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Heart care – Zorg met een hart
15 jaar wonen in de Buitenpas

HEESCH – Zaterdag 15 september werd gevierd dat twee huizen aan de Buitenpas al 15 jaar bewoond worden door een speciale familie. Mensen met een verstandelijke beperking hebben er een prachtplek gevonden
om thuis te komen. Overdag vliegen de bewoners op scooter, fiets of per bus uit naar de verschillende werkplekken, maar ’s avonds en in ’t weekend zijn ze thuis en ondernemen veel vanuit deze veilige plek.

statiegeld, hielden tijdens ‘Heesch
Presenteert’ de paarden vast
waarop kinderen een ritje konden
maken en verkopen (onder begeleiding) spullen op Marktplaats.
Bovendien staan ze met z’n zessen
af en toe op de rommelmarkt.

ELKE ‘KAMERBEWONER’ HEEFT EEN
TAAK IN EN OM HUIS
Zorgaanbieder is Heart Care van
Carolien Florussen. naast haar
staan 5 professionele begeleiders
klaar en 2 huishoudelijke hulpen
en vrijwilligers. De huiselijke sfeer
wordt benadrukt door de taken die
elke ‘kamerbewoner’ in huis heeft.
Van helpen bij eten koken, tot het
uitruimen van de vaatwasser en
het werken in de tuin. De bewoners zijn lid van de
buurtvereniging
en doen mee
aan heel veel
activiteiten
in
Heesch. Er wordt
alweer flink nagedacht
over
het thema voor
de
Carnavalsoptocht, waar zij
elk jaar aan deelnemen.

Vlnr.: Nina Solleveld, Pieter van Vugt, Roland de Kleuver, Michiel Bos,
Carolien Florussen, Christa Geerts. Afwezig Danny van Veghel.
Foto: Marcel van der Steen

De Buitenpas is een initiatief van
ouders met jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking die een liefdevolle omgeving zochten waar hun kinderen
een thuis konden vinden. Die plek

diende wel te beantwoorden aan
de benodigde professionaliteit en
een 24-uurs begeleiding die binnen een gezin niet altijd geboden
kan worden. Uitgangspunt bij de
begeleiding op de Buitenpas zijn

Column
AFScheid
Ik ga weg. En dat betekent dat dit de
laatste keer is dat ik mij via dit mooie
medium tot de lezers kan richten. Ik ben
een jaar burgemeester van Bernheze
geweest. Het was een mooie en af en toe
hectische periode. De discussie over de
herindeling met Maasdonk beheerste
JAN BOELHOUWER
de politieke agenda en leidde af en toe
Foto: Wim Roefs
tot (te) scherpe tegenstellingen qua toon
van het debat, terwijl aan het eind toch weer iedereen samen moet
werken aan dezelfde mooie toekomst van Bernheze.
Ik heb het afgelopen jaar onvoorstelbaar veel mensen ontmoet die
op een of andere manier een steentje bijdragen aan onze gemeente.
Honderden vrijwilligers besteden veel tijd om verenigingen te laten
draaien, buren met elkaar in contact te brengen of fantastische
activiteiten te organiseren. Het was bijzonder om een kijkje achter de
schermen te kunnen nemen en iedereen zo veel mogelijk persoonlijk
te bedanken voor zijn of haar inzet.
Ik ben onder de indruk geraakt van de schoonheid van Bernheze.
Als ik met mijn vrouw hier rondreed dan verbaasden we ons altijd
over de prachtige afwisseling van natuur, dorpen en boerderijen. Die
laatste wil ik uitdrukkelijk noemen, want de agrariërs zijn volgens
mij een onmisbare schakel voor het leefbaar houden van het mooie
platteland.
Ik ga weg om elders opnieuw te beginnen. Mijn keuze voor Gilze en
Rijen is zeker geen keuze tegen Bernheze. Integendeel, want ik zal de
gemeente voor altijd in mijn hart blijven koesteren. Ik dank iedereen
die eraan heeft bijgedragen dat ik in Bernheze een fantastisch jaar heb
beleefd.

de mogelijkheden van de individuele bewoners en het aanspreken
en ontwikkelen van hun zelfredzaamheid.
Voordat de feestelijkheden losbarstten gingen we op bezoek bij
De Buitenpas. Roland en Michiel
verzorgden koffie en thee en vertelden dat ze sparen voor een uitstapje naar Euro Disney. Daarvoor
zamelen ze lege flessen in voor

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Een
belangrijk
onderdeel zijn de
Happy weekends 1x per maand.
Dan wordt een weekend georganiseerd waar alle zes de bewoners
zoveel mogelijk bij betrokken zijn,
zoals een knutselweekend, taarten
bakken of een uitstapje naar Funpop. Voorop staan regelmaat, rust,
reinheid en respect in huis.
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• Specialist in zeer jonge hippe en belastingvrije eco auto’s voorzien van fabrieksgarantie.
• Scherpe internet prijzen, wij hanteren
geen afleverkosten!
De Oude Ros 18
5388 PM Nistelrode
T. (0031) - (06) 17 22 63 92
E. info@rsautomobielen.nl

W. www.rsautomobielen.nl

Openingstijden
maandag van 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Kampioenen: Koen Hopman, Oscar en Wilbrord van den Broek

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84
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Ineens is het vroeger donker en slaat
het weer om. Heerlijk, de herfst gaat
beginnen. Begrijp me niet verkeerd, ik
hou van de zomer en geniet van mooi
weer. Maar juist de afwisseling van de
seizoenen is iedere keer iets om naar uit
te kijken.

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie Rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Acquisitie:
Rian van schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der steen
Rian van schijndel
Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl

Nieuwe menukaart en vanaf
1 oktober weer het succesvolle
“Rondje door de keuken”
Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl
7 dagen in wee
k

geopend!

Ook in de keuken zijn de seizoenen en
de primeurs die erbij horen voor mij de
krenten in de pap. nee, voor mij bijvoorbeeld geen frambozen rond de kerst, maar ik verheug me wel
ieder jaar weer op de asperges begin april.
natuurlijk het is mooi dat het kan, maar die framboosjes moeten
worden ingevlogen, niet erg duurzaam, maar eigenlijk een plas kerosine op je bord. Hier in de Stelt worden juist tegen de feestdagen
de veenbessen geoogst … ik wil maar zeggen.
Seizoenen, duurzaamheid en streekgerechten, ze horen bij elkaar
als boter, kaas en eieren. We doen tegenwoordig met z’n allen wel
of we deze begrippen net hebben uitgevonden, eigenlijk gaan we
terug naar oude waarden. De basis van iedere boerenkeuken en
niet toevallig ook de basis van de Italiaanse keuken.
Wie herfst zegt, zegt pompoenen. Oké, lekkere soep, maar wat kan
ik er verder mee? nou, wat dacht je van ravioli, lekker met boter
en salie. niet duurzaam zou je denken, want de bloem voor pastadeeg komt uit Italië, diesel op je bord… Daarom gebruik ik spelt,
ook uit eigen streek, een harde tarwesoort en daarmee erg geschikt
voor pasta.
De recepten vind je op www.dekeuken.nl/pompoenravioli.
Heb je een beetje hulp nodig? Tijdens de workshop Pasta
(www.dekeuken.nl/kokenenmeer) op maandag 1 oktober kun je
van mij leren hoe je deze ravioli zelf kan maken.

September,
de maand
van de

Platvis
Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

ito
Buon Apet

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!
Bezoek onze landgoedwinkel
• ambachtelijke producten uit de streek
• eigen zuivel zoals melk, karnemelk en yoghurt
• kaas uit eigen kaasmakerij
• biologische compost en potgrond
• Verschillende soorten sauzen en jam
• verse marmelades, met fruit van vd Broek kleinfruit

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

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl

7 oktober: Wijnproeverij

Uniek streekproduct 3 Lelienbier

Foto: Ronald van Hastenberg

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

De complete versspecialist
voor de horeca

Op zoek naar een leuk streekproduct
voor in uw kerst- of relatiepakket?

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

t. 0412 611383
M. 06 53716610
f. 0412 613104
info@heerkensagf.nl

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode
t. 0412 611383
M. 06 53716610

Wij hebben het enige echte originele
Heesche 3 - Lelienbiertje in 0,75 cl. en 0,33 cl.
Prijs vanaf €1,95. Informeer naar de mogelijkheden.
Meer informatie over de historie van het 3 Lelienbiertje
www.bonfromage.nl

HEESWIjk-DInTHER - In 2010 organiseerde de Wereldwinkel in Heeswijk-Dinther voor de eerste keer een wijnproeverij. Doel van deze proeverij was inwoners uit Bernheze kennis te laten maken met (h)eerlijke
wijnen. Ruim 250 belangstellenden bezochten de wijnproeverij en de
Wereldwinkel is dan ook erg blij dat velen de weg gevonden hebben
naar de Wereldwinkel voor een lekker flesje wijn.
De vrijwilligers van de Wereldwinkel gaan op 7 oktober wederom
een Wijnproeverij organiseren.
Thema rond deze gratis proeverij
is ‘uw smaak bepaalt’. Meer over
het thema willen de vrijwilligers
nog niet verklappen maar dat een
bezoek aan de proeverij de moeite
waard zal zijn moge duidelijk zijn.
noteer daarom 7 oktober alvast

in uw agenda. De proeverij wordt
gehouden in natuurtheater de
kersouwe en duurt van 12.00 tot
17.00 uur.
nu al nieuwsgierig naar het assortiment (h)eerlijke wijnen van de
Wereldwinkel? Loop dan eens binnen in de Wereldwinkel in Heesch,
nistelrode of Heeswijk-Dinther.
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Is de Haal over werkelijk over?
Een terugblik op 53 jaar nieuwtjes verzamelen en verspreiden
nieuwe rubrieken verschenen en
oude kregen een nieuw jasje zoals
‘Wezen buurte bè’, ‘Ge hurt wel es
wa’ en ‘10 vragen’. De redactieleden waren altijd enthousiast en
toen het blad 35 jaar bestond kregen ze de ‘Ere-wever’ toegekend
en in 2003 zorgde de redactie voor
een koninklijke onderscheiding
voor Zuster Van de Laar en in 2005
voor Pastoor Groothuizen.
De sociale gezindheid; verbin-

ONDERWERPEN ALS
‘KRIS KRAS DOOR
WEVERSLAND...’

De (bijna) complete redactie kwam nog één keer bij elkaar om herinneringen op te halen.

