende
personen niet meer bij te houden,
omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
- R. Kozlovas
geboren 22-02-2011
Besluitdatum: 14-08-2015
- P.J.M. van Riel

geboren 02-05-1961
Besluitdatum: 13-08-2015
Procedures 4b en 7a zijn van toepassing.

ten treden daags na verzending
van het besluit in werking.
Loosbroek
- Nistelrodensedijk 1a, 5472 LB
Gewijzigd uitvoeren loods
Verzenddatum: 21-09-2015
- Schaapsdijk 12, 5472 PE
Verbouwen woning
Verzenddatum: 22-09-2015
Heeswijk-Dinther
- Meerstraat 30b, 5473 VX
Interne verbouwing met
constructieve aanpassing van
feestzaal
Verzenddatum: 22-09-2015
Heesch
- Meerweg 16, 5384 SJ

Oprichten woning (wijziging
eerder verleende vergunning)
Verzenddatum: 21-09-2015
- Hadewychstraat 63 en 65,
5384 GK
Gewijzigd uitvoeren woningen
nr. 63 erker en gespiegelde
indeling, nr. 65 berging)
Verzenddatum: 22-09-2015
- Nieuwstraat 10, 5384 TC
Beperkte milieutoets
Verzenddatum: 23-09-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Ontwerp-bestemmingsplan
Broekkant 1 Vorstenbosch
Het college van burgemeester en
wethouders maakt op grond van
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening de ter-inzage-legging
bekend van het ontwerp-bestemmingsplan Broekkant 1 in Vorstenbosch.
Inhoud: Het plan maakt de uitbreiding van de bedrijfsruimte van het
ter plaatse gelegen garagebedrijf
mogelijk.
Inzage: Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van
1 oktober 2015 gedurende zes
weken op afspraak ter inzage in

het gemeentehuis in Heesch. Het
plan is digitaal raadpleegbaar en te
downloaden via
www.ruimtelijkeplannen.nl

Dit besluit kan grote persoonlijke
en/of financiële gevolgen hebben
voor de betrokkenen. Bent u op de
hoogte van het huidige adres van
bovengenoemde personen, neem
dan contact op met de gemeente
Bernheze, telefoon 14 0412.

(NL.IMRO.1721.BPBroekkant1-ow01).

Reageren: Gedurende de termijn
van inzage kan iedereen op het
ontwerp-bestemmingsplan
reageren door het indienen van een
zienswijze. Deze kunt u richten
aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Als u uw zienswijze mondeling wilt
geven kunt u een afspraak maken
met mevrouw R. Govaerts van de
gemeente Bernheze.

Gemeenteberichten
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Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Evenementenvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
- Atletiekvereniging AV Oss ’78
voor het organiseren van het
evenement ‘Maashorst Beweegt’ op 3 en 4 oktober 2015
bij Natuurcentrum De Maashorst en omgeving, 5388 SZ
Nistelrode. De beschikking is
verzonden op 24 september
2015.

Melding schenktijden paracommerciële rechtspersoon
TV Vorstenbosch ‘82, Tipweg
10, 5476 VA Vorstenbosch heeft
in overeenstemming met artikel
2:34B, lid 4 APV melding gedaan
van een activiteit op 17 oktober
2015. De inrichting mag maximaal
zes keer per jaar van deze mogelijkheid gebruikmaken. Tijdens de
activiteit gelden er ruimere schenktijden dan normaal. Voor de exacte
normen verwijzen wij u naar artikel
2:34B, lid 1 en 2 van de APV, die
te vinden is op www.bernheze.org.
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

Melding verplaatsen uitweg
P.L. Giele, Koffiestraat 1a, 5473RP
Heeswijk-Dinther heeft in overeenstemming met artikel 2:12, lid
1 onder a, van de APV Bernheze
2014 een melding gedaan van
het verplaatsen van een uitweg
naar Koffiestraat. De melding is
op 23-09-2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 23-09-2015
Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.

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

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

Melding maken uitweg
Woningstichting Kleine Meierij,
Postbus 212, 5240AE Rosmalen
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 de Hertog Janstraat
20 t/m 38 (even). De melding
is op 23-09-2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 23-09-2015
- P.J. de Vries, Biezenloop 51,
5384 WB Heesch heeft in overeenstemming met artikel 2:12,
lid 1 onder a, van de APV Bernheze 2014 een melding gedaan
van het maken van een dubbele uitweg naar Venloop 15
in Heesch. De melding is op 2409-2015 geaccepteerd.
Verzenddatum: 24-09-2015
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Procedures 1a, 4a en 7a zijn van
toepassing.
Verleende standplaatsvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders heeft op 25 september 2015 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan
D. Romanov, Sasseltberg 22, 5242
GL Rosmalen voor het verkopen
van traditionele Bulgaarse gerechten aan Hoogstraat tegenover De
Misse in Heesch.
Procedures 1a, 4b 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

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

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

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

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

www.bernheze.org

Speeddate-avond gemeente in heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER – Na Vorstenbosch en Nistelrode was het
afgelopen donderdag in HeeswijkDinther tijd om te speeddaten met
de gemeenteraad. In CC Servaes
waren buiten de gemeenteraad,
het college van B&W, burgerleden
en het bestuur van Actief Burgerschap ongeveer vijftig inwoners
van Heeswijk-Dinther naar deze
date-avond gekomen.
De avond werd geleid door dagvoorzitter Gert-Jan Arts en tien
tafelvoorzitters. Voor de muzikale
opluistering zorgde Henk Habraken en Ad van Schijndel bracht een
gedicht over Heeswijk-Dinther.
Aan de hand van vier onderwerpen
konden de inwoners met elkaar in
gesprek over wat de wensen zijn
en hoe dit opgepakt kan worden.
Hieronder de onderwerpen met de
samenvattingen.

CENTRUM
Tafelvoorzitters Peer Verkuijlen en
Antoon Verhaak
• De inwoners geven aan dat ze
meer groen willen in het centrum. Het centrum mist sfeer,
dus er moet vooral gekeken
worden naar de aankleding.
• De plannen die er nog liggen
worden wel positief ontvangen.
VERKEER
Tafelvoorzitters Dini Verkuijlen en
Ton Linders
• De inwoners vinden dat ze achtergesteld worden tegenover de
andere kernen met de voorzieningen met betrekking to het
verkeer.
• De Abdijstraat is prioriteit om
op te pakken, vanwege het
vele verkeer en het parkeerprobleem.

BOUWEN & WONEN
Tafelvoorzitters Mari Dobbelsteen
en Jan van den Broek
• Om Heeswijk-Dinther gezond
te laten blijven, moeten er betaalbare huur- en koopwoningen komen, zodat de jeugd in
Heeswijk-Dinther wil blijven.
• Huizen voor mensen met een
beperking.
Tevens wordt er nog even aangetipt dat er 16 oktober een informatie-avond is over de wedstrijd bouwen in HD. Meer informatie volgt
binnenkort in de media.
ZORG & WELZIJN
Tafelvoorzitters Jolanda
Verstegen, Harrie Geboers en
Annie van de Ven
• Er is behoefte om een platform
te creëren voor jong en oud
waarbij vragen en aanbod vermeld staan.

• Vele inwoners zijn bereid anderen te helpen, maar weten niet
zo goed hoe...
• Domotica, de moderne techniek: huisautomatisering. Als
men dit meer zou gaan gebruiken in de toekomst, dan zou dit
vele kwetsbare mensen kunnen
helpen.
• Op dit moment wordt er een
zorgcoöperatie opgezet in HDL
en zodra hier meer over bekend
is, wordt hierover in de media
bericht.
HERINDELEN
Tafelvoorzitters Jo van Hemmen
en Theo van Overbeek
De meningen zijn zeer verdeeld.
Er is bij veel inwoners een emotionele band met Veghel. Ook willen
de inwoners van Heeswijk-Dinther
een gemeente die er ook kan staan
als er complexe problemen zijn. En

er moet goed bedacht worden wat
een nieuwe gemeente op zou leveren als er opgesplitst zou worden.
Wat ook al bij andere punten benadrukt is, is dat HD zich vaak
achtergesteld voelt bij de andere
kernen. Aangegeven wordt dat
het misschien voor de gemeente
een tip is om de uitgaven per kern
inzichtelijk te maken, zodat mensen die kunnen inzien.
Inwoners van Heeswijk-Dinther
zijn trots op hun dorp en voelen
zich Dintheraar of Heeswijkenaar,
en dat blijft, wat er ook gaat gebeuren op 1 oktober.
De avond heeft zeker bijgedragen
aan een betere samenwerking tussen de gemeente-ambtenaren en
de inwoners van Heeswijk-Dinther
en is voor herhaling vatbaar.
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infOrmatie
voor de

kerNeN

Lokaal: De

goede zorg van Buurtzorg!
Henny van der Wal, Lokaal

Zaterdag 24 oktober 2015

Activiteiten bij Sterrenwacht halley in oktober
HEESCH - Sterrenwacht Halley in Heesch is op de vrijdagavond 2 en
zaterdagavond 3 oktober voor publiek geopend ter gelegenheid van
het Weekend van de Wetenschap. Het programma op beide avonden
begint om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt.
In de publiekspresentaties wordt
verteld over een actueel thema:
exoplaneten ofwel planeten bij
andere sterren. Ook kunt u kennismaken met bekende en minder
bekende sterren en sterrenbeelden die deze avond aan de hemel
staan; denk aan onder meer de
Poolster, Wega en Deneb, Grote
en Kleine Beer, Cassiopeia, Draak
Hercules, Zwaan en Lier. Het moet
wel onbewolkt zijn om dit alles te
kunnen zien. In het planetarium
maken bezoekers een reis langs de
planeten en door de Melkweg, en
weer terug naar de aarde.
Entree sterrenwacht: € 5,- (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-).
Jeugdmiddag
Sterrenwacht Halley doet op zaterdagmiddag 3 oktober ook met een
jeugdmiddag mee aan het Weekend van de Wetenschap. Die begint om 14.00 uur duurt tot 16.00
uur. Kinderen van (ongeveer) 8
t/m 12 jaar zijn welkom en de entree bedraagt € 1,- per kind. Als de
Zon schijnt, dan zullen de telescopen van de sterrenwacht op hem
worden gericht. In de grote zaal
is er voor de kinderen een verhaal
over planeten bij onze zon en bij
andere sterren. Tot slot mogen de
kinderen waterraketten lanceren!
Publieksavond
Sterrenwacht Halley is op vrijdagavond 16 oktober voor publiek geopend. Het programma begint om
21.00 uur en duurt ongeveer twee
uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. Na zonsondergang lichten
de sterren een voor een op en worden sterrenbeelden herkenbaar,
waaronder Grote en Kleine Beer
(met de Poolster), Zwaan, Lier,
Arend. Leden van Halley maken u

BERNHEZE - Ik was op de koffie bij Buurtzorg en heb daardoor inzicht
gekregen in de missie en visie van deze geweldige mensen, die 24 uur
per dag gereedstaan voor hun cliënten.
Een tevreden cliënt (en zijn omgeving), die ondanks zijn beperkingen in staat is om: de eigen levensstijl te behouden; zo zelfstandig
en zelfredzaam mogelijk in eigen
woonomgeving te blijven wonen
en gestimuleerd wordt te participeren in de samenleving waaronder zijn sociale netwerk, is meer
dan waardevol. Om dit te bereiken
bouwt Buurtzorg samen verder aan
een vertrouwensrelatie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en creatieve ken-

nis. Buurtzorg vindt het essentieel
dat de cliënt de regie houdt over
zijn eigen leven. Dat realiseren ze
door samen met de cliënt (en zijn
directe omgeving) een zorgleefplan op te stellen, dat meegroeit
met de zorgbehoefte van de cliënt.
Het zelfsturende vermogen van de
cliënt wordt hierbij steeds belangrijker. Hij of zij bepaalt immers zelf
de invulling van de zorg!
Buurtzorg speelt in op de nieuwe
ontwikkelingen binnen de samen-

leving. Het heeft als belangrijke
opgave het verlenen van hoogwaardige thuiszorg, zodat cliënten
langer thuis kunnen blijven wonen.
Hiervoor zetten ze gekwalificeerde
en ervaren zorgverleners in en streven voortdurend naar kwaliteit in
hun uitgebreide dienstenpakket,
waarin maatwerk wordt aangeboden. Als Lokaal hebben wij diep
respect voor de mensen die vanuit
hun hart deze goede zorg verlenen, want elk mens – ook die zorg
nodig heeft – doet ertoe. Altijd!

SP: Kiezen voor een zelfstandig

Bernheze

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

wegwijs aan de sterrenhemel.
In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaties over de sterrenhemel.
Entree op de publieksavond: € 5,(kinderen t/m 12 jaar: € 3,-).
Nacht van de Nacht
Sterrenwacht Halley doet op zaterdagavond 24 oktober weer mee
aan de landelijke Nacht van de
Nacht, die wordt georganiseerd
door de Natuur- en Milieufederaties. De sterrenwacht is die avond
voor jong en oud geopend van
20.00-22.00 uur.
Bij Sterrenwacht Halley wordt een
publiekslezing over onder meer
lichthinder gegeven en wat je
daartegen kunt doen. Bij helder
weer krijgen bezoekers buiten uitleg over de sterrenhemel en staan
uiteraard telescopen gereed om
interessante hemelobjecten nader
te bekijken. De toegangsprijs bedraagt voor alle leeftijden € 3,-.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1,
5383 KT Heesch/Vinkel
0412- 45 49 99.
www.sterrenwachthalley.nl.

‘t Dorp 103 Heesch Tel. (0412) 47 56 57

BERNHEZE - De SP is er uit. Bernheze blijft een zelfstandige gemeente. Alle signalen uit de samenleving wijzen in die richting. De overgrote meerderheid van
de inwoners wil niet fuseren of splitsen! De SP stak veel tijd en moeite in raadplegen van de bevolking. Op diverse plaatsen in de kernen werden de enquêtes
afgenomen. In totaal 385 maal respons. Dat is ruim 1% van de totale bevolking
van Bernheze. Dus wetenschappelijk gezien een betrouwbare steekproef.
Zelfstandig
Van de 385 deelnemers aan de
enquête kozen 308 inwoners van
Bernheze voor zelfstandig blijven.
Dat is 80% vóór een zelfstandig
Bernheze. Negenendertig keer
koos men voor opsplitsen van
Bernheze. Dat is 10% van de ondervraagden. Voor 32 mensen was
een fusie de eerste keuze. Dat is
8%. Zes mensen kwamen niet tot
een keuze of maakten het formu-

lier ongeldig. Dat komt neer op
1,5%. Belangrijk in de besluitvorming voor de SP blijft de mening
van onze inwoners en kiezers.
Daarnaast heeft de economische
werkgroep van de SP Bernheze
goed naar de financiële positie gekeken. Die is prima. Bernheze is
een gezonde gemeente met lage
lasten voor onze inwoners. Verder
kan Bernheze alle taken prima aan,
in samenwerking met de omlig-

gende gemeenten. De dienstverlening scoort zelfs hoger dan waar
ook in de regio. Onderzoek van
het Brabants Dagblad wees dat
onomwonden uit.
De SP heeft alles nu duidelijk op
een rijtje. Geen enkele reden om
onze zelfstandigheid op te geven.
Op 1 oktober kiest de SP daarom
een zelfstandige koers voor Bernheze de komende tijd.

D66: draagt Bernhezer Bussines

Event een warm hart toe

Paul Aarts, commissielid Bestuur en Strategie
BERNHEZE - Het jaarlijks terugkerend event, georganiseerd en mede mogelijk
gemaakt door de lokale ondernemers, is een toegevoegde waarde in Bernheze.
Ontmoeten, inspireren en verbinden zijn hierbij belangrijke peilers. Ieder jaar
wordt op een andere unieke locatie van een ondernemer groots uitgepakt met
een avondvullend programma waar volop gezelligheid heerst met een hapje en
een drankje. Met man en macht wordt een heel bedrijf omgetoverd tot een geweldige feestaccommodatie, dit jaar ken je de huidige werkplek van Langenhuizen Agrarisch loon en grondverzetbedrijf voor één dag niet terug.
Het hoogtepunt is natuurlijk de
uitreiking van de ondernemersawards. Iedere ondernemer kan
worden aangedragen door andere
ondernemers. Een klankbordgroep
van ondernemers verrijkt de informatie en inventariseert. De jury,
bestaande uit burgemeester Marieke Moorman, Wim Tolboom en
Jan Maas verzorgt de nominatie en
de uiteindelijke verkiezing volgens

het toetsen van een aantal criteria.
En Bernheze telt maar liefst 1700
ondernemers!

zorgen voor werkgelegenheid en
duurzame innovatie, maar moeten
daar dan ook in gesteund worden.

D66 motiveert en ondersteunt
deze ondernemers, omdat ze de
motor van de lokale economie
zijn en Bernheze laten groeien. Dit
geldt voor zowel groot, middenen kleinbedrijf als ZZP’ers, maar
ook de startende ondernemer. Ze

Onder andere door het vereenvoudigen van de regels, zodat ze
hun tijd en aandacht kunnen besteden aan datgene waar ze goed
in zijn; ondernemen, samenwerken
en groeien. Op die manier vaart
heel Bernheze hier wel bij.