Foto: Marcel van der Steen

nISTELRODE - Het hoger gelegen gebied ten oosten van Nistelrode waterde vanouds af in westelijke richting. Enkele kleinere beekjes kruisten de
buurtschappen Weijen en Laar. In de negentiende eeuw stroomde soms één van deze beekjes over en kwam de weg blank te staan. Mensen van
buiten het dorp, schreeuwden dan: “Haal over!”, de kreet waarmee een veerman werd aangeroepen. Maar er was in Nistelrode geen veerman of
veerpont.
Met z’n vijven kwamen ze nog een
keer bij elkaar om ons het verhaal
van Haal Over te vertellen. jos
van Erp, Piet van nuland, Gerda
de Bree, Alfred de Bree en Ria van
Zeeland. niet helemaal compleet
(Liesbeth Vlind en jan Raaymakers
waren niet aanwezig), maar vol
herinneringen. Piet steekt van wal:
“De Haal Over is eigenlijk een ver-

volg op het blad voor de mensen in
Indië van eind jaren 40 begin 50.
Toen rond1955 veel mensen emigreerden, ontstond het idee om
deze op de hoogte te houden van
de nieuwtjes in ‘hun dorp’ via een
blad.
De opbrengst van abonnementsgelden en advertenties waren bestemd voor de missie.”

Antoon van Erp, Theo Tonies, Antoon vd Rakt en Pastoor Groenen
waren de pioniers en er bleef geld
over om de missionarissen een
centje mee te geven als ze op bezoek waren in nederland. Elke keer
een hele klus, maar met 15 man
sterk kwamen teksten, afbeeldingen, lay-out en stencils tot stand.
Er waren onderwerpen als ‘kris

OPENDAG

curSuS
‘KoM In 6 WEKEn
In JE KrAcHT!’

E

nergie. Een materie waar Stef Freriks dagelijks mee werkt en
wat zich niet in drie woorden laat uitleggen. De ‘kracht van
bewustzijn’ is echter een duidelijke bewoording die alles omvat.
Stef heeft zijn roots in de agrarische sector en men kent hem van zijn
werk met de wichelroede. Hij helpt graag de mensen om in de kracht
van het leven te komen, door de oplossing in de eenvoud te zoeken.
Dreigt u vast te lopen in de hectische maatschappij?
Krijgt u uw (financiële) zaken niet op orde?
Loopt u iedere keer in dezelfde valkuil?
In een kleine groep gaat u samenwerken met Stef Freriks aan een
nieuwe en effectieve methode, ontwikkeld door Stef zelf.
In 6 bijeenkomsten leert u op een open en neutrale wijze uw
emotionele blokkades kennen, wat de functie ervan is en hoe deze
blokkades op te heffen. Het herkennen, erkennen en oplossen
van uw blokkades vormen mooie leermomenten waarin u ook uw
persoonlijke thema’s kunt uitwerken. Hierdoor komt u weer helemaal
in uw kracht!
“Door jarenlange ervaring kan ik makkelijk de energie voelen van
mensen, dieren, planten, gebouwen, systemen en producten. Daarmee
communiceer ik en zo gaan we duidelijk krijgen wat er nodig is.
Uiteindelijk komen we altijd tot een concrete diagnose en plan van
aanpak.”
Bel Stef Freriks, hij vertelt u graag meer 0412-457444:
www.dekrachtvanbewustzijn.nl

kras door Weversland’ en ‘Watertje over de Stoep’. Veel mensen
hebben zich ingezet en zelfs het
bejaardenpaviljoen werd ingeschakeld. Zij ‘raapten’ de pagina’s en
zorgden voor de nietjes. Met 65+
dus ook toen nog niet afgewerkt!
natuurlijk bleef de tijd niet stilstaan. na de pioniers ging de volgende generatie aan het werk.

bij Huidverzorgingssalon "Marja"

Wat kunt u verwachten:

Lezing:
Toekomstige
mogelijkheden
voor zorg en
welzijn
Datum:
woensdag 26 september.
Tijd: 13.30 uur.
Locatie: CC Servaes.

Demonstraties van
behandelingen voor:
- Haarverwijdering.
- Huidverbetering.
- Acné (littekens).
Bij het maken van een
afspraak voor een VPL
of microneedling
behandeling ontvangt
u 50% korting op uw
eerste behandeling!

Wanneer:
Zondag 14 oktober
van 11.00 - 17.00 uur

Diepvries & Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Gouverneursweg 6A
5473 VB Heeswijk-Dinther
T. (0413) 29 32 78
www.huidverzorgingssalonmarja.nl

ding werd belangrijker naarmate
het aantal inwoners in nistelrode
groeide en de Haal Over droeg met
de nieuwtjes een belangrijk steentje daaraan bij. De vergaderingen
waren supergezellig en de nazit
nog gezelliger. niet voor niets heeft
het blad 53 jaar bestaan en is Piet
43 jaar redactielid geweest.
Door de digitalisering en www.
mooinisseroi.nl veranderde de rol
van het blad in 2008. Mensen keken op internet en nieuws uit de
Haal Over was al snel achterhaald.
Het was tijd om te stoppen. Er is
soms wat weemoed nu de verhalen
grootser en vluchtiger zijn, minder
over het dagelijkse leven gaan en
natuurlijk de gezellige vergaderingen niet meer plaats vinden.
Maar…soms worden verhalen van
vroeger nog opgezocht. Dat kan,
want jos van Erp heeft 53 jaargangen Haal Over compleet en bewaart die zorgvuldig. Geeft u hem
ongelijk?

4
ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112

Woensdag 19 september 2012
Advertorial

Fysio-Manuele Therapie Erica de ruiter
Tijd nemen voor de juiste behandeling
HEESCH - Erica de Ruiter heeft haar praktijk voor fysio-manuele therapie dicht bij huis. De praktijk is sedert
2011 gevestigd aan de Velftstraat 11 te Heesch. Door haar ervaring, specialisaties en de kleinschaligheid van
de praktijk kan er hoge kwaliteit geleverd worden en krijgt de patiënt veel persoonlijke aandacht.

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
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.

na jaren met veel plezier in een gerenommeerde praktijk in Uden te
hebben gewerkt, bleef het idee om
een eigen praktijk te starten door
haar hoofd spelen. In 2011 heeft
ze de stap gezet en is voor haarzelf
begonnen. Erica vertelt: “Eén van
de voordelen van een eigen prak-

Advertorial

tijk is dat ik zelf de lengte van een
afspraak kan bepalen en afhankelijk van de klacht van de patiënt
kan ik zo nodig meer tijd uittrekken voor een behandeling.”
naast haar werk als algemeen fysiotherapeut heeft zij zich gespe-

cialiseerd tot sportfysiotherapeut,
manueel therapeut en echografist.
Door haar werk in Uden heeft zij
veel ervaring opgedaan in het behandelen van (gecompliceerde)
rug-, nek-, schouder- heup- en
whiplash gerelateerde klachten.

Fysio-Manuele Therapie E. de
Ruiter is direct toegankelijk, wat
inhoudt dat u geen verwijsbrief
nodig hebt van de huisarts of specialist. De praktijk heeft contracten
met de meeste zorgverzekeraars.
Behandeling in de avonduren behoort ook tot de mogelijkheden.
Fysio-Manuele Therapie
E. de Ruiter
Velftstraat 11
5384 GW Heesch
06-21511444
www.fysio-deruiter.nl

Tijdloos Mooi

Column

Afslanken, maar nog belangrijker….slank blijven!

Foto: Jan Gabriëls

HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

Foto: Marcel van der Steen

Tijdens een eerste consult worden
de klachten en de oorzaken hiervan in beeld gebracht. Daarnaast
wordt gekeken naar de factoren
die het herstel beperken. Inzicht in
oorzaak van de klachten is belangrijk om het herstel te bevorderen
en het terugkeren van klachten
te voorkomen. Daarbij hoort vaak
ook een oefenprogramma. Dit kan
thuis of in de oefenruimte van de
praktijk uitgevoerd worden.
Voor een betere behandeling van
gewrichtsklachten, zoals bijvoorbeeld schouderklachten, maakt zij
gebruik van echografisch onderzoek. Erica: “Ik beschik zelf over
een echoapparaat en kan op elk
moment beslissen er gebruik van
te maken. Ik kan bepaalde oorzaken op deze manier in beeld
brengen waardoor de behandeling
hierop afgestemd kan worden.” Ze
gebruikt het onder andere bij peesen slijmbeursontstekingen, spierletsel (zweepslag) en kalkneerslag.

Vele diëten hebben al de revue
gepasseerd in de afgelopen jaren.
Van Sonja Bakker, Atkins, Weight
watchers tot diverse eiwitdiëten inclusief
Dr. Frank (die er ook brood in zag), en
toch neemt het overgewicht in Nederland
schrikbarend toe!
Nu ga ik niet vertellen dat het ene dieet
wel en het andere niet goed is. Allen
hebben ze de intentie en de potentie om
beauty | wellness | lifestyle
de persoon in kwestie inderdaad kilo’s te
laten verliezen. Mensen die na het volgen
van een dieet weer aankomen, hebben de neiging om te zeggen dat het
dieet niet werkte, want ze waren weer terug bij af, of zelfs nog enkele
kilo’s zwaarder dan voorheen!
In een opzicht hebben ze gelijk; het dieet ‘werkt’ ook niet, de persoon
moet het namelijk zelf doen! Hiermee wil ik zeggen dat een dieet in
mijn ogen bedoeld is om mensen te ‘resetten’, en tijdens het volgen van
het dieet is het de bedoeling dat ze een ander eetpatroon aanleren. Gek
genoeg kunnen de meeste mensen tijdens een strenge periode van lijnen
alles heel goed laten staan. Ze weten precies wat ze wel en niet mogen
hebben en houden zich daar strikt aan. Het probleem dient zich aan
wanneer ze de touwtjes zelf weer meer in handen krijgen, en zelf keuzes

mogen maken… de verleiding wordt dan vaak weer erg groot!
Mensen vallen automatisch terug in hun gedragspatroon, (aangeleerd
gedrag). Dit eten ontstaat niet door een hongergevoel, maar door emotie
en gewoonte. Dit moet doorbroken worden. Daar komt nog bij dat
het eten van suikerrijke producten in de hersenen een stofje aanmaakt
waardoor je je beter voelt (serotonine), en het verzadigingshormoon
leptine niet (goed) werkt. Ook resulteert het vele lijnen vaak in een
trager werkende schildklier!
Na jarenlange begeleiding van mensen met overgewicht en vele
gesprekken, blijkt steeds weer dat coaching erg belangrijk is, die stok
achter de deur. Meedenken en motiveren, totdat de gedragsverandering
een feit is; want ook dat kan! Ik ken genoeg mensen die al jarenlang hun
nieuwe gewicht hebben behouden, en nu veel gelukkiger en gezonder zijn!