Informatie voor de kernen
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Nieuwe winkels
maken centrum
sfeervol
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Inloopavonden Maas & van Oss
Voor Nistelrodese specialist is administratie
voor MKB’ers ‘klein kunstje’

www.centrumheesch.nl

Progressief Bernheze: Buren
Bellinda van den Helm, raadslid Progressief Bernheze
bernheze - Afgelopen zaterdag was het burendag. In ‘t Rul werden vlaggen
onthuld, in sommige buurten werd gezamenlijk gegeten en mensen gingen bij
elkaar op de koffie. Nederlandser kan het bijna niet. Zoals het spreekwoord zegt:
‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’.
Maar het zijn soms ook onze buren die zeuren over achteruitgang
in de wijk, die te hard rijden in
de straat en die zwerfafval in de
bosjes dumpen. Zijn dat dezelfde
mensen?
Op de sociale media melden onze
buren zich ook. Vooral als het gaat
om het opvangen van vluchtelingen zijn de meningen zeer verdeeld. Vluchtelingen opvangen
is prima, zolang het maar niet ‘bij

ons’ in de wijk is. Is het alleen de
mening van degenen die het hardst
roepen? Of is de meerderheid het
met hen eens? De krant biedt helaas ook geen duidelijkheid.
Progressief Bernheze wil goede
zorg voor iedereen in onze samenleving. Niet alleen medische -, maar
ook maatschappelijke zorg. Oók
voor degenen die huis en haard
hebben moeten ontvluchten voor
vreselijk geweld. Want zeg nou

eerlijk, jij wilt toch ook opgevangen worden als jou iets vreselijks
overkomt? Mede daarom heeft
Progressief Bernheze het voortouw genomen in een motie over
opvang van vluchtelingen in onze
gemeente en hopen wij dat onze
gemeenteraad deze donderdag in
ruime meerderheid aanneemt.
Reageren? Mail naar
reactie@progressiefbernheze.nl!

CDA: Wilt u een parapluutje?
Esther van den Bogaart, Gemeenteraadslid CDA Bernheze
bernheze - Laatst zat ik in een restaurant. Opeens was er een hoosbui.
Gasten die naar buiten liepen kregen de vraag: ‘Wilt u een parapluutje?
En breng maar terug wanneer ge in de buurt bent.’ Dit maak je graag
mee, dat de service van een bedrijf om jouw welbevinden draait. Op het
juiste moment de juiste dienst aangeboden krijgen bij jou in de buurt.
In Bernheze zijn steeds meer burgerinitiatieven in deze richting.
Laagdrempelig en dichtbij. Van
burgers voor burgers en door burgers. Onlangs is het eetpunt HDL
in CC Servaes in Heeswijk-Dinther
geopend. En op 26 september
opende burgemeester Moorman
de postbus van Burenhulp Nisseroi
bij CC Nesterlé in Nistelrode. Initiatieven van burgers voor burgers
door burgers om de samenleving
in de eigen buurt beter te maken.

Als CDA Bernheze vinden wij dit
een goede ontwikkeling.
Tijdens een bezoek in Australië zag
ik het burgerinitiatief The Men’s
Shed (Mannenschuur) in de wijk
Dickson in Canberra. Jan van den
Broek, oud-inwoner van Zeeland
en lid van een Men’s Shed, vertelt
over het ontstaan van een Mannenschuur. ‘Veel mannen zijn doeners en tot voor kort hadden velen een schuur om te klussen. Niet

iedereen heeft hiervoor ruimte of
geld. Mannen vereenzamen hierdoor. In de Mannenschuur komen
gepensioneerden, werklozen en
mannen met Alzheimer samen om
te klussen, koffie te drinken en het
gezellig te hebben. Gepensioneerde hout- en metaalbewerkingsprofessionals helpen om producten
te maken’. The Men’s Shed is ook
een succes in Europese landen.
Ook een burgerinitiatief voor
Bernheze?

Vlaggen in top op ‘t Rul

Het team van Maas & van Oss

Nistelrode - Maas & van Oss heeft de hele maand oktober op de
woensdagen inloopavonden op het programma staan. Van 18.00 tot
21.00 kunnen MKB-ondernemers elke woensdag terecht voor ‘geheel
vrijblijvend’ advies op het vlak van administratie, fiscale zaken, prognoses en controlling.
Maas & van Oss is als NOAB-lid en
gecertificeerd Twinfield-partner de
voorbije jaren in Nistelrode (en omgeving) uitgegroeid tot een erkend
adres. Alle actuele ontwikkelingen
worden op de voet gevolgd door
het team van Maas & van Oss, onder leiding van Peter Maas en Jelle
van Oss, waaronder het digitaliseren van gegevensverwerking.
Geen gedoe meer
Peter Maas: “Steeds meer ondernemers schakelen samen met ons
over naar het zogeheten intelligent
scannen van in- en verkoopfacturen
en de elektronische verwerking van
bankafschriften. Zo wordt alles digitaal gestuurd, verwerkt en opgeslagen, ook in het kader van de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar. Geen
gedoe meer met stapels mappen.”
Vrijblijvend kennismaken
Op de woensdagen 7, 14, 21 en 28

oktober staan bij Maas & van Oss
inloopavonden op het programma. Ondernemers kunnen geheel
vrijblijvend kennismaken met de
werkwijze, kennis en kunde van
de Nistelrodese specialist in administratie, fiscale zaken, tussentijdse
cijfers, prognoses en controlling.
“Wij heten iedere MKB’er van harte welkom, met alle aandacht voor
zijn of haar administratieve vragen.
Waarover menig ondernemer zich
het hoofd breekt, is voor ons vaak
een klein kunstje”, zo stelt Jelle
van Oss. “En mocht een woensdagavond ter kennismaking niet
schikken, dan maken we natuurlijk
graag een afspraak voor een ander
moment.”
Maas & van Oss
Tramstraat 25 Nistelrode
telefoon 0412-617491
info@maasenvanoss.nl
www.maasenvanoss.nl.

Tijd voor een
andere bank?
Wij help
en
u bij het
oversta
ppen

Heesch – Tijdens Burendag werden in ’t Rul in Heesch drie verschillende vlaggen gehesen door wethouder
Rein van Moorselaar, geholpen door enkele buurtbewoners. De vlaggen, met de kleuren van het wapen van
Bernheze en daarbij de kleur van rul zand, symboliseren datgene dat de buurtbewoners van ’t Rul hoog in ’t
vaandel hebben staan: groeten, respecteren en aanspreken.
Het hijsen van de vlaggen werd
voorafgegaan door voetbal, een
fotospeurtocht, samen koffie drinken en soep eten en elkaar leren
kennen. De vlaggenmasten die op
enkele plaatsen in ’t Rul staan, werden daarna van vlaggen voorzien.
De vlaggen die in top gehesen
werden, zullen blijven hangen als
teken van de idealen van de buurt.
Betekenis
Eén vlag heeft als symbolen een
hand met opgeheven vingers en
twee handen die een hart vormen;
het hart staat voor liefde en respect
voor elkaar en de opgeheven vinger vraagt om aandacht voor dat
respect. Vlag nummer twee heeft
een positieve en negatieve duim
die zeggen waar het goed gaat
en waar het beter kan. Spreek elkaar aan op een schone en veilige
buurt. En de derde vlag heeft drie
opgeheven handen die groeten.

Als je als buren elkaar groet, werkt
dit mee aan een positieve sfeer en
onderling contact. De vrolijk wapperende vlaggen zorgden voor
een mooi slot van de burendag in
’t Rul. Bewoner van ’t Rul en ook

zo’n mooie vlag?
Eva Hofman
e.hofman@mooiland.nl of
Adrie van den Berg
adrie.van.den.berg@vivaan.nl
hebben nog een voorraadje.

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124
5384 MD Heesch
0412 - 45 20 03
info@vanheckassurantien.nl
www.vanheckassurantien.nl

Van Heck
Assurantiën
Rivez
Assurantiën

't Dorp 124
& Risicobeheer
5384 MDWeijen
Heesch19a, 5388 HL Nistelrode
T 0412 -088
45 20
03 900
- 8000
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Delia Koenen
uit nistelrode

Winnaar:
zus Derks
kan de staatsloten
ophalen bij Kantoorboekhandel Ceelen
Werknemers van bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.
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TE KOOp
nIEuWE DESSOTApIjTTEGELS in allerlei
kleuren/soorten. Grote voorraad,
scherpe meeneemprijs. Vanaf
€ 0,25 p. tegel. Duinweg 17,
Schijndel 06-23034594.
Dinsdag en zondag gesloten.
200 MEMOBLOKS
50 vel per blok.
eenzijdig full-colour.
A7, 7x10 cm € 65,-.
A6, 10x14 cm € 80,-.
A5, 14x20 cm € 145,-.
www.gaafgrafisch.nl.

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

n
le
e
e

mOOiBernhezertJeS

5

Puzzle #253019

12 hECTARE MAIS
Diverse percelen omgeving
boekel/Uden
06-45698411.
TWEE BOOMERTjES
3 jaar oud samen € 225,Paspoort aanwezig,
kindvriendelijk.
Info: 06-22387287.

hEESAKKERS LIChTVISIE
hEEFT VOOR IEDEREEn
DE juISTE LAMp In huIS
We hebben een uitgebreide
collectie in Led, industrieel,
klassiek en modern.
Lampen op zicht en hangen is
geen probleem bij ons! Parkeren
voor de deur, dinsdag gesloten.
heesakkers Lichtvisie,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichvisie.nl.
In OnZE KADOShOp VInDT u
ALTIjD EEn pASSEnD KADO
VOOR ELKE GELEGEnhEID
We hebben een uitgebreide
collectie woonaccessoires,
sieraden, handtassen, shawls,
Oozoo horloges, enz.
Kom en laat u verrassen!
Parkeren voor de deur, dinsdag
gesloten.
heesakkers Kadoshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.
In OnZE ELEKTROShOp
VInDT u ALLE MOGELIjKE
LIChTBROnnEn
zowel LeD als SPAAr-, maar
ook de oude gloeilampen en
zonnehemelbuizen.
Alle soorten batterijen,
scheerkoppen, stofzuigerzakken
en onderdelen. Parkeren voor de
deur, dinsdag gesloten.
heesakkers elektroshop,
Abdijstraat 12, heeswijk-Dinther.

3
8

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

WWW.nICETOYS.nL
pRInTpApIER
Océ Black Label Zero

www.kapteijnspartyverhuur.nl of
bel 0413-764747.
Ook voor al uw dranken!
FRIETKRAAM voor uw
evenement of feest. Voor info en/
of boekingen: 0413 292911/
06 25416954. Mario & Christa bok.
WILT u IEMAnD VERRASSEn
MET EEn EChT ORIGInEEL
KADO!
Geef dan een kadobon van
Colorenta voor een kleuranalyse met make-up advies.
Vanaf nu ook stijl- en
kledingadvies voor een bij u
passende garderobe.
Meer informatie:
hannie heesakkers, 06-51110053.
Colorenta, Abdijstraat 12,
heeswijk-Dinther.
In de Hertoghof, Burgemeester
de Kuijperlaan 6 in Veghel wordt
zondag 4 oktober een grote echte
ouderwetse
SnuFFEL/ROMMELMARKT
gehouden. De markt vindt plaats
in de overdekte binnentuin van
de Hertoghof van 10.00 tot 16.00
uur.

AAnGEBODEn
pEDICuRE hEESWIjK-DInThER
Jacqueline Verhagen, Oranjestraat
11, heeswijk-Dinther. Ook bij
diabetische en reumatische voet
met vergoeding. Alle jaargetijden
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. Kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
DRuMLES In nISTELRODE
Drumles voor jong en oud
vanaf € 11,- per week.
Gratis proefles.
Anton Wubbels drums
Menzel 59 nistelrode
0412-488991.
pEDICuRE nISTELRODE
Dorien Visser-hanegraaf.
Tel. 0412-612118.
Ook bij diabetes/reuma.

TE huuR
FIETSpLuS RInI
Laar 63a, circa 200m2 winkel-/
kantoorruimte.
Contact rini de reuver
06-28786922.

GEVRAAGD
GEBRuIKTE/OuDE
WEnSKAARTEn
Yvonne Sturm Nistelrode
06-20615906. Ingrid Smits
Vorstenbosch 0413-355008.
OuDE/KApOTTE MOBIELTjES
VOOR STG. OpKIKKER.
In te leveren bij Bunderstraat 1,
Heesch of ’t Mediahuys, Laar 28
Nistelrode.

KApTEIjnS pARTYVERhuuR
voor al uw feesten &
evenementen. zie onze website

Wilt u eeN ZoekertJe plaatseN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.
More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Champagne en bubbels proeven
Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Specialist in zakelijke en grootschalige WIFI netwerken
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

Bij een feestelijke gelegenheid horen
bubbels. Bubbels dragen niet alleen bij
aan de smaak; het gevoel en gehoor
worden ook geprikkeld. Met een slokje in de mond en de ogen dicht is hét
moment om de oren te spitsen en exploderende belletjes te beleven. Waar
bubbels worden geserveerd is iets te
vieren. Het geeft direct een speciaal
gevoel en brengt positieve emoties
naar boven.
Ontdek deze boeiende wereld van
champagne en mousserende wijn.

Voor iedere gelegenheid en smaak is
er wel een bubbel te bedenken.
Santé!

Woensdag 2 december 20.15 tot
22.45 uur bij De Eijnderic in Heesch.
Prijs € 25,- p.p.

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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BERnhEZE

uW BOuWpERIKELEn In BERnhEZE BOuWT?
InFO@DEMOOIBERnhEZEKRAnT.nL

b o uW t

nieuws FnV Bouw
Teruggave vakbondscontributie gewijzigd:
Omdat per 1 januari 2015 de
werkkostenregeling in werking is
getreden, kan de werkgever de
vakbondscontributie niet meer fiscaal vriendelijk met het brutoloon
verrekenen. Toch kunnen leden
in veel gevallen nog een deel van
hun vakbondscontributie terugvragen via hun werkgever als dit in de
CAO Bouw staat.

De werkgever moet dan de betaalde vakbondscontributie aanwijzen
als eindheffing. De jaaropgave van
betaalde vakbondscontributie kan
tot en met 15 november 2015 ingeleverd worden bij de werkgever.
Jaaropgave downloaden voor 12
november via de site:
jaaropgave.fnv.nl.
Ziektekostenverzekering
De werknemer heeft recht op een

bijdrage van zijn werkgever van
€ 12,50 per maand, indien hij aanvullend is verzekerd voor fysiotherapie, ergotherapie en psychologische hulp.
Wel moet je hiervoor een kopie
maken van de polis van je zorgverzekering waarop de werkgever
kan zien hoe je verzekerd bent,
dit overhandig je hem dan in de
maand oktober/november 2015.
Dit is te vinden in het CAO Bouwboekje onder artikel 59.

Voor vragen is de helpdesk van
FNV Bouw via 0900-3682689 (lokaal tarief) bereikbaar van 8.00
tot 17.30 uur. Hier kan ook een
afspraak worden gemaakt voor
het VBC-kantoor in Den Bosch,
Emmaplein 4. Via de site van FNV
kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
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Van kauwgom inpakfabriek tot woningbouw.
Wij regelen de elektrotechniek!
HEESWIJK-DINTHER - “Ja, zo gevarieerd is ons klantenbestand. Gekker nog, we hebben onlangs een
nijlpaardenverblijf als project afgerond, maar we doen ook evenementen, winkelpanden, nieuwbouw- en/
of renovatieprojecten en in de agrarische en particuliere sector zijn we ook actief. De grote variatie aan
klanten en projecten maakt dit werk zo boeiend. Het levert ook ontzettend veel kennis op, want ik leer elke
dag. Het kost ook weleens hoofdbrekens om voor moeilijke projecten de juiste technische oplossing te
vinden, maar voor mij zijn dat juist de kersen op de taart”, aldus Rob van de Ven.
In 2003 startte Rob zijn eigen bedrijf Rob van de Ven Elektro. “Ik
ben er trots op dat Janneke en
ik door hard te werken, dit bedrijf hebben kunnen opbouwen.