Gewichtsbeheersing concept.
En hier ligt mijn uitdaging. Om samen met u eerst het lichaam te
resetten naar een acceptabel gewicht, om daarna de uitdaging aan te
gaan jazeker, ik noem het ‘uitdaging’, want dat klinkt motiverend naar
een eetpatroon, waarbij je geen calorieën hoeft te tellen, waarbij je wel
degelijk vet mag eten. Waarbij het om de balans gaat! Nieuwsgierig?
Neem contact op en wordt vervolgd …
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De Azoren

heesch – De Azoren is een práchtige en veelzijdige bestemming die
moeilijk is te beschrijven in een paar woorden. Tijdens deze reis hebben we kennis gemaakt met de diversiteit van de Azoren en het verschil
tussen de eilanden.
We genieten van de overweldigende natuur op São Miguel of
van het prachtige schilderachtige eiland Eerceira. Op het eiland
staan vele uitgedoofde vulkanen
waarvan de kraters zijn volgelopen
met water. Deze prachtige meren
worden omzoomd door duizenden
hortensia’s, azalea’s en camelia’s.
De hoofdstad van Terceira is uitgeroepen tot werelderfgoed. Idyllisch
gelegen aan een baai is Angra do
Heroísmo, een must voor iedereen.
Praia da Vitória is een charmant
dorp met grote jachthaven. Bui-

ten deze steden vind je op Terceira
heel veel natuur.
We brengen een bezoek aan het
meer van Furnas. Dit is een vulkanisch meer waar niet in gezwommen wordt. Het ligt wel prachtig in
de natuur.
Overal waar je komt zie je groen.
Bij het meer is de grond zeer vulkanisch met als gevolg dat er heetwaterbronnen zijn. Het water in
deze kleine riviertjes en bronnen
is kokend! Traditioneel wordt er
in een kuil in de grond de maaltijd
bereid. Ook wij maken kennis met

deze manier van koken.
Echt een leuke belevenis. De volgende dag, na een vroeg ontbijt ,
maken wij ons op voor het meest
bijzondere deel van de reis: We
gaan op zoek naar walvissen! Door
de perfecte stromingen zwemmen
er veel soorten walvissen en dolfijnen in de omgeving van de Azoren! Er komen o.a orka’s, potvissen
en blauwe vinvissen voor!
Meestal gaat men in een Zodiac de
zee op. Al gauw zien we de eerste
dolfijnen. Het doet iedereen goed
om deze dieren te zien springen.
En jawel, 3 keer zien we een walvis
waarvan een keer de blauwe vinvis, het grootste dier ter wereld!
Hoe bijzonder is het deze in het
wild te zien! Een ervaring om nooit
meer te vergeten! neem contact
op met Reisburo de Wit.
Hotel Royal Garden 8 dagen/logies ontbijt € 578,- per persoon
vertrek 22-10.

john F. kenneystraat 1a
Heesch, 0412 473290
www.reisburodewit.nl

verlies is een deel van het leven
Lezing 6 oktober: ‘Met mijn ziel onder de arm’

Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad.
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse
leven.

Spelen
Vandaag heb ik de halve dag met mijn kont in een zandbak voor
volwassenen gezeten. Ik was voor het eerst van mijn leven op een
stadsstrand. Om mij heen hingen kuddes verwaaide dertigers met
bier en kroost. Zo ver het oog reikt. Niets anders dan dat. Nou
goed. Ik zag ook nog twee verdwaalde meisjes met een onnozele
gezichtsuitdrukking die verried dat ze van plan waren een hippe
middag te hebben, maar hoe dat wisten ze nog niet precies. En er
was één hele opa. Gelukkig maar, want een halve zou er lang niet zo
ontroerend uit hebben gezien.
Spelen is in, dacht ik, toen ik zo om me heen keek. Want zo ging
dat vroeger ook. Iemand riep: Zullen we doen dat we aan zee zijn?
Dan haalt iedereen een heleboel zand en dan strooien we dat zo een
beetje strandachtig neer en doen we er schelpen door en dan zijn de
eenden vanaf nu meeuwen en moeten we wel onze schoenen uit, want
anders kunnen we niet pootjebaden, goed? En dan zaten we daar te
lanterfanten. Onze ogen knepen we tot spleetjes, want aan de zee
schijnt kei veel zon en zo zag je trouwens ook veel minder goed dat de
zee eigenlijk een vijver was.
Ik hou er wel van. Plekken waar de dingen net wat anders zijn dan
normaal. Niet alles is af. Of mooi. Of klaar. Zo kan je er zelf nog
vanalles van vinden.
Om het strand heen stonden kraampjes bemand door een verzameling
linkse hobbyisten met handgemaakte tassen, wonderlijke tekeningen
en eigengereide koekjes. Er waren piepkleine theatertjes. Er werden
vuurtjes gestookt. Er was een schommelclub. Met huizenhoge
schommels voor grotemensenbenen. Van zo veel vrolijkheden bij
elkaar verscheen ieders beminnelijkste glimlach vanzelf onder zijn of
haar neus en pierewaaiden we met z´n allen dat het een lieve lust was.
Behalve de aardbeienboer en zijn hulpje. Zij keek alsof er een
ontzettende priksnor op haar lip aan het groeien was en hij was
gehuld in het allerstrakste vertegenwoordigerspak dat ooit het
levenslicht heeft mogen aanschouwen. Met de aardbeienbusiness valt
klaarblijkelijk in geen geval te spotten en ze pasten er met z´n twee
met geen mogelijkheid bij.
Waarbij?
Aardbei.

HEESWIjk-DInTHER – Wie liefheeft, krijgt onherroepelijk te maken met
verlies en rouw. De directe rouw, de eerste dagen en het omgaan met het
verlies op langere termijn. In de prachtige kerk van Abdij van Berne zal
6 oktober de lezing plaatsvinden: ‘Met mijn Ziel onder de Arm’ naar aanleiding van het gelijknamige nieuwe boek van Riet Fiddelaers – Jaspers.
Een lezing die gericht is op iedereen die te maken heeft met verlies
en rouw, vanuit de zorg, de mantelzorg, vanuit eigen ervaring. na
de koffiepauze is er een interactief
moment en kunt u vragen stellen.
na de lezing zal Riet Fiddelaers in
Boekhandel Berne haar boek signeren. Het geheel wordt in- en
begeleid door uitvaaronderneemster Marjan Danen van Levatio
Uitvaartzorg.
Levatio Uitvaartzorg
voor de directe zorg na overlijden
is ze dag en nacht persoonlijk bereikbaar. Marjan Danen, intussen

een erkend zelfstandige uitvaartonderneemster. Afscheid nemen
en rouwen gaat niet vanzelf, een
toereikende hand of een luisterend
oor kan van hele grote betekenis
zijn. “Afscheid nemen is loslaten
wat je zo graag vast wilt houden.
In de dagen na overlijden reik ik de
nabestaanden de hand om praktische zaken te regelen en een steun
te zijn bij het begin van het loslaten.“, vertelt Marjan Danen, ze

wil de nabestaanden vooral laten
weten dat er veel meer mogelijk
is dan ze denken. Ook voor jonge
kinderen zijn er legio voorbeelden
om het afscheid een speciale herinnering te laten worden.

Veelzijdige

De toegangsprijs is € 7,50 te voldoen voor aanvang van de lezing
bij de ingang van de kerk. Aanmelden via: info@berneboek.com
Abdij van Berne - Abdijstraat 49 - 5473 AD te Heeswijk

De fusie is in zicht
HEESWIjk-DInTHER - De voorbereiding van de voorgenomen fusie tussen BerneZorg in Heeswijk en Zorggroep Dorus in Schijndel verloopt
voorspoedig. Deze week is het concept fusiedocument voor advies aangeboden aan de cliëntenraden en ondernemingsraden van beide organisaties.
Ook praktische zaken als het op
elkaar aansluiten van computersystemen zijn gestart. Wim van
Meijl, bestuurder Zorggroep Dorus:
“Het voelt goed en we hebben er
zin in!”. Deze week start de werving van de nieuwe bestuurder,
die naar verwachting rond 1 mei

2013 als opvolger van de huidige
bestuurders zal kunnen aantreden. Ook de gesprekken over de
invulling van de topstructuur van
de nieuwe organisatie vinden in
de komende weken plaats. Alle
medewerkers worden binnenkort
tijdens informele bijeenkomsten

bijgepraat over ondermeer het sociaal plan, dat met de vak-organisaties is overeengekomen.
Volgens Hans van de Wiel, bestuurder van BerneZorg, zal het
overgrote deel van de bewoners,
medewerkers en vrijwilligers op
korte termijn weinig merken van
veranderingen, behalve een nieuwe naam en huisstijl: “…maar die
verklappen we pas nadat we bij de
notaris zijn geweest voor de definitieve fusieakte in de tweede helft
van december.”

vormgeving
Kunerastraat 2
5473 AL Heeswijk
t. 06-11450588
e. info@licis-vormgeving.nl
i. www.licis-vormgeving.nl

en solide

communicatie
Binnenkort oo
k via de
website te best
ellen!!!

n
le Ceelen
e
e
Kantoorboekhandel - Heesch

Ze zijn er weer,
nieuwe agenda’s en
kalenders 2013
‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch, (0412) 45 17 82
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LENYWalters

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN HET BERNHEZER BUSINESS EVENT

Bernhezer Business Event:
de genomineerden voor Ondernemer van het jaar 2012
Twee weken geleden hebben we u de genomineerden voor Jonge Ondernemer
2012 voorgesteld. Deze week vertellen de drie genomineerden voor Ondernemer
van het jaar 2012 iets over hun bedrijf.

Ondernemen is ook durven afslanken!
AnnELIES

BEAuTY/WELLnES/LIFESTYLE

Hondstraat 10, Vorstenbosch.

AnnELIES AArTS
Annelies Aarts verandert op 1 oktober haar naam: van Annelies
Beauty/Wellness/lifestyle naar Annelies Medi Spa. “Ondernemen
is een ontdekkingsreis, waarin je
moet blijven kijken naar de kernwaarden van je bedrijf. Als beginnend ondernemer probeer je vaak
een zo breed mogelijk dienstenpakket aan te bieden. nu maak ik
de keuze om af te slanken en te
focussen op specialisatie van onze
peilers. Onze visie: ‘Goed in je vel,
dan straal je dat uit!’ hebben we
verdiept door achter in de huid
van klanten te kruipen en de mens
in zijn totaliteit te bekijken. Er zit
meestal meer achter huid- en gewichtsproblemen.
Om dat inzicht te krijgen heeft
ons hele team specialistische scholing gehad. Hierdoor kunnen we
een, in nederland, uniek concept
aanbieden dat bestaat uit: huidverbeterende en verjongende be-

Beste mensen,
Aan mij de eer, als coördinator
van het Bernhezer Business
Event, u de komende weken een
blik achter de schermen te laten
zien van de organisatie van het
Bernhezer Business Event.
ProEvEn.
Het aftellen is begonnen! Nog 3 weken en dan is het zover.
Op 6 oktober zijn alle ogen gericht op de hal van Maas
Coating Groep waar de winnaars bekend worden gemaakt
en waar alle gasten een geweldige avond gaan beleven.
Spannend voor de genomineerden, de gasten en alle
mensen achter de schermen die al maanden bezig zijn om
er een spektakel van te maken. Niet in het minst voor de
restaurants en andere deelnemers aan het cateringplein.
Immers, iedereen wil zich van zijn beste kant laten zien
en laten proeven welke kwaliteit zij in huis hebben. Ik
heb al mogen voorproeven en ik kan u verzekeren dat het
TOP kwaliteit is. Gerechten als gemarineerde tonijnfilet,
parelhoen en ossetong, gamba’s en carpaccio zijn voorbij
gekomen. Niet te versmaden is ook het dessert dat met
precisie wordt uitgevoerd door De Bakkers Lamers. Tot slot
de koffie’s en thee’s van Allora Caffé die weten hoe koffie
en thee moet smaken.
De organisatie van het Bernhezer Business Event is er dan
ook trots op deze gerenommeerde zaken op 6 oktober in
huis te hebben.
Wilt u ook niets missen van het evenement en er zeker
na 6 oktober ook over mee kunnen praten dan kunt u nog
kaarten bestellen.
www.bernhezerbusinessevent.nl■

handelingen, een vernieuwend
afslankconcept, preventieve gezondheidszorg, nazorg bij ziektes
en na operaties; vanzelfsprekend
met de nieuwste technieken en
apparatuur. Daar waar hulp is gewenst, een persoonlijk coachingstraject. Media staat voor de markt
bedienen tussen schoonheidssalon
en ziekenhuizen/klinieken. Samen

met de klant resultaatgericht werken, maar wel in een ontspannen,
luxe en warme sfeer.
Dat laatste staat voor het Spa gevoel en knipoogt ook naar de bron:
de kern van de mens én van ons
bedrijf.”

Ondernemen met
‘Fingerspitzengefühl’

www.annelies-aarts.nl

Ondernemen is verder kijken!
gEErT HErMES

Noorderbaan 8, Nistelrode.
gEErT HErMES
Geert Hermes van Hermes Machinale Houtbewerking legt uit:
“De bouwsector heeft het zwaar
en dat voelen wij ook. En, ook al
valt het in deze tijd niet mee, toch
blijven we vooruit kijken. Vooral
omdat we vertrouwen hebben in
de markt en in onszelf. Zo hebben we geïnvesteerd in een CnC
bewerkingcentrum waarmee we
nog sneller kunnen werken, tegen
marktconforme prijzen”.
“Bij het plaatsen van de machine
hebben we onze bedrijfshal logistiek aangepast, zodat diverse (ook
FSC) houtsoorten zo efficiënt mogelijk door ons bedrijf verwerkt
worden en als compleet afgelakt
kozijn, voorzien van hang- en
sluitwerk, het pand verlaten. Daarnaast hebben we het overall productieproces veranderd in een
dagsysteem om het proces in de
werkplaats te optimaliseren (lean
system). We boeken hiermee tijdwinst en kunnen flexibeler werken.” In 1995 startte hij zijn onder-

HAArMoDE
vAn HErPEn
‘t Dorp 68, Heesch.

neming en samen met een team
van 10 medewerkers die stuk voor
stuk passie voor hun vak hebben,
levert hij gecertificeerde (kOMO/
SGT)garantiekozijnen.
“We kunnen elke vorm maken
in grote oplages, maar ook in het
klein zijn we groot. klanten kunnen kiezen uit verschillende concepten. Sinds kort hebben we ook
een webshop (www.kozijnenwebshop.nl), maar klanten zijn

altijd welkom op het bedrijf als ze
geadviseerd willen worden.”
www.hermeskozijnen.nl
Tekst en foto’s: Hieke Stek
Deze pagina’s worden gesponsord door:

HETTY En MArK vAn HErPEn
Dat heb je nodig in het kappersvak, maar ook in het ondernemer
zijn: een goed ontwikkeld gevoel
of de vaardigheid om situaties juist
in te schatten! En niet snel met je
handen in het haar zitten. “Dat zitten we de hele dag,” lacht Hetty,
“het is ons vak.” Hetty en Mark
van Herpen namen in 1990 de
kapsalon over van Mark’s ouders.
“We hebben ook een ander concept doorgevoerd: haarmode voor
dames & heren en gecombineerd
met sieradenverkoop in een hoger
segment. Het vak is de laatste jaren echt veranderd: de klant ad-

viseren is veel belangrijker geworden. Qua model: niet elk gewenste
kapsel past bij het type haar, maar
ook qua verzorging thuis. Door
eerlijk en open te zijn en vakkundig
te adviseren creëer je vertrouwen.
Dat vinden we belangrijk. Vakkennis van het hele team houden
we up-to-date en toetsen dat op
wedstrijden. Hieraan meedoen tilt
je telkens naar een hoger niveau,
omdat je steeds innovatief moet
zijn. We verzorgen ook kapselfotografie voor vakbladen. Om op
deze twee gebieden kwaliteit te
leveren, moet je anders naar mode
kijken en het mooie van dit vak is
om de mode van nu te vertalen
naar het type klant.” In 2011 won
zij de prestigieuze Coiffure Award.
www.haarmodevanherpen.nl
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Meijs, zorgt voor bomen, ‘Spraakmakende communicatie,
planten en welbeleven
in continu veranderende tijden’
Een inspirerende omgeving op de Achterste Groes in Heesch

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESCH – Rinus Meijs, eigenaar van Life & Garden Heesch en Boomkwekerij Meijs is er heel stellig in. Met minder beplanting wordt de
grond armer aan organische stof, wordt CO2 niet meer omgezet in
zuurstof en gebonden in hout, wordt fijnstof niet afgevangen en sterft
de biodiversiteit (planten en dieren) uit.
Het vervangen van planten door
verharding of gras heeft grote invloed op het welbeleven van de
mens. De kaalslag die dat als gevolg heeft, maakt dat seizoenen
niet meer intens worden (mee)
beleefd, dat fijnstof meer impact
heeft op de luchtkwaliteit, en dat
- naast een vermindering van de
biodiversiteit - de opwarming van
de aarde daarmee alsmaar doorgaat. Overheid, en veel gemeenten
voorop, promoten de aanplant van
bomen, heesters en vaste planten,
zowel in het openbaar groen als in
de particuliere tuin. Met de nationale en internationale wedstrijd
voor het groenste dorp of de stad,
entente Florale, als extra stimulans.
Er zijn zelfs gemeenten in nederland die daarom het verharden van
voortuinen verbieden!
Meijs zal met plezier zijn visitekaartje afgeven tijdens het Bernhezer Business Event en de hal van

Maas Coating aankleden met een
mooie diversiteit aan bomen en
planten.
De juiste boom en plant op de juiste plaats bepaalt uiteindelijk of de
creatie van een tuin ook jaren later
nog aan de eigenaar het gewenste
plezier verschaft. Met af en toe de
vakkundige hand van de hovenier/
boomkweker is het voor de rest
gewoon wat klussen in de tuin en
genieten van alles wat groeit en
bloeit. Er is aan de Bosschebaan
in Heesch een groot assortiment
aan bomen, heesters, planten en
verdere benodigdheden waarmee
zowel voor buiten als binnen een
royale keuze in groen aanwezig is.
De oudste leverbare bomen op de
kwekerij dateren van 1976 en voor
de toepassing van deze en andere
bomen en planten geeft Meijs en
zijn team graag vakkundig advies .
Wist u dat het plantseizoen van
bomen op 1 november start?

Foto: Marcel van der Steen

HEESCH - FHB Advertising gaat voor een langetermijnrelatie met haar klanten. Een mooie belofte voor het
BBE? Als het gaat om kwalitatieve strategische communicatietrajecten in de buurt, hoeft men niet verder te
zoeken. Leny Walters vroeg Fred Hoogendoorn een voorstel te maken voor o.a. een nieuwe look & feel van
het Bernhezer Business Event.
“Bij het eerste gesprek met Leny
dacht ik in eerste instantie aan
een mooi nieuw project, maar wat
bleek later? Ik was spónsor geworden!” Fred kan er wel om lachen en geniet intussen ook van
de leuke nieuwe contacten die de
organisatie van het event met zich
meebrengt.
FHB is alweer bijna 25 jaar actief
waarbij het team de laatste 10
jaar opereert vanaf de prachtige
locatie op de Achterste Groes in
Heesch. Door de waardering voor
hun professionaliteit bij grote opdrachtgevers, groeide het netwerk
van bedrijven, zowel nationaal als
internationaal, snel. “Bedrijfsbrede

communicatie bestaat niet alleen
uit een logo, beeldmerk en huisstijl, het gaat om een te ontwikkelen bedrijfsspecifiek totaalconcept
dat zowel online als offline optimaal in de gewenste doelstellingen
resulteert.”
FHB is met name actief op de business to business-markt maar ook
de particuliere klant kan niet meer
om uw bedrijf heen als het team
van FHB uw communicatie op de
rit heeft gezet.
In de regio zal men door de inbreng
in het BBE-concept zeker ook meer
van FHB gaan horen; o.a. Van Bon,
Van Heugten Verzekerd, Auto&Truckschade Maasland, Hansan

en Verbruggen Megastore behoren tot de regionale relaties.
Fred voegt daar nog aan toe:

“FHB; duidelijk
In Company.”