Natuurlijk hebben we dat ook te
danken aan het geweldige team
dat naast ons staat. Elkaar blind
kunnen en durven vertrouwen.
Zo werkt het bij ons. Ons team

Goed materieel voor de klussen

is allround, maar elke werknemer
heeft ook ‘n eigen specialisatie in
huis. Zo dragen we met elkaar de
projecten. En mocht er een project
op mijn pad komen waar andere

Tekst: Hieke Stek

specialismen voor nodig zijn, dan
kan ik putten uit een – door de
jaren heen – vakkundig en groot
opgebouwd netwerk. Betrouwbare partners waarvan ik weet: dat
ronden we samen goed af naar
alle tevredenheid van de klant.”
Bijzondere opdrachten.
“Als je een tevreden klant achterlaat, vertelt hij dat verder. Zo rol
ik eigenlijk van klant naar klant
en komen er mooie bijzondere
projecten voorbij. Die kunnen we
aannemen, omdat we goed specialistisch gereedschap hebben
en ook qua machinepark goed
zijn uitgerust. We zijn geen groot
bedrijf, maar we staan altijd klaar
voor elkaar. Dat zorgt ervoor dat
de klus altijd klaar is op de afgesproken datum!
Of het nu gaat om comfort, warmte en veiligheid in een woning,
winkelpand, schoolgebouw of
kantoor of om complete én complexe elektrotechnische industriële
installaties in Heeswijk-Dinther of
in Groningen, wij denken slim en
creatief met onze klanten mee om
tot de juiste oplossing te komen.
Het is fijn om vanaf het begin van
het project al aan tafel te kunnen
zitten, want zo kunnen we onze
kennis en ervaring al meteen inzetten. Samen weten we immers
altijd meer, plus dat het sneller
en efficiënter werkt. Wij zijn altijd

We kunnen elkaar blind vertrouwen

bereid tot het geven van advies”,
besluit Rob.

ROB VAN DE VEN ELEKTRO
Langenbergsestraat 5
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel: 06-51602199
www.vandevenelektro.nl
info@vandevenelektro.nl

START VERKOOP

FASE 3
Fase 3 van Centrumplan Achterstraat aan
het Hazenveld in Nistelrode gaat van start
met de verkoop van:
2 hoekwoningen met garage
percelen vanaf 330 m²
prijzen vanaf € 235.000,- v.o.n.

3 tussenwoningen

percelen vanaf 177 m²
prijzen vanaf € 192.500,- v.o.n.

Fijn wonen met het gezellige centrum
op loopafstand!

START VERKOOP: woensdag 7 oktober a.s.

van 19.00 - 20.30 uur bij Bernheze Makelaars & Adviseurs - Bitswijk 10 - Uden

Individuele woonwensen?
Wij denken mee!

Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever | Ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T 0413 - 243818
www.bernheze.nl

Jansen Bouwontwikkeling B.V. - Wijchen
www.jansenbouwontwikkeling.nl
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Tegels leggen en zetten is een vak

het middelpunt van
heesch is terug
HEESCH - De fontein wordt door een groot aantal inwoners het middelpunt
van Heesch gezien. Na een intensieve renovatie en aanpassingen aan deze
tijd, staat de fontein weer te sprankelen op ‘t Dorp in Heesch. De foto’s,
gemaakt door Ad Ploegmakers spreken voor zich.

22 april 2015

8 juni 2015

9 juni 2015
Frank en Monique

Tekst: Hieke Stek Foto’s: Lianne Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER - We brengen veel tijd door in onze moderne keukens om de heerlijkste maaltijden
te bereiden. Zitten met familie en vrienden gezellig bij elkaar in de woonkamer en onze badkamers zijn
tegenwoordig bijna privé wellnessruimtes. Maar aan de basis van ons woongenot, ligt tóch de vloer. Kies
voor het aankopen en het leggen voor een vakman! Dan bent u bij Van den Berg & Zn Tegelhandel &
Tegelzetten in Heeswijk-Dinther op het juiste adres, want Monique geeft een eerlijk en goed advies en
Frank legt de vloer er strak én vlak in. Zo kookt, woont en baddert u vele jaren met plezier.

Met honderden vloertegels, wandtegels voor keuken en sanitair, bieden zij een ruime keus voor hun
klanten. “Nieuw in onze collectie
zijn de buitentegels voor de terrassen. Hiermee zijn we begonnen,
omdat de tuin steeds meer het verlengde wordt van de woonruimte.
Nu kunnen we in één moeite door
het huis en de tuin leggen,” aldus
Frank van den Berg.
Eenvoud en luxe
“De vloer heeft in de loop der jaren een ander accent gekregen.
Het is nu meer naar een ‘beleving’ verschoven. Het is immers
hét grootste sfeerbepalende element in onze woning. Vloertegels
zijn ook aan mode onderhevig.
Zo zien we nu de houtlook vloertegels die de warme uitstraling
van hout hebben, maar wel heel
praktisch zijn en ze zijn gemak-

kelijk te combineren met vloerverwarming. Ook de keramische

Strak en vlak
“Met kwaliteit en service onderscheiden wij ons. Tegels zetten en
leggen is een vak. Als ik een vloer
leg, ligt die strak én vlak. Dat versta ik onder kwaliteit. Onze betrokkenheid bij onze klanten ligt
ten grondslag aan onze service,
die heeft wellicht te maken met
onze ‘dorpse instelling’. Maar
ook met het willen behouden,
van wat mijn vader vanuit het
niets heeft opgebouwd. Hij heeft
een fundament gelegd, waarop ik

MoniQue: ‘Met kWaliteit en serviCe
ONDERSCHEIDEN WĲ ONS
tegels veroveren de markt met
hun grote formaat in de prachtige kleuren zwart, aarde en ecru.
Wandtegels voor in keukens of
sanitair zijn veel luxer geworden
qua uitstraling en om het helemaal af te maken, wordt er vaak
een nóg luxer uitziend accent in
gebracht.
Onze complete collectie staat in
onze showroom, omdat mensen
toch graag tegels willen zien en
showroom
aanraken. We kunnen
ook open
tegels
op zaterdag
bestellen die wij niet9.00
in -de
collec15.00
uur
tie hebben”, aldus Monique.

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

GRATIS

deur in kleur
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN

showroom
open
showroom open
op zaterdag
op zaterdag
- 15.00uur
uur
9.009.00
- 15.00
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VOORWAARDEN

Kruishoekstraat 19 Heesch T 0412 633 069 www.vandersangengaragedeuren.nl
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VOORWAARDEN

showroom open
op zaterdag
9.00 - 15.00 uur

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

GRATIS

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

17 juli 2015

27 juli 2015

3 september 2015

verder bouwen mag en dat beschouw ik als heel waardevol”,
besluit Frank.

VAN DEN BERG & ZN
TEGEHANDEL & TEGELZETTEN
Dr. Boutkantstraat 9
5473 AK Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 - 29 12 49
tegelhandelvdberg@home.nl
www.tegelzetbedrijfvdberg.nl

11 september
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Actiedagen bij Bevers Steencentrum
Garden Stones & Basics
NISTELRODE - Bevers Steencentrum in Nistelrode houdt op vrijdag 2
en zaterdag 3 oktober twee bijzondere actiedagen met vele en aantrekkelijke acties. In onze showroom en showtuin zullen de acties van
deze bijzondere actiedagen tentoongesteld staan en kunt u eenmalig
als klant profiteren van de extra aantrekkelijke acties.
Diverse soorten grind of split tegen een scherpe prijs. En zelfs bij
afname van drie zakjes split of
grind, ontvangt u het vierde zakje
gratis. Maar ook diverse soorten
sierbestrating, gebakken waalformaat en de keramische tegels
hebben deze actiedagen scherpe
prijzen.
Bevers Steencentrum is dé specialist op het gebied van sierbestrating voor uw tuinen, levert
maatwerk én het juiste advies.
Voor een aantal disciplines binnen het pakket aan producten en
diensten maken wij regelmatig
gebruik van collega-bedrijvenhoveniers. Zo kunnen we uw

wensen en behoeften omzetten
naar het beste resultaat. We willen u compleet ontzorgen bij de
aanleg of renovatie van uw tuin.

CoMPleet
ONTZORGEN BĲ
de aanleg en
renovatie van
uW tuin
Kom een keer bij ons langs in
onze vernieuwde showtuin, wij
informeren u graag over de vele
mogelijkheden. Wilt u dat wij bij
u langs komen? Ook dat is geen
probleem! Zo kunnen wij op lo-

catie met u meedenken over de
aanpak van uw project, en daarbij
een passende aanbieding doen.
Bevers Steencentrum is aangesloten bij de landelijke organisatie Garden Stones & Basics. Door
met diverse landelijke sierbestratingsbedrijven groots in te kopen
bij diverse fabrieken kunnen wij u
concurrerende prijzen bieden en
speciaal voor ons geproduceerde
sierbestrating.
We zien graag uw bezoek tegemoet of u kunt contact met ons
opnemen. De koffie staat altijd
klaar.
BEVERS STEEnCEnTRuM
GARDEn STOnES BASICS
Canadabaan 10
5388 RT Nistelrode
www.steencentrum.nl
www.sierbestratingtotaalmarkt.nl

Ruimte voor ZZP-ers

De Morgenstond 35 n 5473 HE Heeswijk-Dinther
T. 06 21 66 61 28 n info@pakhuys35.nl

www.pakhuys35.nl

Aanleg en onderhoud centrale verwarming
Vervangen cv-toestellen
Loodgieterswerk, dakbedekking
Zoggelsestraat 94 - 5384 VE Heesch - 0412-452072
info@grinsveninstallatie.nl - www.grinsveninstallatie.nl

UITWERKINGSREGELS MOGEN BĲ
PLANVERGELĲKING NIET BUITEN
BESCHOUWING BLĲVEN

De rechter heeft ook aangegeven hoe dit moet worden ingevuld: “In
de planvergelijking bij een planschadeverzoek zal rekening moeten
worden gehouden met wat ten tijde van de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan ‘naar redelijke verwachting’ de invulling van de uit
te werken bestemming van de gronden zou zijn”.
Een hele mond vol. Maar het betekent dat er dan dus gekeken
moet worden naar de uitwerkingsregels zelf, maar ook naar de
plantoelichting, de ruimtelijke kenmerken van de omgeving en het
geldende planologisch beleid. Het blijft een ingewikkelde materie!
Laat u goed adviseren!

NAJAARSACTIE
Benzinemotorzaag

Voor snoeiwerk of voor
het zagen van haardhout.

Een bestemmingsplan is een plan waarin
de gemeenteraad vastlegt welke functies
waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat
een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk
hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen
zijn toegestaan. Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om voor
hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.
Soms is zo’n bestemmingsplan echter globaal en moet het op een
later tijdstip nog worden uitgewerkt. Van deze mogelijkheid wordt
gebruik gemaakt, als voor een deel van het bestemmingsplan nog
niet helemaal duidelijk is hoe de ruimtelijke ontwikkeling er precies
uit gaat zien. Anders gezegd: in het bestemmingsplan is dan wel
bepaald wat er op een locatie mag komen, maar niet hoe het er
exact uit mag komen te zien (de uitwerkingsregels). Hier is nog
een aparte procedure voor nodig. We noemen dit een zogenaamde
uitwerkingsverplichting. Samen met de wijzigingsbevoegdheid
vormen deze mogelijkheden de (binnenplanse) flexibiliteitbepalingen
van het bestemmingsplan.
ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Wat betekenen deze flexibiliteitbepalingen voor een verzoek om
tegemoetkoming planschade?
De rechter heeft steeds bepaald, dat deze binnenplanse
flexibiliteitsinstrumenten in de planologische vergelijking, zowel
aan de kant van het ‘oude regime’ als aan de kant van het ‘nieuwe
regime’, buiten beschouwing moeten worden gelaten. Pas als deze
flexibiliteitsinstrumenten daadwerkelijk worden toegepast, gelden zij
als zelfstandige planschadeoorzaak.
Op 17 april 2013 veranderde de Afdeling echter van mening
voor wat betreft de uitwerkingsregels: Het kenmerk van een
uitwerkingsverplichting is namelijk dat het zeker is dat de
desbetreffende bestemming zal worden uitgewerkt. Dit brengt
volgens de Afdeling met zich mee, dat de mogelijkheden van de uit te
werken bestemming bij de planvergelijking niet buiten beschouwing
mogen worden gelaten.
Hoe kan hier nu rekening mee worden gehouden als nog niet
duidelijk is wat het precies gaat worden?

TE HUUR: nn Kantoorruimte
Opslagruimte
n

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

Planschade is een onderwerp waar
je over kunt blijven schrijven. Deze
keer wil ik het hebben over de
betekenis van de ‘uitwerkingsregels
in een bestemmingsplan’ bij een
planschadetraject.

onno@roconnect.nl - www.roconnect.nl - 06-2909 9005

“ Van
tot

schetsontwerp
uitwerking van
het hele project

MS 170

”

30 cm

van 244,- nu 199,-

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

Maxend 35 - 5388 TV Nistelrode
0412 - 850 250 - 06 - 5476 0019
info@jvai.nl - www.jvai.nl

www.hetbouwblok.nl

33

Woensdag 30 september 2015

RW Groep Betonboor-, Zaag- en Slooptechniek en Gevelrenovatie
LOOSBROEK – Een gat met grote precisie boren of zagen in beton vereist vakwerk. RW Groep is gespecialiseerd in het maken van gaten en sleuven in beton of andere harde steensoorten. Er wordt met
grote precisie en zorgvuldigheid gewerkt, waarbij stofoverlast tot een minimum wordt beperkt. Ook voor
sloopwerkzaamheden bent u bij RW Groep in Loosbroek aan het juiste adres. Net als voor renovatie van
de gevel van uw pand.
Keurmerken
Veiligheid bij het werken met machines die door beton of andere
harde materialen moeten boren
of zagen, staat voorop. Het VCA
certificaat garandeert dat de medewerkers van RW Groep weten
hoe veilig en verantwoord met de
zware machines te werken. Juist
bij het slopen is veel voordeel te
behalen door met verstand van
zaken te werken: hergebruik
sloopmateriaal, direct hergebruik
van producten uit sloopprojecten,

Robin Wennekes onderweg naar een klus

Bij sloopwerk in bestaande panden, zeker als deze worden bewoond, speelt ervaring en meedenken met de opdrachtgever
een grote rol. RW Groep is dan
een uitstekende partner met veel
ervaring en flexibiliteit.
Vooral het verwijderen van elementen als vloeren, wanden en
ornamenten zijn regelmatig voorkomende werkzaamheden waarbij de ervaring van RW Groep
goed van pas komt. Zeker als het
gaat om ‘handsloopwerk’ zoals
verwijderen van tegels, wand,
vloer- en plafondafwerking of
verwijderen van keuken, badkamer of toiletruimte, kunt u op RW
Groep vertrouwen.

Precisiewerk
Naast bouwbedrijven maken ook
particulieren gebruik van de kennis en kunde van Robin Wennekes en zijn medewerkers, o.a.
voor het boren van gaten van
Ø20 mm tot Ø1000 mm, het zagen van een sparing in muur of
(verdiepings)vloer of het frezen
van sleuven voor leidingen.
“Het frezen van sleuven voor
de installatie van elektriciteitsleidingen of waterleidingen is een
zware klus, die ook nog met grote
precisie moet worden uitgevoerd
om niet voor onaangename verrassingen te komen staan tijdens
montage van keuken, badkamer
of andere ruimte”, aldus Wennekes.

‘In nieuwe en
bestaande panden
slopen, boren,
zagen en frezen’
Tekst: Martha Daams Foto’s: Lianne Gabriëls

scheiding van afval aan de bron
en het terugdringen van CO2 uitstoot. RW groep wil samen met
collega bedrijven en met haar
opdrachtgevers de CO2 reductie
stimuleren en heeft daarom middels de CO2- footprint haar eigen
uitstoot inzichtelijk gemaakt.
Gevelrenovatie
Een pand met een goed ogende
buitengevel geeft meteen een
goede indruk. RW Groep werkt

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

GROEP BV
■

BETONBOOR- EN
ZAAGTECHNIEK

■

SLOOPTECHNIEK

■

GEVELRENOVATIE

* 15 jaar garantie
* Prefab dakkapellen
* Werkplaats/showroom
open op zaterdag van
10.00 - 14.00 uur
* Gratis een vrijblijvende
prijsopgave aan huis

:
Ontzorgen
g,
in
r
e
Uw waard
ie
t
a
onze motiv
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL

Cereslaan 12a - 5384 VT Heesch
06-22692338
www. vanheijdendakkkappellen.nl

samen met specialistische voegbedrijven, waarbij RW de voegen
verwijdert en reinigt en het voegbedrijf voor de afwerking zorgt.
Ook voor vochtbehandeling in de
buitenmuur staat RW Groep voor
kwaliteit en garantie.
Dus: voor sloop, gevelrenovatie,
boren, zagen en frezen gaat u
naar RW Groep, Loosbroek.