Grote dingen zijn nog
nooit gerealiseerd
zonder risico’s te nemen.
Daarom zijn we trots op
onze genomineerden.

Ook wij ondersteunen het Bernhezer Business Event van harte:

‘t Kuipke bedankt de medewerkers van rabobank Bernheze Maasland!
HEESCH - Afgelopen zaterdag
hebben 23 medewerkers van de
afdeling Financieel Advies van Rabobank Bernheze Maasland hun
maatschappelijke betrokkenheid
getoond door zwembad ’t Kuipke
letterlijk een handje te helpen.
Zoals bekend steunt het bad vooral
op de grote inzet van vrijwilligers.
jaarlijks is er echter wel een piek
in het onderhoud van het bad,
waardoor extra inzet nodig blijkt.
De onbaatzuchtige hulp van de
Rabobank-medewerkers heeft prima resultaten opgeleverd en was
zeer welkom: De begroeiing van
struiken is weer teruggebracht tot
de gewenste proporties, de schutting tussen bad en aangrenzende

bewoners is voorzien van een ondersteunende constructie en de
hekwerken in het bad zijn geverfd
in ons ‘kuipke blauw’.
‘t Kuipke
Instructiebad ’t kuipke is in 1967
opgericht om de jeugd van Heesch
en directe omgeving in staat te
stellen om op een verantwoorde
wijze te leren zwemmen. Daarnaast kent het zwembad een recreatieve doelstelling voor kinderen, scholen maar zeer zeker ook
voor ouderen. Doel: Voor een zo
groot mogelijk publiek (financieel)
bereikbaar blijven.
Hulpverleners, die de klus,
zo blijkt uit de foto,
met plezier hebben verricht!
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Lezing ‘Brabant in de Franse Tijd’
Heemkundekring De Wojstap
Heeswijk-Dinther - Heemkundekring De Wojstap georganiseert op
dinsdag 25 september 2012 een lezing met als onderwerp: Brabant in
de Franse Tijd. Deze lezing wordt verzorgd door de heer Simon van
Wetten uit Gemert.

In het najaar van 1794 begon voor
Brabant de ‘Franse Tijd’.
De Franse generaal Salme leidde

de Franse troepen die via de oostelijke helft van Brabant hun weg
naar het noorden zochten. In zijn
brief excuseerde Salme zich voor
de plunderingen waaraan een aantal van zijn soldaten zich had schuldig gemaakt.
De Franse soldaten die plunderden
en roofden waren de naam der
Fransen niet waardig en zij zouden daarom in het openbaar worden geëxecuteerd. Iedereen werd
uitgenodigd naar dit spektakel te
komen kijken; met als achterliggende gedachte dat de Brabanders
zo met eigen ogen konden zien
dat de bedoeling der Fransen een

goede was! Wat er vervolgens tussen 1794 en 1813 allemaal veranderde? Alles!! En ook nog in een
– naar de maatstaf van die tijd –
razendsnel tempo.
Of het nu ging om de tot dan toe
onderdrukte positie van de Brabanders of om de eerste pokkeninenting, het verbod op katholieke
processies of het optrekken der
schuttersgilden, de verplichting tot
het kopen van zout in een staatswinkel en het vieren van de huwelijksdag; in alles werd de overheid
ineens de regelende factor.
De lezing begint om 20.00 uur in
de Heemkamer, Raadhuisplein 21a
te Dinther.
Voor leden van de Wojstap is het
gratis, niet-leden zijn ook van harte welkom en betalen 2 euro.

Nistelrode

Vorstenbosch
BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode

BKK-cultuurcircus in Heesch

hdl.nl

Simon Heijmans speelt, Eva Laurenssen zingt
heesch – Op zondag 23 september komt het BKK-cultuurcircus in
Heesch op bezoek bij de familie Bens. De voorstelling heeft de afgelopen maanden al enkele kernen van Bernheze bezocht. Henny Bens
is bestuurslid bij de Bernheze KunstKring en nodigt u graag uit om te
komen genieten van deze hele speciale optredens.

Behalve dat Henny Bens zelf graag
schildert en aan beeldhouwen
doet, zingt Henny zelf bij koor
Koraal. Ze is blij dat ze gastvrouw
mag zijn tijdens dit gezellige huiskamerconcert. Daarbij hoopt ze
natuurlijk op mooi weer zodat in
de intieme sfeer van de tuin ge-

noten kan worden van de speciale
optredens.
Unieke artiesten te gast
Simon Heijmans studeerde in 2011
af aan de Amsterdamse toneelschool & kleinkunstacademie. Hij
speelde o.a. bij het Nationale To-

neel. Vanaf augustus is hij te zien
in ‘King Lear’ en bij ‘Het Toneel
Speelt’. Eva Laurenssen studeerde
in 2011 af aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie
en speelde o.a. in ‘Iedereen Behalve
Ik’, ‘Here, There and Everywhere’.
Ook was zij te zien in ‘Flikken
Maastricht’.
Remco Kuijs (12) uit HeeswijkDinther zingt en speelt gitaar. Het
jeugdige talent is al vijf jaar met
muziek in de weer. Opvallend genoeg vooral met Engelse teksten.
Lokaal liet hij zijn talent al horen en
onlangs heeft hij zijn laatste eigen
nummer “It’s true every day” opgenomen in een studio.
Meer weten over deze twee toppers? Kom zondag naar het cultuurcircus, waar u ze kan ontmoeten en zien optreden.

In de serre werden vervolgens een
drankje en de lunch genuttigd.
Harrie van Helvoort bracht in de

Indrukwekkende
première filmhuis De Pas
Süskind; voor hen die ook nu vervolgd worden

Locatie: Maasstraat 9 - Heesch
Aanmelden via: info@debkk.nl
Geef je snel op want: Vol is vol!
Graag tot dan!

Heeswijk-Dinther/Loosbroek/Vorstenbosch - In het kader van de Nationale Ziekendag stond er
op donderdag 13 september voor 56 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther/
Loosbroek/Vorstenbosch een uitje naar landgoed Mariahoeve in Leende op het programma. We vertrokken
om 9.30 uur met de bus vanuit Heeswijk-Dinther.
middag vertier met zang, accordeonmuziek en een grap en een
grol. Tussendoor werd er een quiz
met spreekwoorden gedaan. Om
15.00 uur werd het programma afgesloten met een drankje en ging
het gezelschap met de bus huiswaarts. Rond half vijf arriveerden
we in Heeswijk-Dinther.
Afgelopen week werden ook t.g.v.
de Nationale Ziekendag een heleboel Zonnebloemen gebracht naar
mensen met een ziekte of met een
lichamelijke beperking in onze afdeling. En onlangs hebben 4 gasten en 2 vrijwilligers in Westelbeers
een hele mooie Zonnebloemvakantie gehad.

www.mooihdl.nl

Voorstelling op zondag
16.00 uur ontvangst
17.00 uur optredens
18.30 uur einde

Zonnebloem bezoekt Mariahoeve

Op het landgoed aangekomen
werden we in de serre van de
accommodatie ontvangen met
koffie, thee en vlaai en een welkomstwoord van onze gastvrouw.
Daarna was er de mogelijkheid
voor de gasten om het landgoed
te verkennen. Er werd gewandeld
door bos, heide en langs vennen.
De minder mobiele gasten konden van rolstoelen gebruik maken.
Mede door het mooie weer werd
er volop genoten van dit prachtige
stuk natuur.

Ondanks de
wegwerkzaamheden
op ‘t Maxend zijn we
gewoon geopend.

Foto: Ad Ploegmakers

Heesch – De filmliefhebber kwam graag naar filmliga Oss films. Door
digitalisering was het niet meer mogelijk deze films in De Pas te draaien. Een werkgroep van 9 mensen heeft er keihard aan getrokken om een
filmhuis voor analoge films op te zetten. En met succes!
De grote zaal van CC De Pas was
17 september uitverkocht voor de
première van het Filmhuis. Süskind is het indrukwekkende relaas
van de Jodenvervolging in de 2e
wereldoorlog en de menselijke
drama’s die zich bij het handjeklap spelen van de hoofdrolspeler
met de SS afspelen om honderden Joodse kinderen te redden
van transport naar de concentratiekampen. De film is een even
aangrijpend als adembenemend,
waargebeurd verhaal.

Het script dat door Rudolf van den
Berg van o.a. De Avonden, Tirza
en Pleidooi – na jaren van ideevorming – was geschreven trof hem
zo dat hij tranen in de ogen had.
Vooral de wanhopige situatie van
de kinderen trof Jeroen, zelf vader
van twee kinderen.

Hoofdrolspeler Jeroen Spitzenberger werd door de werkgroep
en belangstellenden met applaus
ontvangen en vertelde niet lang
te hebben nagedacht of hij de rol
van Walter Süskind wilde spelen.

Het filmhuis heeft voor 2012 al
films uitgezocht voor o.a. jongeren, filmhuis filmliefhebbers, ouderen en BS leerlingen (in vakanties).
Doel is 10x per jaar een film te vertonen met nazit in het café.

Tijdens de première op 16 januari
in Amsterdam waren leden van de
familie Süskind die nog in leven
waren aanwezig. Voor hen betekende de film een rehabilitatie.
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COLOFON

op de markt
mooi & op de markt

NISTELRODE - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
HEESCH - Woensdag 13.00 - 16.30 uur
HEESWIJK-DINTHER - Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
VORSTENBOSCH - Woensdag 08.30 - 12.00 uur

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant
D’n Bonte Wever
• De Kriekeput
• Landgoedwinkel
Petrus hoeve
• Los door het bos
• heische Tip
• cleefshoeve
• Op het erf

mooi & op de markt
• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den herik
• het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

mooi & in bedrijf

MARKT NISTELRODE, HEESCH EN HEESWIJK-DINTHER
AANBIEDING GELDIG MARKT HEESWIJK-DINTHER

Aanbiedingen!

Vrijdagochtend

Geldig op vrijdag
21 september
t/m 5 oktober 2012

van 8.00 – 12.30 uur
op de markt in
Heeswijk-Dinther

famILIePaKKet

Familiebak kibbeling
+ 4 hollandse nieuwe
samen € 11,gratis saus

Kaaskoningkaas aktie!

VERS VAN HET MES

MARKT HEESCH

Allemaal Noord-Hollanders uit de West Beemster!

Jong
Jong bel.
Belegen
Extra bel.

Proef, geniet en profiteer!