GROEP BV
BETONBOOR- ENvoor reKijk op www.rw-groep.nl
ferentiesZAAGTECHNIEK
en mogelijkheden.
■ SLOOPTECHNIEK
Pastoor
de Grootstraat 5
■ GEVELRENOVATIE
5472 PC Loosbroek
0413-291747
info@rw-groep.nl
■

:
Ontzorgen
ering,
Uw waard
atie
onze motiv
Pastoor de Grootstraat 5
5472 PC Loosbroek
T +31 (0)413 291747
F +31 (0)413 291327
E info@rw-groep.nl
WWW.RW-GROEP.NL
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Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of
zakelijke vraagstukken”

KEnnIS en
OnDER STEunInG
bieden aan lokale
gemeenschap
Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal

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

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

Foto: Thomas Segers

OnZE DIEnSTEn O.A.:
• Accountancy
• Belastingadvies
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Personeelsadvisering
• Financiële planning
• Bedrijfseconomische

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

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

ondersteuning
• Startersbegeleiding
• Fusie & overname

Winkelen in de gemeente Bernheze

2.1 Waar doet u meestal uw boodschappen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting:


Bij de Jumbo maar de slager in Dinther is favoriet

Buiten Bernheze

(meerdere antwoorden mogelijk)
50%

30%

29%

17%
0%
Weet niet

0%

74%

Geen van alle

2%

Weet niet

Buiten Bernheze

In Bernheze maar
ook buiten
Bernheze

In Bernheze

3%

Online

26%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Online
klantensysteem

(meerdere antwoorden mogelijk)

Stempelkaart

80%
70%
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50%
40%
30%
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10%
0%

In Bernheze maar
ook buiten
Bernheze

3. Heeft u het afgelopen jaar gebruikt gemaakt
van de volgende producten?

2.1 Waar doet u meestal uw boodschappen?
71%

hun huis-, tuin- en keukenproducten kopen, zien we dat 48% dat
zowel in eigen gemeente doet als
buiten Bernheze. 27% koopt desbetreffende artikelen alleen maar
in Bernheze
en 22%0%alleen maar
2%
buiten de gemeente. Ook zien we
dat 11% deze artikelen online bestelt; een trend die langzaam maar
zeker meer opkomt?

koopt; 45% geeft aan zowel kle- ingevuld alleen maar buiten onze
ding als schoeisel in Bernheze te gemeente hun kleding en schoekopen maar ook in een andere nen aanschaffen. Komen we metgemeente. Jammer om te lezen, een terug op wat we al eerder in Op de vraag:
maar natuurlijk ook iets om toch dit artikel hebben geopperd: moet ‘Hoe vaak doet u boodschappen?’
Toelichting:
over na te denken en wellicht iets het winkelaanbod in de gemeente antwoordt een grote meerderheid,
Bij de Jumbo maar de slager in Dinther is favoriet
mee te gaan doen, is dat
41% Bernheze gevarieerder?
namelijk 85% van de geënquêteer De grote hoop vaak in Heesch, vergeetseltjes bij de Jumbo in Nistelrode. Specialiteiten in Uden
van de mensen die de enquête op Als we kijken naar de vraag:
den, dat zij dat elke week doen en
of Oss. Sigaretten bij plaatselijke ondernemers. Jumbo Nistelrode heeft te vaak lege schappen!
www.TipMooiBernheze.nl hebben Waar de inwoners van Bernheze dan zien we meteen, als we naar

Kortingsbonnen

niet zo veel van elkaar; respectievelijk 15% en 16%. 12% van de
ondervraagden gaat ongeveer een
keer per twee maanden winkelen.
Het is enigszins verrassend om te
lezen dat slechts 8% van de personen die de enquête heeft ingevuld kleding en schoenen alleen
maar in de gemeente Bernheze

Kortingspas/klante
nkaart of
spaarkaart

Als je kijkt naar stelling 1:
‘Hoe vaak gaat u winkelen?’ zie
je dat 30% van de personen die
de online enquête heeft ingevuld
meerdere keren per maand, maar
niet wekelijks, gaat winkelen. Het
aantal mensen dat ongeveer een
keer per maand en een keer per
kwartaal gaat winkelen scheelt

In Bernheze

80%
Als je het in Bernheze niet kunt vinden waar dan wel? Of klopt deze stelling niet en kan het winkelaanbod
in Bernheze toch nog gevarieerder en
70%
uitgebreider? Hebben we genoeg supermarkten, bakkers, slagers en groentewinkels? Moet het
aanbod
van
kleding- en speciaalzaken, waarbij
60%
50% je misschien speciaal naar Oss of Uden moet,
je kunt denken aan bijvoorbeeld boekhandels, dierenwinkels en andere speciaalzaken, waarvoor
40% in de gemeente Bernheze of gaan zij daarvoor
omhoog? Kopen de inwoners van Bernheze hun waar, met uitzondering van boodschappen, wel
26%
30%
toch naar een grotere stad dan wel gemeente?
20%
3%
10%in zijn algemeenheid geformuleerd en hieronder
We hebben in het burgerpanel www.TipMooiBernheze.nl een aantal stellingen rondom winkelen
0%
tref je de antwoorden aan, uitgewerkt in makkelijk leesbare diagrammen.

Weet niet

71%

Online

uITSLAGEn BuRGERpAnEL WWW.TIpMOOIBERnhEZE.nL
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DEnnIS: ‘Prijstechnisch scherp en als dealer van Vlemmix Aanhangwagens, met goede kwaliteit’

Van Roosmalen Aanhangwagens
Zijn studie bedrijfsmanagement in Eindhoven neemt de 20-jarige Dennis van
Roosmalen heel serieus. Ook al wist hij niet in welke branche hij wilde gaan ondernemen,
de ambitie was er wel en sinds mei 2015 heeft hij ook voor een product gekozen. Aanhangwagens, boottrailers en onderdelen verkoopt hij via internet, maar hij zet zijn producten ook
graag lokaal in de markt.

NISTELRODE –

De eigenaar van Vlemmix Aanhangwagens is een familielid van
Dennis en de aanhangwagenproducent was op zoek naar een
dealer in deze regio. Dennis: “Ik
hoorde van deze uitdaging en mij
werd gevraagd of ik niet iemand

wist. Na de nodige deskresearch
en nadat alle vragen beantwoord
waren, nam ik zelf het aanbod aan.
Ik kan het mooi naast mijn studie en mijn bijbaan bij Eetcafé ’t
Pumpke doen.”
In mei is Dennis ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel: “Dat
was het eerste natuurlijk. Intussen
heb ik een mooi logo, is de website
online, heb ik met Vlemmix Aanhangwagens een professioneel bedrijf waar ik met eventuele vragen
naar toe kan en kan ik ervaring op

Dennis wil het zelf doen

Foto: DMBK

gaan doen als ondernemer.”
De zoon van Theo en Gerrie van
Roosmalen heeft het ondernemen
in de genen zitten, ook al hebben
zijn ouders geen bedrijf, er zitten
veel ondernemers in de familie.
Toch is hij resoluut bij de vraag
naar de hulp die hij krijgt: hij wil
het zelf doen. Ook al zijn de ouders erg betrokken, hij wil graag
zelf zijn keuzes maken.
Keuze
In een tijd waar veel merken omzet
inleveren, is Vlemmix – gestart in
2006 - een bedrijf dat nog steeds
een groei doormaakt. Ooit nam de
heer Vlemmix zelf het voortouw
doordat de aanhangwagen die hij
wilde aanschaffen te duur was, dat
moest veel goedkoper kunnen. Intussen is zijn bedrijf flink gegroeid.
Met de vele mogelijkheden die
de aanhangwagenproducent aanbiedt, heeft hij diverse opties aan
uitbouw van de standaard-modellen. Op de website van Dennis
staan de verschillende mogelijkheden op een rij; onder andere huifrek, loofrek, rijplaten gemonteerd,
gereedschapskist zijn enkele extra’s
die men kan bestellen.

De kipper; een aanhangwagen die
kan kiepen

Het belangrijkste onderstreept
hij nogmaals: “We geven vijf jaar
garantie, het is prijstechnisch heel
aantrekkelijk en ook het onderhoud

kan bij ons gedaan worden. Iedereen mag bellen voor informatie.”
Dennis heeft er zin in en hoopt dat
er veel mensen gaan bellen.

Boottrailer

Dennis van Roosmalen
Nistelrode - 06-42300879
www.vanroosmalenaanhangwagens.nl

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

4. “Ik maak eerder gebruik van een
kortingsbon/pas/kaart wanneer deze afkomstig is
van een lokale ondernemen/winkel”

Toelichting:
3

Als ik iets nodig heb gebruik ik ook kortingsbonnen van niet lokale ondernemers

4%

Toelichting:
2

Weet niet

Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal

10%
4%

0%
Weet niet

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Zeer mee oneens

6%

9%

24%

19%

Zeer mee oneens

21%

43%

Weet niet

23%

50%
45%
40%
35%
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20%
15%
10%
5%
0%

Mee oneens

38%

Zeer mee eens

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Mee eens

5. “Ik vind dat ik als consument moet investeren in
mijn eigen regio door gebruik te maken van
producten en diensten uit eigen regio”

4. “Ik maak eerder gebruik van een
kortingsbon/pas/kaart wanneer deze afkomstig is
van een lokale ondernemen/winkel”

Neutraal

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

Zeer mee eens

Als we kijken naar de stelling:
‘Ik zou eerder gebruik maken van
een kortingsbon/-pas of -kaart als

38%

40%

deze afkomstig is van
35%een lokale ook kortingsbonnen van niet lo- doet én terug moet investeren in
onderneming of winkel’,
eigen regio.
30% zien we kale ondernemers’.
23%
21%
dat 38% het hier mee
eens
is;
stof
25%
om over na te denken
want als we Ten slotte de stelling:
Concluderend; er zijn genoeg su20%
15%
dus de lokale middenstand
zouden ‘Ik vind dat ik als consument moet permarkten in de gemeente Bern6%
9%
stimuleren om meer10%
kortingsboninvesteren in mijn eigen regio heze, maar de inwoners
van de
4%
5%
nen beschikbaar te stellen, zouden door gebruik te maken van pro- gemeente grijpen nog wel mis op
0%
de bewoners van Bernheze
dan ducten en diensten uit eigen re- speciaalzaken. Daarnaast zijn zij
ook meer kopen bij de zelfstandige gio’, zien we dat maar liefst 62% zeker bereid om kortingsbonnen
winkeliers? 23% van de onder- van de geënquêteerden het hier- uit te geven als die van de lokale
vraagden heeft hier geen mening mee eens is.
middenstand afkomstig zijn, waarover en 21% is het met de stelling 24% staat hier neutraal tegenover. bij het ook van belang is als deze
oneens.
Een toelichting op deze stelling is ondernemers gepassioneerd zijn
Een toelichting bij deze
stelling
is:
dat de ondernemer dan wel gepas- én terug investeren in de regio.
Toelichting:
‘Als ik iets nodig heb
gebruik
ik
sioneerd
er moeite voor
3 Als ik iets nodig heb
gebruikmoet
ik ookzijn,
kortingsbonnen
van niet lokale ondernemers

Mee eens

Ook zien we dat een overgroot deel
van de ondervraagden het afgelo-

pen jaar gebruikt heeft gemaakt
van een kortingspas/klantenkaart
of spaarkaart; maar liefst 74% van
de geënquêteerden. 50% maakt
gebruik van kortingsbonnen, 30%
van een stempelkaart en bijna net
zoveel personen, 29% maakt gebruik van een online klantensysteem. 17% maakt overigens helemaal nooit gebruik van de zojuist
genoemde voordelen.

Zeer mee eens

de antwoorden op de vraag ‘Waar
doet u meestal uw boodschappen’
gaan kijken, dat maar liefst 71%
van de personen die de enquête
heeft ingevuld hun boodschappen
in de gemeente Bernheze doen.
Concluderend: we hebben supermarkten genoeg in onze gemeente, dus dat is iets waar we best
trots op mogen zijn. We kunnen
onze inwoners daarin genoeg aanbod en variëteit bieden.

Alleen dan wel bij ondernemers die er moeite voor doen, gepassioneerd zijn en terug in de regio
investeren/sponsoren
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het motto is ‘met z’n allen’ bij Stal Bertus

om binnenkort een minivarken aan
te schaffen, maar daar moet eerst
weer voor gespaard worden. Stal
Bertus moet het hebben van de
vrijwilligers en sponsoren, dus bij
deze willen ze deze ook hartelijk
danken. Voor de zaterdagochtenEen gezellige bende tijden Burendag

Foto’s: DMBK

LOOSBROEK – Bij Stal Bertus in Loosbroek was het zaterdag tijdens Burendag een drukte van jewelste. De
kinderboerderij is in 1991 opgericht door René Hoezen. Jong en oud waren hard aan het werk om de boel
weer op te pimpen, schoon te maken en op te ruimen. Het budget dat ontvangen werd van het Oranjefonds
voor Burendag werd gebruikt voor nieuwe plantjes in de bakken, de beesten, maar ook voor de koffie en om
volgende week de bijna twintig vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Op zondag 4 oktober is het namelijk een feestdag bij Stal Bertus,
waarbij flink uitgepakt wordt tijdens Werelddierendag. Die dag is
Stal Bertus geopend en er zijn veel
activiteiten, vooral gericht op de
kinderen.

Zegening
dieren
HEESWIJK-DINTHER - In de eucharistieviering van 10.30 uur
op zondag 4 oktober in de kerk
van Dinther is iedereen welkom
met zijn of haar huisdier(en).
Na de viering op Werelddierendag vindt op het kerkplein de
zegening van de dieren plaats,
opdat het ze goed gaat én dat
ze goed worden verzorgd door
hun baasjes.

Wist je d
at
Dalmatië
rs het en
ige
hondenra
s is dat
last
kan krijg
en van ji
cht

Zo komt er een knuffelhoek, waar
iedereen met de dieren heerlijk kan
knuffelen. De prijsuitreiking van
een eerder uitgezette knutselwedstrijd is om 13.30 uur en iedereen
kan alle dieren bekijken. Zo zijn er
de eekhoorntjes met drie jongen

t
Wist je da
o zijn kop
g
in
m
la
f
Een
oven moet
ondersteb
te eten
houden om

trimsalon

kattenpension

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

en afgelopen week is er nog een
jong hertje geboren. Ook kunnen
bezoekers genieten van de vele
verschillende vogels, fazanten en
het nieuwe uilenhok dat enige tijd
geleden gebouwd is.
Stal Bertus heeft nog wel de wens

uitleg. We beginnen bijvoorbeeld
met een perenboom als deze in
bloei staat, enige tijd later wordt
het een vrucht en nog veel later
zien de kinderen dat er een peer
aan de boom groeit. Geweldig om
dit de kinderen te mogen leren.”

Iedereen kan met de dieren
heerlijk knuffelen
den is Stal Bertus nog op zoek naar
vrijwilligers. Wie tijd over heeft om
op zaterdagmorgen bij te springen,
is welkom.
Frans van Grinsven: ”We proberen
steeds meer met de kinderen van
Basisschool St. Albertus samen te
werken, zodat ook Stal Bertus een
educatieve bijdrage levert. Zo is er
ook een Planetopia waar vele bomen, planten en kruiden staan met

Stal Bertus bestaat volgend jaar 25
jaar en daar moet ook stil bij worden gestaan. Daarom heeft de stal
zich ook ingeschreven voor de Rabobank Clubkascampagne. Vanaf
12 oktober kan er op Stal Bertus
gestemd worden.
Stal Bertus wil op zondag 4 oktober tijdens de open dag tussen
11.00 en 16.00 uur laten zien waar
een klein dorp groot in kan zijn.

Grote chipactie Dierenopvangcentrum hokazo

Maiko en Meg

Anke

UDEN/BERNHEZE - Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden houdt op zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 16.00
uur een grote chipactie. Iedereen kan op die dag zijn huisdier bij Hokazo laten chippen voor € 15,-. De actie
vindt plaats in het kader van dierendag.

Hokazo vindt het heel belangrijk
dat zo veel mogelijk honden en
katten gechipt en goed geregistreerd zijn. Op die manier kunnen
weglopers snel met hun eigenaar
worden herenigd en kan veel (dieren)leed worden voorkomen.
Alle huisdiereigenaren zijn zaterdag 3 oktober welkom bij Dierenopvangcentrum Hokazo. Dit kan
Vinkelsestraat 127B • Vinkel • Tel. 0412-475975 of 06-27460983 zonder afspraak tijdens de norVinkelsestraat 127B • Vinkel • Tel. 0412-475975 of 06-27460983
Vinkelsestraat 127B • Vinkel • Tel. 0412-475975 of 06-27460983
male openingstijden, van 10.00 tot
16.00 uur. De prijs van € 15,- is exat 127B • Vinkel • Tel. 0412-475975 of 06-27460983
clusief registratie. Mensen kunnen

Honden-Hondenen kattentrimsalon
kattentrimsalon
en kattentrimsalon
Hondenen
den- en kattentrimsalon
”SASKIA ”SASKIA
MES”
”SASKIA
MES” MES”
”SASKIA MES”

er wel voor kiezen om ook de registratie door Hokazo te laten uitvoeren bij BackHome Club, één van
de erkende databanken. Dit kost
€ 4,- extra. Hiervoor dient de huisdiereigenaar wel een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Het
is ook mogelijk om de registratie
zelf op een later tijdstip thuis te
doen. De elektronische chip, met
unieke code, heeft de grootte van
een rijstkorrel en een dier ervaart
bij het inbrengen ervan niet meer
dan een prikje, vergelijkbaar met

een injectie. Chippen is een diervriendelijke en eenvoudige methode om een huisdier te identificeren
en - bij weglopen - de kans op hereniging met de eigenaar enorm te
vergroten. Chippen kan al op jonge
leeftijd worden toegepast en is geschikt voor vrijwel alle diersoorten.
Dierenopvangcentrum HoKaZo
Lange Goorstraat 6
5406 XE Uden - tel. 0413-260546
e-mail: admin@hokazorg.nl
www.hokazo.nl.

HUBO!
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Binnenzonwer
op maat?

Laat je adviseren door Hu

Dierendag bij agrarische kinder- Ook voor je huisdier ga
je natuurlijk naar Hubo
opvang De Dierenvriendjes
Ga op de foto met je eigen knuffel óf een boerderijdier
Nistelrode - Het is weer Dierendag op zondag 4 oktober. Bij agrarische kinderdagopvang De Dierenvriendjes midden in het hart van Bernheze, wordt deze dag zeker niet vergeten. En daarom mag jij dat gezellig meevieren! Op zaterdag 3 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur kan jij gratis op de foto met je eigen lieve
knuffel of met het boerderijdier dat jij het leukst vindt!

Nistelrode - Zondag 4 oktober is het weer zover; Dierendag. Een
dag om je huisdier eens even goed te verwennen. Hubo heeft een
uitgebreid assortiment hondenvoer, zowel voor puppy’s als voor senior honden. Natuurlijk ben je ook voor voeding voor je kat bij Hubo
Nistelrode aan het juiste adres; voer voor kittens en voor de wat oudere katten.

20%

Hubo; ook voor dierenvoeding hét adres!

KEUZ
KORT

Deze en volgende week
bijMAATWERK
aanschaf van een
OP ALLE
BINNENZONWERING
zak hondenbrokken of kattenbrokken krijgt
*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014.909999
Vraag naar de voorwaarde
u er een snoepzakje voor de hond of2kat
bij. 99992

de dierenvriendjes
kinderopvang op de boerderij

Alle kinderen tot en met 13 jaar
mogen - tussen 15.00 en 17.00
uur – op 3 oktober gratis op de
foto. De (digitale) foto’s worden
gemaakt door een professionele
fotograaf, zodat jij en je knuffel of
je favoriete boerderijdier er altijd
mooi op zullen staan. Lijkt het jou
leuk en ook best spannend om met
een kip, konijn, varken, kalf, pony
of poes op de foto te staan? Dan
weet jij waar je zaterdag 3 oktober
alvast in de stemming kan komen
voor dierendag; gezellig samen
met papa, mama, opa, oma of je

Knip
u
pro

Maxend 5 - Nistelrode
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1

buren; iedereen is van harte welkom.
Je vindt de Dierenvriendjes op ’t

Broek 8a in Nistelrode.
Kijk alvast op
www.dedierenvriendjes.nl.

Wij vieren

Werelddierendag
op zaterdag 3 oktober

25% korting

op kussens, manden, krabpalen
en knaagdierkooien

honden * katten * knaagdieren * vissen * vogels * hengelsport

HEROPENINGSACTIE
1 – 2 – 3 oktober 2015

1-okt. diversen openingsacties

10% korting

Huismerk Liocroc
hondenbrok 20 kg van
€ 28,- voor € 26,-

2 okt. diversen openingsacties

Huismerk Liocat

3-okt. diversen openingsacties

kattenbrok 10 kg van
€ 18,95 voor € 16,95
Meerstraat 32
+31 (0)413 291 403
+31 (0)413 293 401
info@cvanlieshout.nl
www.cvanlieshout.nl

20% korting
30% korting

- vriendelijk en deskundig advies
- vernieuwd assortiment
- ruime openingstijden
maandag – donderdag van 9.00 tot 18.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Markt 11
5461 JJ Veghel
0413-377053
www.jumper.nl
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DE BEKENDE
MIELE KWALITEIT

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zondag 4 oktober 2015.

Duurzame machine voor een
nu wel zeer scherpe prijs
OP=O

P

1400 TOEREN

OOK ALS PC MONITOR TE GEBRUIKEN
FULL HD

VULGEWICHT 7KG

KLASSE A+

KLASSE A+

32 inch

81 cm

TIP

LED-TV
50 Hz

LCD REINIGER

7,95

329,SAMSUNG
SMART LED TV
LT 32 E 310

249,-

82cm Full-HD LED televisie met ingebouwde TV tuner. Beschikt over 2
HDMI aansluitingen, 1 SCART en 1 USB aansluiting. Energieklasse A+.

PARKETBORSTEL
HPE FILTER

BOSCH
STOFZUIGER
BSG6B132

99,95

TIJDELIJK MET
GRATIS PAK
STOFZAKKEN!

79,

95

Energiezuinige stofzuiger met een stroomverbruik van slechts 700
watt. Voorzien van een HEPA filter wat zorgt voor een zeer schone
uitblaaslucht. Energieklasse B.

999,-

799,-

MIELE
WASAUTOMAAT
WDA210

Laat het programma beginnen wanneer het u uitkomt dankzij de uitgestelde start mogelijkheid.
Beschermt uw wasgoed dankzij het gepatenteerde SoftCare-system en beschikt bovendien over een
beladingsautomaat waardoor u nooit te veel water en stroom verbruikt bij kleine wasbeurten.

TIP

OP=O

FRITEUSEREINIGER

P

29,95

TEFAL
STOOMSTRIJKIJZER
FV3775

24,

95

Krachtige 2200watt stoomstrijkijzer. Goed voor een stoomstoot van
maar liefst 110 gram. Voorzien van een anti-kleef zool waardoor hij
gemakkelijk over uw kleding heen glijdt.

5,95
INHOUD 3 LITER

INVENTUM
FRITEUSE
GF431

29,95

24,

95

2200 watt friteuse met een inhoud van 3 liter. Binnen pan is voorzien
van een keramische coating voor gemakkelijk schoonmaken.

SCANPART
LCD REINIGING SET
100 ML

2-delige reinigingsset voor LCD/
TFT en Plasma beeldschermen.
60ml reinigingsvloeistof in spray en
microvezel doek.

9,95

7,

95

SCANPART
FRITEUSEREINIGER
500 ML
Krachtige reiniging van friteuses.
Verwijdert moeiteloos
aangebrand vet en olie.

8,49

5,95

Euronics Schijndel

Hoofdstraat 90, 5481AH Schijndel
073-5495427
VOORHEEN HARENSE SMID

www.euronics.nl

9,6 INCH

USB 2.0

SPLIT SCREEN

DRAADLOOS

8 GB OPSLAG

NIEUW
TM

209-

199,-

TABLET

GALAXY TAB E 9.6
EBONY BLACK

69-

TM

ALL-IN-ONE PRINTER

55,-

PIXMA MG3550

Snelle 1.3GHz Quad-Core processor. Met 8 GB opslag en 1.5 GB werkgeheugen.
WiFi en Bluetooth. 2 camera’s waarvan 5 megapixel back camera met autofocus.
Vakkundig personeel

shop-in-shop

Advies op maat

All-in-One met Wi-Fi voor gebruik overal in huis. Maak snelle, hoogwaardige prints,
kopieën en scans, met Google Cloud Print en Apple AirPrint.
Installatie en service

Alle merken stofzuigerzakken

2

1

voor de
prijs van

KNIP UIT EN LEVER IN. MAXIMAAL 1 PER KLANT
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nieuwe bazen, nieuwe wetten?
Fietsplus Rini per 1 oktober op nieuwe locatie op Laar 27
nisteLrODe – Blijft alles bij het oude of zullen er ook veranderingen te merken zijn per 1 oktober, wanneer Fietsplus Rini zich vestigt in het pand van Jack
Martens Tweewielers? Rini de Reuver van Fietsplus Rini vertelt gedreven over
de overname en zijn plannen.
waar wij, winkeliers uit Nistelrode,
erg trots op mogen zijn.”

Even een duikje terug in de geschiedenis; Rini is begonnen met
het kopen van oude fietsen, die
hij opknapte en - zo goed als
nieuw - weer verkocht. Gewoon,
als hobby, naast zijn fulltime baan.
In 2008 begon hij via de webshop
met de verkoop van fietsen, onderdelen en accessoires.
In 2012 startte Fietsplus Rini aan ’t
Laar in Nistelrode: “Ik ben vol passie in dit pand getrokken en heb
er hele mooie jaren beleefd. Toen
kwam in 2013 de mogelijkheid
ter sprake om de fietsenwinkel en
-werkplaats van Jack Martens over
te nemen.”

REGIOFunCTIE
Rini kijkt er naar uit om naar Laar
27 te verhuizen en vergelijkt: “Het
is een prachtig pand mét een aparte werkplaats; heel efficiënt en
echt een verbetering ten opzichte
van mijn huidige pand.”
De tweewieler specialist is blij met
deze kans én hoefde niet lang na te
denken voordat hij die kans greep.
Hij is van mening dat Nistelrode
echt een regiofunctie bekleedt:
“De ondernemers uit Nistelrode
trekken mensen aan uit de hele
regio; onder andere Uden, Oss,
Veghel en Bernheze en dat is iets

VERAnDERInGEn
Rini benadrukt dat bijna alles hetzelfde blijft; de garantie-afwikkelingen van de klanten worden
bijvoorbeeld een-op-een overgenomen. Rini: “De goede dingen
van Jack Martens en de goede dingen van Fietsplus Rini worden gecombineerd op één adres en zullen
zichtbaar worden aan Laar 27.”
Wel zal het pand en de inrichting
enigszins worden aangepast. Die
veranderingen zullen geleidelijk
tot stand komen. Bij de officiële
opening, in het voorjaar van 2016,
zal de winkel een subtiele metamorfose ondergaan hebben. “Een
tevreden klant daar is het ons allemaal om te doen” lacht Rini enthousiast.
Fietsplus Rini opent op donderdag
1 oktober aan Laar 27 in Nistelrode.
De openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag:
9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
In de winterperiode, 1 november
tot medio maart, is de winkel op
vrijdag om 18.00 uur gesloten.

Rini de Reuver

DIO/The Read Shop Sparkling wint Fioretti College viert
Winkel van het jaar-verkiezing
jubileum in de Efteling

VEGHEL - Zomaar een dag niet naar school hoeven en in plaats daarvan
een bezoek brengen aan de Efteling? Deze droom kwam op vrijdag 25
september uit voor de ruim 1600 leerlingen van het Fioretti College in
Veghel. De school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs vierde haar
twintigjarig bestaan en trakteerde alle leerlingen en personeelsleden op
een dagje pretpark. ’s Morgens stonden er 25 touringcars klaar voor de
volksverhuizing, die overigens heel soepel verliep.
Kristel van Dijk ontvangt haar prijs uit handen van Jos Boot

NISTELRODE - DIO/The Read Shop Sparkling is afgelopen maandag in Amersfoort winnaar geworden van de
landelijke Winkel van het Jaar-verkiezing. Samen met nog drie andere Read Shop winkels maakte de Nistelrodese vestiging kans op deze titel. Na vorig jaar ook al genomineerd te zijn, maar net buiten te prijzen te
zijn gevallen, is het The Read Shop in Nistelrode dit jaar wél gelukt om de titel in de wacht te slepen.
Eigenaresse Kristel van Dijk heeft
maandag uit handen van directeur Jos Boot de prijs in ontvangst
mogen nemen. Kristel mag met
haar medewerkers, het hele team,
van een heerlijke high tea genieten, terwijl het personeel vanuit
het hoofdkantoor DIO/The Read
Shop Sparkling in Nistelrode komt

bemannen. Er zijn inmiddels meer
dan 150 The Read Shops in Nederland. Doel van de verkiezing is om
creatieve en omzetverhogende initiatieven van de Read Shop winkels
onder de aandacht te brengen.
Om deze overwinning te vieren,
heeft DIO/The Read Shop Sparkling
een actie voor de klanten:

De eerste 50 klanten ontvangen
een Uniball pen t.w.v. € 2,99 (bij
een minimale besteding van € 10,-).
Verder maken alle klanten die t/m
6 oktober 2015 een aankoop doen
in de winkel kans op een boek
t.w.v. € 19,95. Er worden twee
exemplaren verloot.

Zo ook het dagje Efteling! Het
weer was prachtig, het was niet
druk in het park en de stemming
was opperbest. Natuurlijk was de
nieuwe achtbaan Baron 1898 in
het Ruigrijk favoriet. Ook de andere grote attracties, zoals Python,
Joris en de draak, Piraña en Vliegende Hollander deden het goed.
Maar opvallend veel leerlingen
maakten ook nog even een rondje
door het sprookjesbos.
Een stukje geschiedenis
Op 1 augustus 1995 ging het toenmalige Franciscus College samen
met De Molen Beemden en de Sint

Jozef Mavo in Sint-Oedenrode. De
nieuw gevormde combinatie kreeg
de naam Fioretti College. Er volgden nog meer fusies en herverdelingen. Zo werd in 1999 de mavoafdeling van het Zwijsen College
(de voormalige Pius X mavo) en
de Technische School Veghel toegevoegd aan het Fioretti College.
Tegelijkertijd werd de sector havovwo overgeheveld naar het Zwijsen College. Sindsdien zijn beide
scholen complementair aan elkaar.
In 2003 werd ook het Middegaal,
school voor Praktijkonderwijs, samengevoegd met het Fioretti College.
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Recordbedrag voor KIKA tijdens
24-uurs Solexrace

Oud-leerlingen
geven les op
De Toermalijn
in heesch

HEESWIJK-DINTHER - De organisatie
van de 24-uurs Solexrace op 21, 22 en
23 augustus in Heeswijk kijkt terug op
een geslaagde editie met een recordbedrag voor het goede doel, KIKA.

DE EuROpESE DAG VAn DE TALEn;
BELAnGRIjK, LEERZAAM Én LEuK

De solexrace werd gewonnen door Team
van de Burgt uit Uden, dat met 5 rondes
verschil op de nummer 2: De Snelle Slak,
eerste werd. In totaal reden de winnaars
260 rondes. De dames van team 74, Hé
Spetter, hebben de originaliteitsprijs gewonnen. Kijk voor de volledige uitslag
op: www.24uurssolexrace.nl.
Een hoogtepunt was ook dit jaar weer
de uitreiking van de cheque voor KIKA
(giro 8118). Dit jaar kwam Rien Schimmel als ambassadeur (en tevens fondsenwerver) van KIKA de cheque aannemen.
Uit handen van Simone (Marco’s Nichten) en Ans namens team Café de Poot
uit Lith, ontving Rien een cheque van
liefst € 35.906,13. Een recordbedrag in

het negenjarig bestaan van de 24-uurs
Solexrace.
De organisatie bedankt, ook namens
KIKA, alle teams, sponsoren en vrijwilli-

gers die dit voor elkaar gebokst hebben.
De tiende editie van de 24-uurs Solexrace wordt volgend jaar gehouden op
26-27-28 augustus.

www.diepvriesspecialist.nl

Alle groente mixen
Balkan groenten, broccolimix,
Chinese groentemix, Europese mix,
gemengde groenten of wokmix verdi

zak à 1 kg.

Diepvriesspecialist
Normaal 1.99 / 2.79 / 3.49

20% korting
Zalm

porties

Kip- of varkenssaté Berehap of pikante
met of zonder stokjes
gehaktstaaf
zakje à 140 gr.

schaal à 4 stuks

Epic
Normaal 13.49

Diepvriesspecialist
Normaal 1.99

Diepvriesspecialist
Normaal 3.39

zak à 1 kg.

9.

99

Appel walnoten- of
Franse appeltaart
1100 gr.

99

8.

Panini’s

4 varianten

doos à 4 stuks

Lutosa
Normaal 3.69

2.

doos à 20 stuks

99

Belgische frieten
zak à 2 kg.

Vietnamese
kiploempia’s
Asian Finger Food
Normaal 11.95

Coppenrath & Wiese
Normaal 6.99

4.

1.

49

59

Niko’s
Normaal 7.95

5.

99

2.

49

Frikandel

doos à 20 stuks
Diepvriesspecialist
Normaal 4.25

0.16

per stuk

3.

19

Rundvlees- of
goulashkroket
schaal à 5 stuks

Spaarkaart

Diepvriesspecialist
Normaal 2.99

Gratis tegen inlevering
van 12 spaarpunten

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407 Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004 Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt,

van woensdag 30 sept. t/m dinsdag 13 okt. 2015. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

HEESCH/OSS - Op zaterdag 26 september was het de
Europese Dag van de Talen. Ter gelegenheid van deze
dag zijn in heel Europa een reeks van evenementen georganiseerd: activiteiten voor en met kinderen, televisie- en radioprogramma’s, taallessen en conferenties.
De algemene doelstellingen van de Europese Dag van
de Talen zijn: het publiek op de hoogte brengen van
het belang van het leren van talen om meertaligheid en
intercultureel begrip te vergroten, het bevorderen van
een rijke taalkundige en culturele diversiteit in Europa,
die moet worden behouden en bevorderd en het aanmoedigen van het levenslang leren van talen in en buiten school, voor zowel studiedoeleinden, uitwisseling,
professionele behoeften, ter bevordering van mobiliteit
of gewoon voor het plezier.
Zo had ook het Maaslandcollege in Oss een project
voor hun 2e jaars leerlingen die de tweetalige opleiding
doen, die in het kader stond van de Europese Dag van
de Talen. De school vond het belangrijk dat er drie dingen opgepakt werden:
• De Engelse taal
• Actief burgerschap
• Internationaal karakter
Dus zo gingen de leerlingen Mischa van Munster, Lars
Kappen, Jet van Gogh en Guusje Neelissen uit Heesch
naar hun oude basisschool De Toermalijn in Heesch om
daar les te geven aan de leerlingen. Jet en Guusje gaven
les in groep 7, de klas van meester Jan Teurlings, en
Mischa en Lars mochten in de klas van juffrouw Mandy
van Kilsdonk van groep 8 lesgeven.
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Dorpse gezelligheid bij
verbouwde café-zaal Elsie
Met het sociale gebeuren, centrum van gezelligheid en
gemoedelijkheid, dorpse gezelligheid

!