Onze strOOpwafels
zijn altijd vers
wekelijks op
de Heesche markt

€ 3.95
€ 3.95
€ 3.95
€ 3.95

p/500 gr.

Ook leuk om kado te
geven, een pot of blik met
een pak stroopwafels.
MARKT HEESWIJK-DINTHER
Iedere vrijdag van
7.30 uur tot
12.30 uur in
Heeswijk-Dinther

rm
kaetntvaiekantie
etbeva
nosegptmem
jn 21
ziag
Wij zijnWvrijijd

• Beauté Totale Didi
• Van der heijden
Dakkappellen
• Van schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn
Assurantiën
• WVe schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• compufix

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Bernheze Solidair:

Horen en gehoord worden
Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair

Recht
dichtbij….
Na een flinke verkeersovertreding is de auto van mijn cliënt in beslag
genomen. Hij krijgt die ook niet direct terug. Uiteindelijk bepaalt
de rechter dat cliënt een forse geldstraf opgelegd krijgt en ook zijn
rijbewijs langere tijd kwijt is. Zijn auto krijgt hij terug.
Maar dat laatste blijkt nog niet zo simpel. Na een periode van
doorverwijzen (“nee, nee, uw auto staat in Utrecht, o nee, toch in
Amsterdam”) en aandringen op teruggave komt de aap uit de mouw:
de auto is vernietigd. Cliënt is verbijsterd: De rechter heeft gezegd dat
hij zijn auto terugkrijgt en nu heeft het Openbaar Ministerie (OM), dus
eigenlijk de officier van justitie, dat onmogelijk gemaakt. Mag dat zo
maar?
Nee, dat mag niet zo maar. Het gebeurt echter nog wel eens. De
beslagregels staan toe dat voorwerpen (ook auto’s) met een beperkte
waarde niet altijd bewaard hoeven te worden. Als er dan toch van de
rechter teruggave moet volgen kan de waarde worden vergoed.
Hier was echter iets anders aan de hand. Het OM schrijft, dat door de
automatisering (!) niet het juiste nummer van de zaak van mijn cliënt
aan de auto was gekoppeld. Daardoor wist men niet meer precies waar
de auto onder viel…..
Slordig? Ja zeker, dat wordt ook niet ontkend. En ik heb namens cliënt
ook maar opgemerkt dat ik het zelfs onrechtmatig vind en dat de
schade -ruimhartig- vergoed moet worden. Het OM is daarover aan
het nadenken.
Strafrecht is aan strikte regels gebonden. Dat is niet voor niks:
de overheid mag vervolgen en heeft in dat verband nogal wat
bevoegdheden die niet iedereen heeft (onderzoeken, vasthouden, in
beslag nemen etc.). Daar staat tegenover dat alles uiterst zorgvuldig
moet gebeuren; dat gaat vaak goed, maar ook wel eens niet en dan
moet je extra goed op je zaak letten.
Bij strafrechtelijke zaken: altijd juridische hulp vragen.
Rob Haakmeester rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl

bernheze - Het is weer even geleden dat wij als fractie ons hebben laten horen
over burgerparticipatie. Tijdens de verkiezingen in 2010 hebben wij ons nadrukkelijk uitgesproken over burgerparticipatie.
Eindelijk is het zover. U zult wellicht
denken: “wat heb ik hieraan?”
Laat mij het u uitleggen. De gemeente of de gemeenteraad heeft
plannen, die plannen liggen u, of
u als belangengroep, na aan het
hart. U wilt graag meedenken of
meehelpen. Als gemeente zijn we
daar uiteraard heel blij mee, maar
vaak was het lastig om hier handen
en voeten aan te geven. Daarom

SP:

bedenken we voortaan, voordat
we iets nieuws opzetten hoe en
wanneer we u erbij betrekken. De
gemeente treedt daarmee als een
transparante en betrouwbare partner op. Meedenken en meedoen
is bijzonder en daarom hebben we
het advies over burgerparticipatie van de nationale ombudsman
overgenomen. Zij geven aan dat
het voor de burgers belangrijk is

om te weten waar ze aan toe zijn.
Op initiatief van onze fractie gaan
we nog een stapje verder. Het gebruik van sociale media (Twitter,
Facebook etc.) kunnen jongeren
aanspreken om mee te denken met
de gemeente op een gemoedelijke
en eenvoudige manier. Daarom zal
de gemeente zich nog vaker laten
horen via hashtags en korte berichten.

Betaalbare huizen voor jongeren
Cor van Erp en Tom Overtoom, SP Bernheze
bernheze - Al jaren vraagt de SP Bernheze om betaalbare huizen. Vooral jongeren zitten daar op te wachten. De problemen worden enkel groter omdat de
banken nu plotseling niet meer willen financieren. De uitweg voor jongeren zijn
CPO projecten. Het eerste voorbeeld is te zien in Heesch aan het Beemdpark.
de SP Bernheze wilde in 2009 al een CPO project realiseren aan de Leliestraat.
Toen was de meerderheid van de gemeenteraad tegen! Nu is de situatie, met de
SP in de coalitie, gelukkig anders. Bouwactiviteiten zijn ook belangrijk om de
economie weer op gang te brengen. Aan de SP zal het niet liggen. De SP is voor!

CPO
CPO is collectief particulier opdrachtgeverschap. Een groep
mensen slaat de handen ineen om
samen een huis te bouwen in een
project van 8 tot 25 woningen. Er
is geen projectontwikkelaar of makelaar die hier aan te pas komt.
Alle voordelen rechtstreeks naar

de bouwers! Zo worden huizen
weer betaalbaar voor starters. Aan
het Beemdpark in Heesch is het
eerste CPO project te zien. Acht
woningen worden gebouwd. Alle
partijen zijn enthousiast. Bouwen
in CPO is de toekomst. Kleinschalig, op maat en betaalbaar. Dat
zijn de sleutelwoorden. Er is meer

dan genoeg grond beschikbaar om
nieuwe CPO groepen aan de slag
te laten gaan. Steeds meer ondernemers in de bouw spelen gelukkig
ook in op deze nieuwe trend. Voor
hen ligt hier ook een boterham te
wachten.
De SP zal CPO projecten blijven
stimuleren.

Wint Bernheze Sirkelslag School?

Kom Erbij! in BerneZorg

Superspannend online spel voor groep 7 en 8

Heeswijk-Dinther - In de week van 1 t/m 5 oktober 2012 neemt BerneZorg deel aan de nationale Week van de Smaak. Dit is een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij de keuken van BerneZorg aandacht besteedt aan streekproducten en een speciaal menu aanbiedt.

Bernheze - Sirkelslag School daagt basisschoolleerlingen uit Bernheze uit voor een spannende wedstrijd!
Honderden klassen door heel Nederland spelen op 8 februari 2013 het spel Sirkelslag. De inschrijving voor
dit spel is onlangs opengegaan. Leerlingen spelen vanuit hun eigen klaslokaal, tijdens schooltijd, live tegen
andere klassen in heel Nederland. Gaat een school uit Bernheze deze spannende strijd winnen?

Op dinsdag 2 oktober is er vanaf
17.00 uur in het restaurant van
BerneZorg een lange tafel gedekt.
Bent u alleen, of nog samen met
uw partner en vindt u het leuk om
uit eten te gaan, dan bent u van
harte welkom. Indien vervoer een
probleem is, kunt u gebruik maken
van de BerneZorgbus.

Goed doen dus. Op een praktische
en leuke manier leren kinderen hoe
ze goed kunnen zijn voor anderen.
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een
ma- via het digibord opdrachten die ze
nier met levensbeschouwing be- meteen moeten uitvoeren. Deze
zig te zijn. Presentator Klaas van spellen staan in het teken van de
Kruistum, o.a. bekend van tv-pro- zeven werken van barmhartigheid:

De antwoorden op de opdrachten
vul je direct digitaal in en je blijft
op de hoogte van de actuele tussenstanden. Zo ontstaat een crossmediale competitie tussen honderden klassen in Nederland. Wordt
jouw klas de winnaar?
Doe mee aan Sirkelslag School
en meld jouw school aan via
www.sirkelslag.nl/school.
Sirkelslag School is een
samenwerking tussen
JOP, Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk en
Kwintessens.

Samen eten verbindt!
Tijdens deze week neemt BerneZorg ook deel aan de Langste Eettafel van Nederland, dat ook een
landelijk evenement is. Samen
eten is een gemakkelijke en leuke
manier om nieuwe mensen te ontmoeten of elkaar te leren kennen.
Dus kom erbij!

Hebt u interesse, meldt u dan aan
vóór zondag 23 september, want
vol = vol.
Voor aanmelding of voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers Welzijn van BerneZorg:
telefoon 0413-298408 of e-mail:
l.steenbergen@bernezorg.nl
Geef ook aan met hoeveel personen u deel wilt nemen en of u
gebruik wilt maken van de BerneZorgbus.

Informatie voor de kernen
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Progressief Bernheze

Een sterke regio
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - De inwoners van Bernheze zijn gebaat bij een sterke regio. Bernheze is samen met de gemeenten Oss, Uden, Veghel actief in de As50 aan het
samenwerken. De samenwerking is pril, de resultaten nog beperkt. Maar toch
ligt hier de toekomst. Hoor je niet bij een regio met sterke bedrijven, goed
onderwijs en een gezonde leefomgeving, dan komen er geen nieuwe investeerders, geen nieuwe inwoners. Met het wegblijven van nieuwe investeerders en
nieuwe inwoners verdwijnen werkgelegenheid en voorzieningen.
Samen
Progressief Bernheze is ervan overtuigd dat investeren in de regio
van levensbelang is en wil hier actief op inzetten. Samen met andere
gemeenten, bedrijven en burgers
kijken hoe we hier invulling aan
geven.
Het doel is een sterke regio met
een goed bestuur dicht bij de burgers. Hier ligt de prioriteit. Samen

kijken naar de bestuurlijke organisatie. Als wijzigingen in de structuur bijdragen aan een sterke regio, is dit bespreekbaar.
Oriëntatie
Voor de zomer zijn we meer te
weten gekomen over hoe de inwoners van Bernheze denken als
het gaat om gemeentelijke herindeling. We weten dat de oriëntatie

van inwoners gericht is op grotere
kernen in de omgeving en dat niet
alle dorpen in Bernheze dezelfde
oriëntatie hebben. Als we over de
bestuurlijke toekomst in deze regio
gaan praten, moeten we met die
oriëntaties rekening houden. Progressief Bernheze is positief over
deze gemeente. Maar wij zijn reëel
over de toekomst.