W EEK EN D

VOORDEEL
2 T/M 4 OK TOBER

Tompoucen*

4 STUKS

WEEKEND

1.

39

Mini gehaktballetjes*

12 STUK

S

300 g

Kalfsbraadworsten*
300 g

WEEKEND

Ook Hans en José genieten van de najaarszon op hun eigen terras

Foto: DMBK

Heeswijk-Dinther - Café-zaal Elsie heeft een grondige verbouwing achter de rug. Eigenaren Hans en José willen dat de ouderwetse gezelligheid in het warme dorpscafé doen
herleven. Vier jaar geleden kwam er een verandering in het uitgaansleven door het gewijzigde rookbeleid. Ook bij café-zaal Elsie was dat zo.
Na een verbouwing toendertijd dachten
Hans en José dat de indeling beter was. Toch
besloten ze enkele jaren later - eerder dit jaar
dus - toch de indeling weer terug te brengen
naar de situatie van twintig jaar geleden, zoals het eens begon. De vele biljartclubs die
de verschillende competities bezoeken zijn
nu weer in het nieuwe café bij elkaar en dat
brengt de ouderwetse gezelligheid terug.
De wintercompetitie van de Kom Koep staat
ook op het punt van beginnen.

sie, Caisa schaakvereniging, elf biljartteams,
voor de competitie en BV de ‘Beugse Barriere’ met 18 leden op maandag en op donderdag BV Elsie met 14 leden. Daarnaast het
clubhuis van CV de eikenhoek. “Het mooiste
is dat we te maken hebben met alle leeftijden”, vertelt Hans enthousiast. Zo viert het
oudste lid - Ad van Zutphen - in 2017 zijn
40-jarig jubileum. En daarnaast zijn er nog
de biljarters van de bonden en de KomKoep.
Ook is het café in het weekend een gezel-

5 STUKS

WEEKEND

1.29

Broccoli

500 G

2.29

Witlof

WEEKEND

WEEKEND

0.79

Conference peren

500 G

0.79

Hollandse Elstar appelen
1.5 KG

1 KG

WEEKEND

0.89

WEEKEND

0.89

Prijsverlagingen

Koffiebonen

Koffie
rood

v an 3.79
Foto’s: Lianne Gabriëls

Zaal en nieuw terras
Hans en José zitten gezellig op het nieuwe
terras met de parasols die de najaarszon
opvangen, maar hierna voor de winter nog
even naar binnen gaan. Het nieuwe terras
is één van de vele aanpassingen die ze bij
hun plan betrokken hebben. Een plan om
het café aan de Edmundus van Dintherstraat
naar de Schoolstraat te verleggen. Dit pakt
goed uit, want het eerste feest waar eens
het café was, is al geboekt. Hier kan iedereen
terecht om in besloten gezelschap te vergaderen, te feesten of voor een overlijden de
koffietafel te reserveren.
Tot 75 personen kunnen in de zaal en vanaf
40 personen kan het verblijf afgekocht worden – bier, fris en wijn vanaf € 15,00 per persoon en met dit als basis kan er een complete
avond opgebouwd worden met hapjesbuffet; alles is bespreekbaar. Met een eigen
ingang, een uitnodigende locatie en goede
bereikbaarheid.
Dorpscafé
Het café is groot met in het midden een grote bar. Aan beide zijden van de bar staat een
biljart en natuurlijk een stamtafel en twee
dartbanen. Café-zaal Elsie heeft ook de deur
open voor vele verenigingen die een welkome aanvulling zijn op de passanten die een
drankje komen nuttigen. Dartvereniging El-

Het mooiste is, dat we te
maken hebben met alle
leeftijden
lig café waar de darters een ruime dartbaan
hebben, waar ze gezellig maar serieus een
pijltje kunnen gooien.
In enkele dagen werden alle verbouwwerkzaamheden verricht; het waren lange dagen
maar leverde wel het gewenste resultaat;
een prachtige houten vloer en een nieuwe
toog. Nu alle verbouwingsperikelen klaar
zijn, is het optimaal genieten. Het ouderwetse dorpscafé is multifunctioneel, het kan
met een paar aanpassingen, omgebouwd
worden naar een feestgelegenheid waar tot
150 personen in kunnen.
“We dachten ‘nog een keer knallen’, dan
kunnen we er voorlopig mee vooruit”, sluiten Hans en José af en hopen dat er veel
bezoekers komen genieten van hun mooie
horecabedrijf.

3.49

Koffie

van 3.29

2.99
Koffie
cafeïnevrij

Goud of
dark roast.

van 3.69

3.19

van 3.69

3.39

Koffiepads
Dark roast, cafeïnevrij, mild, regular, mocca of extra dark roast.

van 2.59
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

2.49

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl
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Beleef en proef het Oogstfeest
Heeswijk-Dinther - Het Oogstfeest-thema is: van Akker tot Bakker. De Kilsdonkse Molen, de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther en de bakkers Lamers uit Heesch vormen een onlosmakelijke keten in het proces van het
malen van de granen tot het eindproduct. De drie organiserende partijen willen
bezoekers op een interactieve manier het belang van hun samenwerking laten
zien en houden daarom op zondag 4 oktober een streekmarkt.
Op de streekmarkt zullen interessante demonstraties gegeven worden en kunnen allerlei heerlijke
producten geproefd worden van
lokale ondernemers die er zich presenteren.
Deze activiteit is bij de Kilsdonkse
Molen. Bezoekers zijn ook welkom
bij de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk waar alle land- en
oogstwerktuigen te bezichtigen
zijn. Het oogstfeest: een dag voor
het hele gezin!

werktuigen bekijken van het wannen, het vlegelen en het dorsen,
maar de boerderij heeft natuurlijk
meer moois te bieden. Het is ook
een tussenstop voor de fietsers. Als
u er tussen 11.00 uur en 13.00 uur
pauzeert krijgt u een heerlijke versnapering van de bakkers Lamers,
maar op=op. De route is op te halen bij ons en in hun winkels of te
downloaden:
www.debakkerslamers.nl.
En natuurlijk is de Kilsdonkse Molen onlosmakelijk aan dit proces

verbonden met het maalproces.
Daar vertellen onze (hulp)molenaars en gidsen u heel graag over.”

Lokale ondernemers
De meest heerlijke lokale producten zijn op het Oogstfeest
te proeven. “En als u de smaak
te pakken heeft... kunt u ze ook
kopen. Streekproducten worden
gelukkig steeds meer gewaardeerd. Ondernemers die op een
duurzame manier de gronden
van het Aa-dal en de Maashorst
benutten, daar plukken wij de
vruchten van als inwoners.

Wind
“We hopen dat er wind staat op
4 oktober, zodat we het proces
kunnen laten zien. Elke zaterdag
wordt in principe gemalen. Gelukkig zijn er altijd wel molenaars bereid om eventueel een dagje terug

Kom leren, luisteren, kijken én
proeven op 4 oktober. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur is
iedereen welkom bij de Kilsdonkse Molen of de Meierijsche Museumboerderij”, aldus
Josien Barten en Marcel Seegers. Marcel en Josien bevelen de lokale producten aan

‘We willen de kracht van de
keten laten zien’
Josien Barten en Marcel Seegers
zitten mede in het organisatieteam
van het Oogstfeest. “We willen
de kracht van de keten laten zien.
De bakkers Lamers als afnemer
van ons speltmeel. Ze hebben een
foodtruckje waarin een oven gebouwd is waarin ze brood gaan
bakken en waarin hun broden gepresenteerd worden. Bij de Meierijsche Museumboerderij kunt u de

te komen, na een windloze zaterdag. Spelt is ons meest gemalen
graan. De in- en verkoop zit in
een vast concept verpakt. Dat
maakt het voor ons mogelijk om
de molen draaiend te houden,
financieel gezien dan, want alles
vloeit terug in het onderhoud van
de molen. Dat heeft de stichting
meer dan nodig.”

Tekst en foto: Hieke Stek

SPAAR NU VOOR HET GRATIS
BOODSCHAPPENPAKKET
2

2 GRATIS

STUKS

PAKKETZEGELS

Ariel of
Dreft
wasmiddel
2 pakken à
13/ 16 stuks of
1050/ 1125 gram
of 2 flacons
à 1170-1440 ml
naar keuze

9.78
14.78

6.

99

Elstar of
Jonagold
appels

1.49

2.39
3.19

tas 1,5 kilo

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

max. 4 kratten
per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

500 GRAM

KRAT
Hertog Jan of
Grolsch beugels bier
krat hertog jan 24 flesjes à 300 ml of
krat grolsch 16 flessen à 450 ml

12.49
14.69

10.99

Beenham
actieprijs per kilo 5.98

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 september t/m zondag 4 oktober 2015. Week 40

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

4.

65

2.

99
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Walnoten inzamelen voor
de Kilsdonkse Molen
Traditioneel oogstfeest voor het hele
gezin; een gezellig dagje uit
HEESWIJK-DINTHER – Met de gunstige weersverwachtingen zal er van de fietsroute naar de Kilsdonkse
Molen - met als tussenstop de Meierijsche Museumboederij – veel gebruik gemaakt gaan worden. Mooi
uitgestippeld en de deelnemers zijn er klaar voor om de bezoekers te trakteren op een nostalgisch dagje
uit, waarbij het toestromend publiek ook betrokken zal worden bij de activiteiten.
Op het oogstfeest wordt u ontvangen door:
De bakkers Lamers - Heesch/Oss
www.debakkerslamers.nl,
De Kilsdonkse Molen - Heeswijk Dinther
www.kilsdonksemolen.nl,
De Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther
www.museumboerderij.nl,
Bon Fromage - Heesch/Oss
www.bonfromage.nl,
Cleefshoeve - Heeswijk Dinther
www.cleefshoeve.nl,
Polleke Imkerij - Heeswijk Dinther,
SIEmei Museum Veghel - Veghel
www.siemei.nl,
Landschapsbeheer Oss - Oss
www.landschapsbeheer-oss.nl,
Dorsclub De Stofvreters - Nistelrode
www.dorsclubdestofvreters.nl,
Theo Danen touwslager - Berlicum,
M2E outdoor events - Nistelrode
www.m2e-outdoor.nl,
Kooijmans mandenvlechter - Schijndel,
Autarkia shiitake kweker - Schaijk
www.autarkia.nl

HEESWIJK-DINTHER - De herfst heeft zijn intrede gedaan en de walnoten vallen alweer uit de bomen. De mensen op de Kilsdonkse Molen
in Dinther gaan nu aan de slag om zoveel mogelijk walnoten in te zamelen.

V.l.n.r.: Ilse, Harm, Bart en Lizzy

voetbal

beugelen

hockey

boksen

tennis

badminton

basketbal

zwemmen

turnen

volleybal

handbal

De noten worden vervolgens ongeveer twee maanden op de zolder gedroogd en handmatig gesorteerd.
Tijdens de Oliedag op zondag 13
december zullen de eerste noten
onder de grote molenstenen geplet gaan worden en kan de eerste
olie geslagen worden. Iedereen die
walnoten heeft, kan deze inleveren

bij de Kilsdonkse Molen. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van
het bezoekerscentrum of op zondag 4 oktober tijdens het Oogstfeest. De opbrengst van de walnotenolie komt geheel ten goede aan
restauratie- en onderhoudswerkzaamheden van de molen.
Meer informatie:
www.kilsdonksemolen.nl.

peters Aanhangwagens sponsort hVCh 4

Het is makkelijk
scoren met
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis
DeMooiBernhezeKrant

korfbal

Altior 1 pakt eindelijk punten
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

HEESWIJK-DINTHER - Altior 1 mocht zondag thuis aantreden tegen De
Korfrakkers 1 uit Erp. De pupil van de week, Lieve Daandels zag dat
Altior begon als een speer en er stond al snel een 4-0 voorsprong op
het scorebord.
biljarten

duivensport

judo

Direct daarna viel Anne Lucius uit
met een enkelblessure, ze werd
vervangen door Jasmijn van der
Zijden. Altior bleef maar doorgaan
en bouwde de score langzaam verder uit. Het feit dat De Korfrakkers
schaken met de
niet
dammenheel effectief waren
kansen, hielp hierbij ook mee. De
ruststand was 7-1 in het voordeel
van de thuisploeg.

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

1cm b

In de tweede helft leken de Erpse
dames aanvankelijk op te staan.
1,2 cm
b
Binnen enkele
minuten
kwamen ze
tot 7-5. Altior herpakte zich weer
vrij gemakkelijk en met een flinke
dosis werklust kreeg de ploeg de
1,4cm b
wedstrijd weer
onder controle. Een
moeizame slotfase resulteerde in
een 10-8 overwinning voor Altior.
autosport

karten

Altior 2 – De Korfrakkers 2: 14-14
Altior 3 – Corridor 2: 7-6
Altior 4 – SVOC’01 2: 11-8
SCMH 3 – Altior 5: 4-7
Altior 6 – Tovido 2: 8-8
DAKOS B1 – Altior B1: 16-3
SCMH B1 – Altior B2: 3-3

DAKOS C1 – Altior C1: 9-7
Altior C2 – Celeritas C: 5-4
Be Quickmotorsport
D1 – Altior D1 5-5
Altior D2 – Prinses Irene D2: 1-5
De Korfrakkers D3 – Altior D3: 6-3
NDZW E2 – Altior E2: 2-1
Altior E3 – JES E1: 1-4
Odisco E2 – Altior E4: 2-5
Altior F1 – Tovido F1: 5-5
Tovido F1 – Altior F1: 3-10

HEESCH - Sinds de start van dit seizoen worden de heren van HVCH
4 gesponsord door Peters Aanhangwagens. Het team, dat uitkomt in
de 4e reserve klasse, is geheel in het nieuw gestoken met tenues, trainingspakken en tassen. Het team van mede-eigenaar Jurgen Peters
heeft op dit moment, in de nieuwe tenues, met 12 punten de koppositie te pakken.
Peters Aanhangwagens is een
familiebedrijf dat al ruim 20 jaar
is gespecialiseerd in aanhangwagens. ‘Klant is koning!’ is het motto. Bij Peters Aanhangwagens kunt
u terecht voor verkoop, verhuur,

onderhoud en reparatie. Naast
verschillende type aanhangwagens
kunt u er ook terecht voor paardentrailers, veewagens, men- en
marathonwagens en boottrailers.
Ook kunnen aanhangwagens op

maat worden samengesteld. Er is
een speciaalbouw productieafdeling die helemaal ingericht is op het
ontwerpen en produceren van op
maat gemaakte aanhangwagens.
U vindt Peters Aanhangwagens
aan de Bosschebaan 80 in Heesch.
Namens alle spelers en leiding willen we Peters Aanhangwagens
hartelijk danken voor de sponsoring. We wensen HVCH 4 een
sportief en succesvol seizoen toe.
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MC2 Hockeyclub HDL blij met nieuwe shirts
van Heerkens Interieurs

voetbal

WHV pakt
verdiend punt tegen Festilent
Loosbroek - In een spannende
wedstrijd hebben de geel-zwarten
van WHV op sportpark De Hoef
gelijk gespeeld tegen het nog ongeslagen Festilent uit Zeeland.
De supporters uit Loosbroek hoefden niet lang te wachten op de
openingstreffer. In de zevende minuut was het Thijs Lunenburg (zie
foto) die, op aangeven van broer
Roel Lunenburg, met een bekeken
schuiver zorgde voor de 1-0. Na
de vroege openingstreffer namen
de bezoekers het heft in handen
en drongen WHV terug op eigen
helft. Dit resulteerde in de 19e minuut in de gelijkmaker.

Heeswijk-Dinther - De jongedames van HDL MC2 hebben een uitstekende zaterdag gehad. Het gloednieuwe team heeft voor het eerst
dit seizoen de volle punten kunnen pakken tegen de fysiek sterke tegenstander uit Uden én deed dat in nieuwe shirts van sponsor Heerkens
Interieurs uit Dinther.
De dames zijn dit seizoen vol enthousiasme begonnen in een
nieuwe samenstelling in een, op
voorhand, zware competitie. Dit

bleek de eerste twee wedstrijden
wel, die nog werden verloren. Op
grond van wilskracht, talent en
doorzettingsvermogen weten de

meiden elkaar nu steeds makkelijker te vinden en dit leidde tot de
bevrijdende 3-2 in de slotminuten
van de wedstrijd tegen Uden.
Dit onder toeziend oog van directeur Dirk Heerkens van Heerkens
Interieurs, die na afloop van de
wedstrijd een bloemetje mocht
ontvangen uit handen van de aanvoerder.

voetbal

Prinses Irene en Heeswijk delen de punten

Na rust hetzelfde spelbeeld. De
blauw-witten meer aan de bal en
de gastheren terug op eigen helft.
De achterhoede, onder leiding van
Martijn Driessen, stond vandaag
zijn mannetje en kwam daardoor
nauwelijks in de problemen. Er
werd bijna geen kans weggeven en
als er dan al eens een kans kwam,
was Jaap de Wit op zijn post. Wel
kreeg Festilent zeer veel corners
en vrije trappen, maar werd daar,
ondanks de lengte, nauwelijks gevaarlijk mee. Na 60 minuten was
er een goed uitgespeelde aanval
van WHV over de linkerflank die
bijna werd afgerond door Roel

Thijs Lunenburg

Foto: Jan Gabriëls

Lunenburg, maar zijn schot miste
scherpte en vloog rakelings over.
Festilent probeerde het laatste half
uur WHV op eigen helft vast te
zetten, maar dat lukte maar gedeeltelijk. WHV loerde op die ene
counter maar deze kwam er deze
middag niet meer.
“Het was een gelijk opgaande
wedstrijd, dus al met al is een gelijkspel; een goede uitslag”, was
de mening van WHV-leider Jos
de Vries. Daar kon ook Festilenttrainer Maikel van Orsouw zich in
vinden.

Ies van der Pas is 600ste lid
VV Heeswijk

Heeswijk-Dinther/Nistelrode - De derby tussen Heeswijk en
Prinses Irene was een vermakelijke wedstrijd en eindigde in een
terechte puntendeling.
Op een zonovergoten sportpark
Ballendonk in Heeswijk floot de
voortreffelijk leidende Ploegstra voor het theebezoek bij een
0-0 tussenstand. Na de thee nam
Heeswijk de leiding via een benutte strafschop van Stef Adank
in de 57e minuut. Tim van der
Heijden schoot 10 minuten later
met een prachtige uithaal de 1-1
achter doelman Lunenburg, dit op
aangeven van Tim van den Brand,
die oud-international Theo Lucius

aftroefde. Heeswijk topscorer Van
Dijke, werd volledig aan banden

gelegd door de beste man aan
Prinses Irene zijde, Koen Pittens.

Seizoen van start voor teams HBV
Heesch - Deze week gaat voor de
teams van de Heesche Badminton Vereniging de eerste helft van
het badminton competitieseizoen
weer van start.
Op de donderdag trapt vlaggenschip HBV 1 bij de senioren af
met een thuiswedstrijd tegen BC
DENO uit ’s-Hertogenbosch. Het
eerste team van de badmintonclub
uit Heesch komt uit in de 2e klasse
van de regiocompetitie na promotie in het seizoen 2014/2015 en
hoopt zich daar te kunnen handhaven. HBV 2 (4e klasse) mag op
de vrijdag naar Vlijmen voor een
uitwedstrijd. Het derde team (5e
klasse) heeft nog een week langer
de tijd om zich voor te bereiden op
een - hopelijk - spannende competitiehelft en komt pas op don-

derdag 8 oktober voor het eerst in
actie.
Bij de jeugdafdeling, spelende op
de vrijdagavond, wordt het seizoen afgetrapt met een ‘Heesche
derby’ tussen HBV 1 en HBV 2,
beide uitkomende in de 3e klasse
van de U18. Een mooi affiche, in
eerdere wedstrijden die onderling gespeeld werden kwamen de
teams telkens als bijna gelijkwaardig uit de bus. HBV 3 (U15) reist af
naar BC Argus in Heeswijk-Dinther
om daar het seizoen af te trappen,
HBV 4 (U12) start de weg richting
het kampioenschap met een ronde
zonder wedstrijden en dus extra
tijd voor training. Wedstrijdschema’s, uitslagen en meer zijn te vinden op de website van de Heesche
Badminton Vereniging:
www.hbv-heesch.nl.

Ies, Peer en jeugdvoorzitter Johan

Foto: Hans Heesakkers

Heeswijk-Dinther - Voetbalvereniging Heeswijk heeft een nieuwe
mijlpaal bereikt. De vereniging heeft nu 600 actieve leden en Ies van
der Pas, 7 jaar, is het 600ste lid. Nog nooit was het aantal actieve leden
zo groot. Maar liefst 36 teams op het veld. Naast de actieve leden zijn
er ook nog minstens 150 personen lid van de vrienden van VV Heeswijk. Zij steunen de club, samen met de sponsoren en 150 vrijwilligers.
Alle jeugdleden werden getrakteerd en mochten dit feestje meevieren.
Het zat er al even aan te komen dat
het aantal van 600 leden bereikt
zou worden. Door de voorzitter,
Peer Verkuijlen en jeugdvoorzitter
Joan van den Akker werd Ies, samen met zijn ploeggenoten in het
zonnetje gezet. Ook zondagmiddag tijdens de wedstrijd van het
eerste team tegen Prinses Irene,

mocht zijn gehele team met Ies als
pupil van de week het hoofdveld
mee op. Ies geniet ervan dat hij de
geschiedenis ingaat als het 600ste
lid van de vereniging. Hij kreeg een
echte Heeswijkbal cadeau en een
taart voor zijn team. Deze werd
geschonken door Bakkerij Doomernik.

Bernheze sportief
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Volleybalvereniging WHTG zoekt versterking
Heesch - Volleybalvereniging WHTG? Wellicht
klinkt die naam onbekend, maar toch bestaat de
club al bijna 50 jaar in Heesch. Ontstaan uit het
oude HEVOC (Heesche Volleybal Club) is destijds
notarieel vastgelegd dat de club sinds 14 oktober
1965 officieel bestaat. Dus binnenkort wordt er een
klein feestje gevierd.

Waar staan
de letters
WHTG voor?
Heel simpel:
Wa Henwut
Toch Goed!
In de jaren tachtig moest je - om
bij de gemeente Heesch een zaal
te mogen huren - een officiële club
zijn en ook ingeschreven staan bij
de Kamer van Koophandel. Ook
moest je een ledenlijst inleveren
waarop het juiste aantal leden vermeld stond en de geboortedata.
Dus werd aan die eisen voldaan.
Er werd een bestuur gevormd en
op 17 februari 1982 verschenen
de drie bestuurders Kees Willems
(voorzitter), Henk Muller (secretaris) en Cor Peters Rit (penningmeester) voor notaris Philips in
Oss om vast te laten leggen dat
WHTG officieel aangemerkt moest
worden als vereniging, waarbij 14
oktober 1965 als oprichtingsdatum geregistreerd werd. De naam

is spontaan ontsproten uit het
brein van Cor Peters Rit. Na afloop van een heerlijk fanatiek potje
volleybal werd in de kantine van
sportzaal Lindershof in Heesch de
avond traditioneel afgesloten met
een lekker flesje bier.
Omdat ze zo lekker gesport hadden en gezellig met elkaar zaten te
buurten, zei Cor op een gegeven
moment, het glas heffend: “Jongens, Wa Henwut Toch Goed,
WHTG!” En daar was de naam
van de vereniging een feit. In al die
jaren zijn er verschillende mensen
uit Heesch en de regio lid geweest.
Helaas zijn Kees en Cor in de tussentijd overleden.
Elke donderdag fanatiek volleybal spelen?

Fanatiek
Inmiddels zijn er veertien leden
actief. In sportzaal Lindershof
worden op donderdagavond van
20.00 uur tot 21.30 uur de wedstrijden gespeeld. De ‘derde helft’
is nu in de kantine van ’t Vijfeiken,
omdat in de Lindershof al jaren
geen kantine meer is.
Met veertien leden kun je elke
week twee teams vormen om lek-

ker fanatiek een potje te ballen,
maar niet iedereen kan altijd en
aan blessures ontkomt WHTG ook
niet. Daarom komt het wel eens
voor dat de club wat mankracht
tekort komt. Ook zijn er een paar
leden die al stilletjes denken aan
hun eventuele volleybalpensioen.
Vandaar deze oproep om meer leden.

Er wordt elke donderdag behoorlijk fanatiek en op een technisch
hoogstaand niveau gevolleybald.
Puur recreatief en geen competitieverplichtingen.
Lijkt het je wat om - bijvoorbeeld

als ex-competitiespeler - de draad
weer eens op te pakken, dan ben
je welkom om op voornoemde
donderdag kennis te komen maken door een keer mee te spelen.

Voor informatie: Govert Koeter, Antenburgt 61 in Heesch.
Telefoon 0412-453457 of 06-25023361.

bridgen

Vogeltentoonstelling exoten
en parkieten

Geslaagd open bridgetoernooi BC De Klotbeek

Heeswijk-Dinther - De speciaalclub exoten en parkieten houdt op
zaterdag 3 en zondag 4 oktober een wedstrijd van verschillende soorten
exoten en parkieten in Heeswijk-Dinther. In totaal zullen 400 vogels op
deze tentoonstelling aanwezig zijn.
Er is ook een verkoopklasse aan- voor kinderen de moeite waard is,
wezig. Dus wie nog vogeltjes zoekt is gratis te bezoeken.
om
te kopen,hockey
kan er ook
terecht.
Zaterdagturnen3 oktober
15.00handbal
tot
voetbal
tennis
basketbal
volleybal
Het bestuur van de club geeft uit- 22.00 uur.
leg over het houden van exoten Zondag 4 oktober van 10.00 tot
en parkieten, onder meer over de 16.00 uur.
voeding en het kooien en ringen De vogeltentoonstelling wordt
van vogels.
gehouden in CC Servaes aan het
De
tentoonstelling,
die
zeker ook
Raadhuisplein
in Dinther. tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo 24
handboogschieten

korfbal

Prinses Irene
korfbalsters winnen bij koploper
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Wilbertoord/Nistelrode - Voor Prinses Irene stond zondag een
zware wedstrijd tegen de koploper, fusieclub Klick ’15, op het programma. De nog ongeslagen Nistelrodese vrouwen wisten wat ze te doen
stond. Winnen was het motto om nog in de race voor het kampioenbiljarten te blijven.
duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
schap
Die opdracht voerden ze voortreffelijk uit. In Wilbertoord werd het,
na een 6-8 ruststand, uiteindelijk
een 11-16 overwinning.
schaken
Van
Venrooij,
dammende drie zusjes Van
scoorde Marina (foto), evenals zus
Esther vier keer, de andere Van
Venrooij, Linda, schoot er eentje
door het mandje.
1cm b

Door deze overwinning deelt Princm b
ses Irene de1,2koppositie
met Klick
’15 en De Peelkorf.

kaarten/bridgen

Heeswijk-Dinther - Bridgeclub De Klotbeek hield op zaterdag 26
september het ‘Grote Open Klotbeek Toernooi’ in CC Servaes in Heeswijk-Dinther. De spelers werden om 12.30 uur met koffie ontvangen.
Rond 13.00 uur startte het bridgen en rond 16.45 uur werden de prijzen
uitgereikt.
Ondanks het overlijden 24 uur
daarvoor van voorzitter Ad Pennings, besloten de overige bestuursleden dit toernooi toch door
te laten gaan. Uiteraard werd bij
deze droevige gebeurtenis wel stilgestaan.
De eerste prijs, een herinneringsaandenken, werd gewonnen door
het koppel Dick Hendriks en Johan
Nieman met 77 %.

De wisselbeker, bestemd voor het
best scorende paar waarvan tenminste één van beide spelers lid
is van De Klotbeek, ging naar het
koppel Wil van Kaathoven en Marietje van Oort met 54,51%.
Dat het toernooi, ondanks de donkere wolk die er deze middag over
hing en het dubbele gevoel dat bij
veel deelnemers leefde, toch een

groot succes was, bleek wel uit de
vele positieve reacties en de grote
opkomst. Net als vorig jaar zat het
toernooi met honderd deelnemers
(vijftig paren) nagenoeg vol. Dit
gaf bij bestuur en organisatie een
dankbaar gevoel.
De deelnemers kwamen overal
vandaan. Het verste weg uit Grave, Ravenstein en Doetinchem.
De organisatie was in handen van
de Wecom (Wedstrijdcommissie).
Het toernooi zal volgend jaar zeker worden herhaald rond dezelfde
datum. Voor meer foto’s:
www.bcdeklotbeek.nl.
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LipsGroen 45+ dubbel tennistoernnooi

jeu de boules

Nistelrodese
kampioenschappen jeu de
boules nieuwe stijl
Nistelrode - De jaarlijkse Nistelrodese Kampioenschappen Jeu de
Boules vinden dit jaar plaats op zaterdag 10 oktober. Het is voor de
zeventiende achtereenvolgende keer keer dat dit evenement, georganiseerd door het gilde St. Antonius Abt-St. Catharina met medewerking
van de jeu-de-boulesclub Die Lé wordt gehouden.

Nistelrode - Op het sportpark van TV Telro in Nistelrode werd vorige week het zestiende LipsGroen 45+
dubbel tennistoernooi gehouden.
Hoewel het weer niet altijd meewerkte, kan de organisatie - dankzij de deelnemers, de vele vrijwilligers en de
sponsoren - terugkijken op een geweldig toernooi. De tennisclubs in Vorstenbosch, Vinkel en de Broekhoek in
Heesch worden bedankt voor het afstaan van de banen, toen de eigen banen van Telro onder water stonden.
LipsGroen 45+ commissie bestaat uit: Heidy, Corrie, Gerdien, Diny, Rene, Jos en Mario.

voetbal

Bernhezer-derby eindigt zonder winnaar
Heeswijk-Dinther - Het tweede thuisduel betekende ook de tweede derby van dit seizoen. De vele toeschouwers zagen een leuke pot voetbal tussen Heeswijk en Prinses Irene, die zonder winnaar eindigde: 1-1.
De gasten uit Nistelrode begonnen
voorzichtig aan de wedstrijd en
trokken zich terug op eigen helft.
Middels een snelle omschakeling
via de rappe buitenspelers Tim van
de Brand en Douwe Herckenrath
probeerden ze vervolgens de sterke balvaste spits Martijn van Vught
in stelling te brengen. In de eerste
helft lukte dit één keer, maar zijn
inzet miste kracht waardoor Patrick Lunenburg eenvoudig kon
redden. Aan de andere kant was
het voor het thuisteam moeilijk
om door de oranje-witte defensie
heen te breken. Logischerwijs was
de ruststand dus 0-0.
Na rust werd Heeswijk sterker. Nadat Bryan van Deursen in kansrijke
positie besloot om af te leggen in
plaats van zelf te schieten, was het
na ruim een uur spelen wel raak
voor de blauw-witten. Van Dijke
sneed vanaf rechts het vijandelijke
strafschopgebied in en net binnen
de lijnen werd hij door Hein Langens neergelegd. Stef Adank ging
achter de bal staan en schoot feil-

Dit jaar wordt er niet met triplettes
(drie personen) maar met doublettes (twee personen) gespeeld. Om
ook niet-leden van een jeu-deboulesclub meer kans te geven op
een prijs, is een van de voorwaarden van dit jaar dat per team maximaal één persoon lid is van een
jeu-de-boulesclub. De organisatie
hoopt daarmee op een grotere
deelname en nodigt dan ook iedereen die zin heeft in een gezellig ganisatie zorgt dan voor een partpotje jeu de boules uit om hiervoor ner. Alle teams spelen vier wedin te schrijven. Ook kinderen zijn strijden. Rond 16.00 uur vindt de
welkom. Van elk team moet mini- prijsuitreiking plaats.
maal één personen uit Nistelrode Voor nadere informatie en voor
komen of er woonachtig zijn.
opgave kunt u contact opnemen
De Nistelrodese Kampioenschap- met:
pen Jeu de Boules vinden plaats 1. Gilde St.Antonius Abt- St. Caop het gildeterrein De Gildenhof
tharina:
- Hoge Akkers in Nistelrode. AanPaul Altorf, Het Erp 2, email:
vang 10.30 uur, aanwezig uiterlijk
p.altorf@home.nl
10.00 uur. Inschrijven is mogelijk 2. Jeu de boulesclub Die Lé:
vanaf
heden hockey
tot 10.00 tennis
uur op de
Jos Bongers,
W. volleybal
van Houtstraat
voetbal
basketbal
turnen
handbal
wedstrijddag zelf.
35, email:
Het inschrijfgeld bedraagt, evenals
josbongers@hotmail.com.
voorgaande jaren € 4,- per team Vanaf nu is het mogelijk om op
en kan op de wedstrijddag worden donderdagmiddag vanaf 13.30
voldaan. Wie (nog) geen partner uur of -avond vanaf 19.30 uur op
heeft,
inschrijven.
het gildeterrein
te
oefenen. tafeltennis
beugelen kan toch
boksen
badminton De orzwemmen
waterpolo
handboogschieten

korfbal

Korloo wint nipt
korfbal

loos de 1-0 binnen. Daarna moesten de gasten uit Nistelrode komen
en kwam Heeswijk makkelijker aan
voetballen toe.
Van Dijke werd nog een keer goed
diep gestuurd door Tom Sleddens,
maar keeper Stef van Venrooy redde op de inzet van dichtbij. Na 70
minuten stond ineens de gelijkma-

ker op het scorebord. Prinses Irene
veroverde de bal op het middenveld en via-via kwam de bal voor
het linkerbeen van Tim van der
Heijden. Met de buitenkant van
zijn voet schoot hij de bal vanaf 20
meter prachtig in het zijnet en hij
liet daarmee de ruimschoots aanwezige supporters uit Nistelrode
juichen.