Afscheidsinterview met burgemeester
Mathieu Bosch in gesprek met Jan Boelhouwer
LOOSBROEK – Burgemeester Jan Boelhouwer heeft in Bernheze geleerd dat hij eerder moet luisteren naar de mening van inwoners. Dat
zegt hij in het programma Focus van WanTV. Boelhouwer doelt op de
mislukte fusie met Maasdonk. Inwoners van Bernheze gaven al snel aan
dit niet te zien zitten, maar de gemeenteraad ging toch lang door met
de voorbereiding voor een herindeling.
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Uiteindelijk werd de stekker uit de
plannen getrokken. Jan Boelhouwer gaat begin oktober aan de slag
als burgemeester van Gilze en Rijen. In Focus blikt hij terug op zijn
tijd in Bernheze, waar hij bijna een
jaar actief is geweest.
Focus wordt uitgezonden op vrijdag 21 september om 18.00,
20.00, 22.00 en 0.00 uur en op zaterdag 22 en zondag 23 september
op dezelfde tijden, maar dan ook
om 14.00 en 16.00 uur.
De presentatie is in handen van
Mathieu Bosch. WanTV is alleen
analoog te zien.

De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente
met als doelen bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties zijn daarvoor zeer welkom. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

In de peiling
Als de uitslag van de verkiezingen deze week tot zetelverdeling in de
Bernhezer raad had moeten leiden dan was de VVD ineens van 1 naar
7 zetels gegaan. Jawel, de partij van raadslid Adri, de Calimero van
de huidige raad ineens de grootste! In de nummers twee en drie zou
er geen wijziging komen. Dit zijn nu ook de nummers twee en drie,
Progressief Bernheze (PvdA+GL) en de SP.
Met dit resultaat verwacht ik dat de houding van raadslid Adri het
komende anderhalf jaar in de raad wat anders gaat worden. Hij wil die
winst in 2014 wel binnen gaan halen. Het is voor hem te hopen dat
landelijk de aandacht positief blijft. Er kan in amper twee jaar nog een
behoorlijke verschuiving plaatsvinden in het politieke landschap. Dat
hebben we afgelopen twee weken ook wel gezien. Jongens, doe je best.
Hun best deden ze deze week weer in de bijzondere raadsvergadering
over de toekomst van Bernheze. Na een verdeeldheid het afgelopen
jaar rondom een mogelijke fusie met Maasdonk was er nu vooral één
geluid te horen.
Ze vonden het rapport van de provincie allemaal niet goed. Bernheze
moet niet zonder meer opgaan in omliggende gemeenten. HeeschWest zeker niet aan den Bosch afgeven en allen willen ze een vaste
burgemeester en geen waarnemer nu burgemeester Jan volgende
week weg gaat.

Foto: Michel Roefs

Zakelijk sparen?

%
Tot 2,4 *
e
rent

* Uw geld is vrij op te nemen. Rente MeerKeuze Sparen Vrij per 14 augustus 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Afscheid
burgemeester
Jan Boelhouwer

Wij zijn uw bank.
Van Ravensteijn
Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412 - 61 35 44
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl

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

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A, 5473 AT Heeswijk-Dinther
De Berg 10, 5258 KN Middelrode
T 0413 - 29 19 80 Heeswijk-Dinther
T 073 - 50 32 875 Middelrode
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Met ingang van 1 oktober
2012 is burgemeester Jan Boelhouwer benoemd tot burgemeester van de gemeente Gilze
en Rijen. De heer Boelhouwer
is vanaf 10 oktober 2011 waarnemend burgemeester in Bernheze. Tijdens de raadsvergadering van 20 september wordt
officieel afscheid van hem genomen.
Na de vergadering is er van
21.00 tot 23.00 uur een informele afscheidsbijeenkomst in
de hal van het gemeentehuis.
Belangstellenden kunnen dan
persoonlijk afscheid van hem
nemen.

Wat koos
Bernheze?
Bernheze is natuurlijk ook naar
het stembureau geweest 12 september. Hier vindt u de uitslagen.
VVD
5331
PVDA
2903
PVV
1433
CDA
2229
SP
2776
D66
1173
Groen Links 225

Bijzonder was de raadsvergadering ook omdat het de eerste vergadering was waarbij de digitale verslaglegging werd getest. Dat ging nog
niet helemaal vlekkeloos. Raadslid Theo van Progressief Bernheze
was veel in beeld terwijl anderen aan het woord waren. Inwoners
kunnen nu altijd de vergadering live bekijken via internet. Ze kunnen
de vergadering later ook terugkijken, hun lievelingslid uitvoerig en
herhalend bekijken en beluisteren of de drammers en spraakwatervallen snel doorspoelen.
Bekijk volgende week de liveshow op uw PC, ipad of smartphone. Nu
nog een LIKE knop toevoegen en we hebben onze Bernhezer peilingen op weg naar 2014……Wellicht een suggestie voor een motie
of amendement bij agendapunt 11, “visie op burgerparticipatie in
Bernheze”.
Met groet, Ad
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Winnaars Heesch Presenteert De Stuik in

Kerstsfeer

VORSTEnBOSCH – Al een groot
aantal deelnemers heeft zich aangemeld, dus wil je nog meedoen,
geef je dan snel op want vol=vol.
Ook de sfeer rondom Kerst beleven, zien, beluisteren, voelen en
natuurlijk proeven?
Doe dan mee of kom op zaterdag
15 december vanaf 18.00 uur naar
het Gemeenschapshuis de Stuik
in Vorstenbosch. Diverse doorlopende activiteiten in de sfeer van
kerst, aangevuld met zang, dans
en muziek gaan daar zeker voor
zorgen.
Dus wil jij of je vereniging hieraan een bijdrage leveren en meedoen met zang, dans, muziek, een
kraampje reserveren om spullen of
hapjes te verkopen, een actie doen
voor een goed doel, leuke spelletjes voor kinderen en volwassenen
organiseren, je vereniging presenteren, enz.?
Stuur dan een email naar info@
destuik.nl. of bel naar 0413366598 of 06-20480277, hierbij
kun je ook terecht voor verdere
informatie.
V.l.n.r.: Maria, Arnoud, Hanneke, Laurens & Henk

HEESCH – WomenWorks, van de
Heijden Dakkapellen en Welness
Test & Training hadden tijdens
Heesch Presenteert de handen ineen geslagen en gezamenlijk een
prijsvraag georganiseerd.
In een grote glazen vaas in de vorm
van een W zaten allemaal kleine
berensnoepjes en er moest geraden worden hoeveel snoepjes erin
zaten. Uit de ruim 125 inzendingen

waren Henk en Maria van Boxtel uit
Langenboom de winnaars. Zij hadden 799 geraden en er zaten 792
snoepjes in de vaas. Afgelopen vrijdag hebben zij uit handen van de
gezamenlijke ondernemers de prijzen ontvangen. Een hartslagmeter
t.w.v. € 80,00 van Welness Test &
Training, een gratis raamhor van vd
Heijden Dakkapellen t.w.v. € 90,00
en een kledingstuk naar keuze t.w.v.
€ 85,00 van Women Works.

mooIBernHeZertJe
gEZocHT
Gemotiveerde studenten
voor goedbetaalde
bijbaan, www.hulpstudent.nl,
M: 06-14826000 of
E: y.kroef@hulpstudent.nl
WILT U OOK EEN ZOEKERTJE
PLAATSEN?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

Prijswinnares bekend
HEESCH - Zondag 9 september was
ziekenvereniging Horizon aanwezig op Heesch Presenteert.
Fietsplezier Michel van de Wetering
had een fiets beschikbaar gesteld
en voor een euro kon men raden
wat het gewicht van de fiets met

Maud
is geboren op

gevulde fietstassen was. De schattingen liepen uiteen van 15 tot 500
kilo. Het juiste gewicht was 30 kilo
en 292 gram. Rianne van Griensven
was met 30 kilo en 150 gram het
dichtst bij het juiste gewicht en won
de fiets compleet met fietstassen.

LUCHTPOST
DRÔME
FRANKRIJK
Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.
Leven in Frankrijk moet je leren. Zo ga ik ’s morgens altijd
brood halen bij de bakker in het dorp. Zit zijn vrouw al gezellig
buiten. Kopje koffie erbij, neemt ze met enkele klanten alvast
ontspannen de dag door. Andere klanten lopen de aanpalende
bar Tabac binnen voor een krantje… Het croissantje laat nog
even op zich wachten. De bakker heeft zich verslapen. De oven
gloeit nog na. De broden komen er aan. Kwartiertje. Wat te
doen, terug naar huis, of… ik besluit ook maar even een kopje
koffie te halen. Besmuikt gelach, hilariteit om de bakker. Nog
gezellig ook.
Tijdje terug lag de hele dorpstraat open. Nieuwe riolering.
Weken, wat heet, maanden duurde het. De hele middenstand:
bakker, groenteboer, bar Tabac en nog wat los vaste neringdoenden hadden er last van. Geen vergoeding of compensatie,
geen gezeur of geklaag. Nee, het is zoals het is. De zon schijnt,
we hebben te eten en te drinken en we hebben elkaar. De
bakker zit bij de bar Tabac op het terras en heeft het hoogste
woord. En de nieuwe vriendin van de groenteboer danst met
enkele lokale artiesten op de muziek van de gitaarbouwer op
de hoek. Er komt wat publiek bij, hij haalt binnen nog wat
instrumenten op. Trekzak, viool, cello en er wordt geklapt en
gezongen. We zitten op een trottoirband het tafereeltje gade
te slaan en roepen bravo. Worden we gelijk uitgenodigd een
glaasje mee te drinken, te spelen, of te dansen. Slaan dat jammer genoeg beleefd af. Achteraf zonde natuurlijk, maar ook dit
leven moet je leren.
Overigens…het was me het zomertje wel in ons dorp. Het
begon met de slager. Winkel (veel) te laat open, haast,
excuses,“enfants nog naar school gebracht”, tot de aap uit de
mouw kwam, “coup de foudre”. Verliefd op een andere vrouw.
Daarna onze herbergier. Vrouw geruild met de eigenaar van de
bar Tabac. En tenslotte had naar verluidt de hotelbaas een geheime verhouding met een nog onbekende vrouw uit het dorp.
Geheim weliswaar, maar met genoeg impact om naar een ander
hotel om te zien. Gevolg. De slager heeft z’n zaak dicht gedaan, laat een modern baardje staan, is flink afgeslankt, heeft
besloten naar een andere negotie om te zien, maar lijkt gelukkiger dan ooit. En anders de kruidenier en de bareigenaar wel.
Lachen meer, ook tegen elkaar en hun vrouwen zien er anders
uit. Kwiek en opgefleurd lopen ze met meer esprit en overtuiging door het dorp. En uiteindelijk lijkt ook ons hotel weer een
nieuwe eigenaar te krijgen. Quel pays, quelle vie!
Ook dit moet je als nuchtere Ollander even verwerken. Het is
zoals ze zeggen en het lijkt er toch echt op…katholieken kunnen biechten. En het leven gaat hier gewoon door.