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Loosbroek - Het Loosbroekse
Korloo boekte zondag een nipte
overwinning op Diosa.
biljarten werd duivensport
judo
vissen
skien
snowboarden
kano
Het
een zwaarbevochten
overwinning. Korloo keek al snel
tegen een 2–0 achterstand aan en Korloo. Hierdoor was het met de
het voelde alsof de ploeg tegen rust 6–6. Door het blijven scoren
negen personen aan het spelen wist Korloo op een voorsprong te
was. Doordat het een zware wed- komen, en deze te behouden. Korstrijd was, kwam wel de pit los bij loo won de wedstrijd met 10 – 11.
schaken

dammen

kaarten/bridgen

schieten

tennis

Weer winst voor jongensteam TV de Balledonk
Heeswijk-Dinther - Het eerste jongensteam t/m 14 jaar van
tennisvereniging De Balledonk in
Heeswijk-Dinther heeft ook zijn
derde wedstrijd in de najaarscompetitie gewonnen. Tegen Rapiditas werd het 4-2.
De najaarscompetitie voor de
jeugdteams wordt gespeeld op
zeven zondagen in september en
oktober. Het eerste jongensteam
bestaat uit Ruben van de Weijer,
Thijn van Kessel, Koen van Sijes,
Bram Wijffels en Wim Hendriks.
De eerste twee wedstrijddagen
hadden een overwinning opgeleverd, ook tegen de nummer 3 uit
Nijmegen was het team te sterk.
Ze begonnen met de dubbels die
allebei na spannende wedstrijden
gewonnen werden, dus 2-0 voor.
Daarna lunchen met de tegen-

Goede prestaties schutters Hedilo op NK
1cm b

standers – soep en broodjes knakworst – en vervolgens met vier
singles tegelijk de baan op. Binnen een uur was er één gewonnen
en één verloren, tussenstand 3-1.
De derde single werd verloren en

toen zou de vierde single uitwijzen
of het een gelijkspel werd of een
overwinning. Na een spannende
tiebreak in de tweede set werd de
partij gewonnen: einduitslag 4-2
voor de Balledonk.

1,2 cm b
Heeswijk-Dinther
- Schietsportvereniging Hedilo uit Dinther had vorige week twee van haar leden afgevaardigd naar het NK op Papendal.
Iris van Oosterhout in de klasse Luchtgeweer Junior B, liggend in de
klasse SH2 en Patrick Schuurmans in de klasse Luchtgeweer staand Vi1,4cm b
sueel Gehandicapt
SH3.

Iris kon door haar optreden een
autosport
karten
bijzondere
prestatie neerzetten.
Het is nog nooit voorgekomen dat
iemand met een progressieve stofwisselingsziekte voor de tweede
keer Nederlands kampioen werd.
Over het resultaat was ze echter
niet tevreden. Te vaak een negen.
Maar met 392,2 punten werd ze
wel voor de tweede keer Nederlands kampioen.
Patrick kon nu eens laten zien hoeveel progressie hij het afgelopen
jaar gemaakt had. De ene PR na de
andere schoot uit zijn geweer. Met
de niet aflatende steun van zijn vader op de achtergrond, moest het
deze keer lukken om Nederlands
kampioen te worden. Vanaf het
begin liep het niet. Alle kogels vie-

len onderin. Ook na het opnieuw
motorsport
instellen van
de kijker bleef dit zich
herhalen. Een mooie tweede plaats
was zijn deel.
Joep van Lankveld
Ondertussen vloog Joep van Lankveld, een ander lid van Hedilo,
naar Australië. In Sidney kon Joep,
die pas een paar jaar als international bezig is, zich kwalificeren voor
de Paralympics in Brazilië. In Sidney schoot hij een gemiddelde van
10,36. Dit was echter 0.05 punt te
weinig om in de finale te komen.
Eind oktober vliegt Joep weer naar
Amerika. Op Fort Benning heeft hij
de laatste kans om zich te plaatsen
voor de Paralympische Spelen van
Rio in 2016.
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Restaria Revival steekt WHV 4 in het nieuw

de kernen van
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deze websites kun je instellen als je startpagina op de computer,
klik rechtsboven in de hoek en je bent snel naar het weer, de radio
online, routemap, tvgids.nl en al het nieuws van uw kern geklikt. De
steun van onderstaande bedrijven geven een gratis podium online
voor alle verenigingen en stichtingen:

Voor de club een nieuw tenue en voor de familie van der Sangen dankbaarheid en bloemen

Foto: Jan Gabriëls

Loosbroek - Voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd van WHV 4 - vorige week zondag tegen BlauwGeel - werden de nieuwe tenues van de ploeg gepresenteerd.
Gerard van der Sangen en Daniëlle Loocks - van der Sangen overhandigden namens Restaria Revival het tenue
aan WHV 4. De spelers werden in hun nieuwe shirts voor deze gelegenheid op de gevoelige plaat vastgelegd
en Harm den Dekker bedankte als lid van de sponsorcommissie WHV Restaria Revival voor de trouwe steun
aan de club. De eerste overwinning in het nieuwe tricot werd meteen behaald door de geel-zwarten. De wedstrijd eindigde in een 3-1 zege.

voetbal

Avesteyn pakt punt tegen FC Uden
Heeswijk-Dinther - Na de zeperd van vorige week tegen Volkel stond voor Avesteyn zondag de volgende
zware pot op het programma. FC Uden, in potentie een kandidaat die om de bovenste posities mee kan doen,
moest bedongen worden. Dat lukte ten dele: het werd 1-1.
De eerste helft bood Avesteyn
meer dan goed tegenstand en
kwam zelfs op een voorsprong
door een goed doelpunt van Rens
van Vugt die de keeper omspeelde
en scoorde. Weer stond de wedstrijd op zijn kop omdat de verwachte underdog voor stond. In
de tweede helft drong FC Uden
aan en kwam uiteindelijk op 1-1
door een wat ongelukkig moment
van Glenn Buermans, de keeper
van Avesteyn, die overigens daarna enkele zeer goede reddingen
verrichtte. Het laatste deel van de
wedstrijd was het toch weer ‘billen
knijpen’ voor de Dintherse formatie omdat FC Uden sterk aandrong.
De wedstrijd eindigde vervolgens
toch in een 1-1.

budo

Succesvol weekend voor Van Buel Sports

Name
‘t Sfeerhuys Uden
5A Helma van de Rakt
Ambachtelijke Slagerij van den Tillart
AquaRest
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Timmermans
Autorijschool van Sleuwen
Badkamermarkt.nl BV
Balletstudio Hanneke van der
Stappen
Bernheze Makelaars en Adviseurs
Bevers Installatietechniek BV
Bevers Steencentrum BV
Boetiek 24.nl
Boslo Investment
Brasserie `t oude Raadhuis
Café ‘t Tramstation
Centrum Maia
Chris van Velzen aanhangwagens
Cor v. Schaijk Aann.- en
Transportmij. B.V.
Creatief & Lekker
Danaque Haarstudio
De Bakkers Lamers
De Nistel
De Pas
DIO The Readshop Sparkling
Dressup-Instyle
Drukkerij Wihabo
DSP Licht Geluid Entertainment
DTG Kaarsen
Eetcafe ‘t Pumpke
Fa. v.d. Wetering
Fietsplus Rini
Financieel Centrum Heesch
Finovion Accountancy Bernheze
Gaaf Grafisch
Gabriellic Voetreflex
Gastronomia Italiana
Geurts Mengvoerders BV
Goudsmid Carool Nouwens
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Hairzz & Bijoux
Hanegraaf Verhuur
Hanenberg Materieel
Heerkens Groente en fruit BV
Hoogstede Optiek en Horen
Horecaservice vd Akker
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Installatiebedrijf T Loeffen
Installatiebedrijf van Dinther
Jack Martens Tweewielers
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
John’s raambekleding
Jumbo Wiegmans Heesch
Just Be Beauty & Balance
Kampeerboerderij De Vrije Lust
Kapsalon van Dinther
Karwei
Kindercoach Plus

Kinderopvang De Benjamin
Kinderopvang Humanitas/ KDV
Piekobello
Klasse RT
Kringloop Heesch
La Colline
Langens Hoveniers
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg en
Onderhoud
Life & Garden tuincentrum
LipsGroen Hovenier BV
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
Los door het bos
Lunenburg Events & More
Maas & van Oss
Machinale Timmerwerken Jan Loeffen
MandalArt mandalatekenen
Marvy’s Speelwereld
Marya Schoenen & Tassen
Meer Sports Sport en Healthclub
MG Service
Oefentherapie Cesar
OOvB
Pantein Thuiszorg Nistelrode
Partycentrum ‘t Maxend
Pas Banden en Accu’s
Plaza `t Supertje
Podotherapie van den Heuvel
Praktijk Marneffe
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Puur Haar
Raamdecoratie Totaalmarkt
Rabobank Oss - Bernheze
Rijschool Chris van Vught
Rijschool Nistelrode
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Runningtherapie Bernheze.
RWP Audio & Lighting
Service Apotheek Nistelrode
Servicestation van Duijnhoven BV
Stal het Kantje
Technitrexx
Tekenburo Verkuijlen
Travel Club Annemarie van Erp
Tweewielerservice Dinther
V.A.K. Assist
Van Boxtel Groep
Van den Elzen Transport
Van Lieshout Dier&Tuin VOF
Van Mook, De Echte Bakker
Van Schaijk Transport B.V.
Van Schayk VOF
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport
Van Tilburg Online
Venwico Schilderwerken
Verbossen Stukadoors
Win in Werk
Wolletjes
WomenWorks
Zin in een Feestje

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vinden op de digitale snelweg.
Meer informatie: www.bernhezemedia.nl
Martijn van Dalen

Ziggo Horsten

Martin Kip

Warschau/Bernheze - De judoka’s van Van Buel Sports beleefden een zeer succesvol weekend
in Warschau, waar het grootste
judotoernooi van Oost-Europa
plaatsvond.

evenement af.
Martin Kip wist drie partijen op rij
te winnen in de categorie heren
onder 20 jaar boven 100 kg om
vervolgens in de finale op zeer
spectaculaire wijze de eindzege
binnen te slepen.
Bij de heren onder 81 kg wist Martijn van Dalen vier partijen op rij te
winnen en zich te plaatsen voor
de halve finale. Hierin verloor hij
zijn partij en moest later op de dag

aantreden om het brons. Van Dalen liet zich het brons niet ontnemen en wist de eindzege met ‘n
vol punt af te ronden.
Brons was er ook voor Ziggy Horsten. Na vier winstpartijen op rij
verloor hij in de halve finale van
de Rus Balbaev. In de strijd om de
derde plaats liet Horsten er geen
gras over groeien. Met twee wazari’s besliste hij de kleine finale en
greep welverdiend het brons.

Een selectie van zeven judoka’s
van Van Buel Sports was vrijdag
afgereisd naar de Poolse hoofdstad. Maar liefst 1200 deelnemers
uit de hele wereld kwamen op dit

ZOTTE

ZATERDAG
rdag
a.s. zaterting
10% ko assen
op autow

EXTRA*
KORTING
OP DIESEL/BENZINE/LPG

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

HESCHEWEG 223 OSS

48

Woensdag 30 september 2015

1 oktober
basiscursus dierencommunicatie bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

Grote chipactie
voor huisdieren
Locatie: Dierenopvangcentrum
hokazo Uden
Pagina 36

inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden

Jeugdmiddag en publieksavond sterrenwacht halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 26

Gratis inloop spreekuur
kinderfysio
Locatie: Kinderdagverblijf
Piekobello heesch

Vogeltentoonstelling
exoten en parkieten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
Pagina 45

handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek
lezing over burn-out
onder jongeren
Locatie: bibliotheek
heeswijk-Dinther
oud papier
Locatie: Dorp Vorstenbosch
2 oktober
actiedagen bij
bevers steencentrum
Locatie: Canadabaan 10
nistelrode
Pagina 32
Wereld drum bij
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
publieksavond sterrenwacht
halley
Locatie: halleyweg 1 heesch

inspiratie middag:
etty hillesum
Locatie: boekhandel berne
heeswijk-Dinther
muzikaal verblijf
Locatie: Gymnasium bernrode
heeswijk-Dinther
Pagina 13
feestavond muziekkapel
de dûrzakkers
Locatie: zaal ‘t Tramstation
nistelrode
Pagina 1
instiJl woonevent
Locatie: Van den berg keukens
heeswijk-Dinther
Pagina 19
4 oktober
Werelddierendag

pubquiz
Locatie: CC De Pas heesch

de maashorst beweegt
Locatie: natuurcentrum
De Maashorst nistelrode

Nationale cholesterol
test on tour
Locatie: Plein 1969
heeswijk-Dinther

open zondag
badkamermarkt.nl
Locatie: Canadabaan 18a
nistelrode

bijeenkomst: altijd online
Locatie: Kerk Loosbroek

film: selma
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2

3 oktober
open huizendag
actiedagen bij
bevers steencentrum
Locatie: Canadabaan 10
nistelrode
de maashorst beweegt
Locatie: natuurcentrum
De Maashorst nistelrode
kledinginzameling
Locatie: nistelrode

oogstfeest van akker
tot bakker
Locatie: Kilsdonkse Molen
heeswijk-Dinther
Pagina 42
VV Vogelvreugd: kaarten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
Vogeltentoonstelling
exoten en parkieten
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
Pagina 45

Zegening van de dieren
Locatie: Kerk heeswijk-Dinther
Pagina 36
orgelconcert:
eberhard lauer
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
Pagina 13

inloopavond:
maas & Van oss
Locatie: Tramstraat 25 nistelrode
Pagina 27
informatie avond:
dialysemogelijkheden thuis
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden

kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
Concert: lisa franken
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Gildemis
Locatie: St. Lambertuskerk
nistelrode
Pagina 8
Jubileumviering
de bokkebloazers
Locatie: Café De Toren
heeswijk-Dinther
Pagina 13
5 oktober
inloopspreekuur lokaal
fNV/maasland bernheze
Locatie: ‘t Dorp 142 heesch
Jaarvergadering
supportersclub prinses irene
Locatie: Kantine Prinses Irene
nistelrode
6 oktober
VV Vogelvreugd: kienen
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther

5a helma van de rakt:
frisse Neus wandeling
Locatie: Parkeerplaats Kriekeput
herpen
5a helma van de rakt:
bosavontuur
Locatie: Parkeerplaats einde St.
Annastraat Schaijk
Gratis inloopspreekuur
Van soest & partners
accountants en adviseurs
Locatie: Cereslaan 4 heesch
Pagina 34

Nistelrodese kampioenschappen jeu de boules
Locatie: De Gildenhof
hoge Akkers nistelrode
Pagina 46
Workshop opstellingen bij
Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
the new eXperience
Locatie: CC nesterlé nistelrode
misdaadkomedie:
sterfgenaam
Locatie: CC De Pas heesch

film: brozer
Locatie: Filmhuis De Pas heesch
Pagina 2
spelletjesdag
Locatie: Jeugd en Jongerencentrum Imeet heeswijk-Dinther

oud ijzer actie van koninklijke fanfare st. Willibrord
Locatie: heeswijk-Dinther

8 oktober

bernekring-dag
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther

themadag: kbo-brabant
Locatie: Arnold Janssenlaan 46
Teteringen
Workshop honingmassage
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
andermans Veren live
Locatie: CC De Pas heesch
info avond: Verkeer &
vervoer in bernheze
Locatie: CC De Wis Loosbroek

7 oktober

9 oktober

Nisserois Golf Championship
Locatie: The Duke nistelrode

bobZ
Locatie: Dorpshuis nistelrode

lezing: alle wegen leiden
naar rome
Locatie: heemkamer nistelrode
Pagina 10

herinner je wie jij bent...
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

kindermiddag: heksen en
paddenstoelen
Locatie: natuurcentrum
De Maashorst nistelrode

Workshop mandalatekenen:
levensbloem met petra
roos
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

kantlijn jeugdvoorstelling:
lekker Vies
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther
Pagina 3

info avond: Verkeer &
vervoer in bernheze
Locatie: De Stuik Vorstenbosch

start kinderboekenweek
Locatie: bibliotheken bernheze

10 oktober

expositie tekeningen van
els van Gorp
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
11 oktober
open dag Van mook,
de echte bakker
Locatie: Laar 66 nistelrode
Pagina 7
familiedag Cunera/
de bongerd
Locatie: zijlstraat 1
heeswijk-Dinther
Pagina 4

start: kennisbende
Locatie: bibliotheek heesch

expositie tekeningen van
els van Gorp
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

kantlijn jeugdvoorstelling:
lekker Vies
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther
Pagina 3

kantlijn jeugdvoorstelling:
lekker Vies
Locatie: Willibrordcentrum
heeswijk-Dinther
Pagina 3

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