SuDoKu
rommelmarkt EHBo

3 september 2012
Dochter van
Antoon en Maaike
van Beurden-Govers
Donkervoortseloop 73
5384 WC Heesch

Wij zijn erg blij en gelukkig met de
geboorte van onze zoon en broertje

STEN

11 september 2012
Bjorn, Miranda en Kay van Oort
Tramstraat 11a, 5388 Ge Nistelrode

VORSTEnBOSCH - Op zondag
25 november wordt de jaarlijkse
Rommelmarkt van de EHBO vereniging Sint Lucas uit Vorstenbosch georganiseerd.
Het is een markt vol met curiosa,

speelgoed, kleding en allerlei leuke
snuisterijen. De rommelmarkt is
van 10.00 tot 16.00 uur in de Stuik
te Vorstenbosch. Wilt u een kraam
huren dan kunt u zich nu inschrijven op www.ehbovorstenbosch.nl
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TIPS

Een mooie tijd voor bolchrysanten

VAN DE HOVENIER

SEPTEMBER, DE MAAND VAN DE
APPELS EN MEER….
In het voorjaar als de natuur uit zijn schulp kruipt en wij onze winterkleding opruimen, beginnen we te denken aan de tuin. FOUT!
De beste tijd om uw tuin op te knappen is aan het eind van de zomer. De
grond is nog warm en dat geeft de nieuwe aanwas meer kans op overleving. Als er dan af en toe nog een buitje regen wil vallen is dat bijna
ideaal. Natuurlijk hopen we ook op nog wat dagen met zon. Let er dan
wel op dat u de nieuwe aanwas voldoende water geeft. Een slokje van de
gieter is niet genoeg als het langer droog blijft.
De rozen in uw tuin hebt u vast al regelmatig bekeken en als het goed
is hebt u de uitgebloeide bloemen weggeknipt. Doe dat niet met een
vervuilde schaar. De kans op schimmels en ziekte in de rozen is dan erg
groot. Maar, als u de rozen regelmatig en zorgvuldig hebt geknipt, dan
hebt u kans dat ze nog even nabloeien. Een dankbare toegift van uw roos
voor uw inzet. Mooi toch?
De warme aarde van september is ook ideaal om kleine kale plekken in
het gras te (laten) bij-zaaien. Op die manier krijgt het nog de kans om
te herstellen. Heeft het gras ernstig geleden onder droogte, feesten of
verwaarlozing. Dan wordt het tijd voor een nieuw gazon. Ga voor een
goed advies naar de hovenier, er is namelijk heel veel verschil tussen gras
en gras.
Fons Baerken, Hovenier
Familie van de Laar - Loosbroekseweg 40 - 5388 VP - Nistelrode

Hovenier
Pim Langens
M 06 525 448 08

Fons Baerken

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl

T 0412-852538
M 06-54392701
fons@baerken.net

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

Advertorial

Liesbeth van Dijk

ngens Hoveniers 109x53_3.indd 1

27-02-2012 18:28:19

Bekend van het zesde zintuig en paranormaal met kinderen

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 13 oktober a.s. zal Liesbeth van
Dijk een paranormale show geven in Café zaal Jan van Erp. Liesbeth’s
eerste optreden was bij het KRO programma ‘Het zesde zintuig’ en
daarna het programma ‘Paranormale kinderen’ waarin zij begaafde kinderen en hun familie begeleidt.
In de huidige, onzekere, tijden zijn mensen op zoek naar nieuwe ankerpunten in hun leven. Men heeft behoefte aan verdieping, bezinning en sturing. Er is een hernieuwde zoektocht ontstaan naar antwoorden op de grote vragen van het leven.
In deze achtergrond werkt Liesbeth van Dijk als “Ziener”.
Ze staat mensen bij in deze zoektocht en geeft hen richting.
De show zal in het teken staan van
spiritualiteit, emoties, mooie momenten en ongezouten momenten.
Liesbeth zal de show vanaf een
podium presenteren en u als gast
mag –op eigen risico– voorwerpen inleveren waar Liesbeth mee

aan de slag gaat. Dit kunnen zijn,
een foto, voorwerp, tekening of
kledingstuk van een overledene of
levende persoon. Hiervoor wordt
direct voor het podium een grote
tafel gereserveerd. Liesbeth zal
verschillende mensen uit het pu-

bliek halen waar ze sterke gevoelens bij heeft. Daarnaast is er ruimte voor een vragenronde waarin u
uw eigen levensvraag mag stellen.
Het is een confronterende show
waarin de ogen zullen worden geopend en waar u vol inspiratie en
met nieuwe inzichten de zaal zult
verlaten. Naast de zwaarte van
de onderwerpen beschikt Liesbeth over een flinke dosis humor
en is ze een bijzonder warm mens
waardoor u een onvergetelijke
avond beleefd.
U bent van harte welkom op deze
zeer bijzondere avond welke plaats
vindt bij café zaal Jan van Erp, aan
de Abdijstraat 39 te Heeswijk-Dinther. Kaarten zijn alleen via onze
website te bestellen. Ga hiervoor
naar www.cafezaaljanvanerp.nl.
Vanwege het speciale karakter
van de show en de grootte van
onze zaal zijn er maar een beperkt
aantal kaarten beschikbaar. De
zaal gaat open om 19.00 uur en
de show begint om 20.00 uur en
de entreekaarten hiervoor kosten
€ 17,50.

Ga voor meer info en/of kaartverkoop naar www.cafezaaljanvanerp.nl

AGENDA Café Zaal Jan van Erp
22 SEPTEMBER
Forever Young.

3 NOVEMBER
Brabantse Avond.

18 NOVEMBER
Kinderkleding en speelgoedbeurs.

13 T/M 17 DECEMBER
toneeluitvoering Kantlijn.

28 SEPTEMBER
90’s W.O.W.

9 NOVEMBER
Mental Theo en Paul Elstak.

22 NOVEMBER
Gerard van Maasakkers.

20 DECEMBER
start Kerst Driebanden toernooi.

13 OKTOBER
Liesbeth van Dijk.

10 NOVEMBER
Pater Moeskroen en Private Label.

23 NOVEMBER
Peter van der Hurk.

20 DECEMBER
Stand-up Comedy.
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BErnHEZE

B O UW T

uW BouWPErIKELEn In BErnHEZE BouWT?
InFo@DEMooIBErnHEZEKrAnT.nL

Een rondje in de bouw…

chapeau voor
Loosbroek
LOOSBROEk – Dit najaar wordt er begonnen met de
herinrichting van het centrum. Het centrum gaat een
ontmoetingsplek worden waar het sociale leven en de
dynamiek van ondernemers en recreanten samenkomen.
Aan het ontwerp is de afgelopen tijd intensief samengewerkt in een werkgroep bestaande uit ondernemers,
vertegenwoordigers uit buurtverenigingen en de kerncommissie.
De gemeente Bernheze heeft de werkgroep begeleid en
het voorbereidingsproces gecoördineerd. De provincie
noord-Brabant heeft de cofinanciering voor haar rekening genomen. Op het totale bedrag van € 534.000
geeft zij 50% subsidie. Deze subsidie is afkomstig vanuit leefbaarheidsprogramma’s: Integrale dorpsontwikkelingsplannen.
Social Return
Wethouder Rein van Moorselaar: “Chapeau voor de
inwoners van Loosbroek: Met de nodige creativiteit en

LOOSBROEK KRĲGT ZĲN
ONTMOETINGSPLEK
samenwerking ligt hier een prachtig centrumplan. Ook
de input van Langenhuizen hoveniers/aanneming en Lunenburg BV heeft de realisatie van het plan enorm bevorderd. Langenhuizen werkt in het project samen met het
IBn; op deze manier wordt aan de social return-gedachte

ook invulling gegeven. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt krijgen zo een kans.” joop neijs van de
kerncommissie Loosbroek: ”Door met elkaar de handen
ineen te slaan en creatieve oplossingen te bedenken zijn
de inspanningen van de afgelopen tijd zeker de moeite
waard geweest. We krijgen een prachtig centrum”.

sen het plein, aanliggende functies en gebruik als ontmoetingsplek. Het plein is praktisch vormgegeven waar
evenementen georganiseerd kunnen worden en op drukke dagen blijft de mogelijkheid bestaan voor parkeren.
Het is dus een functionele inrichting, waar een duidelijke
plek is voor de wandelaar en fietser.

Centrumplan
Het nieuwe centrum voorziet in een sterke eenheid tus-

Veilige bereikbaarheid van de winkels, basisscholen en de
accommodaties zijn de uitgangspunten van het ontwerp.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

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

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

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Vorstenbosch
Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Start herinrichting Hoogstraat Heesch

HEESCH – Het verkeer rondom de Hoogstraat
in Heesch ondervindt de komende twee maanden verkeershinder van werkzaamheden. De
gemeente Bernheze is vorige week begonnen
met de herinrichting van de Hoogstraat. “Het
wegvak tussen de Grenadiersstraat en de nistelrodeseweg is de komende week nog afgesloten”, zegt jos Arts van de gemeente Bernheze.
“Daarna sluiten we het volgende stuk twee weken af. En zo gaan we steeds in fases verder. In
december is de hele klus klaar.” Het gele aanwijzingsbord bij de Hoogstraat waarschuwt het
verkeer voor ernstige verkeershinder.

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

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Allround en veelzijdig in elektro / Agro / Industrie / Utiliteit / Woningbouw
Heeswijk-Dinther
/ Tin0413
29/ 29
/ www.vanzutphenelektro.nl
Allround
en veelzijdig
elektro
Agro05/ Industrie
/ Utiliteit / Woningbouw
Foto: Marcel van der Steen

Heeswijk-Dinther / T 0413 29 29 05 / www.vanzutphenelektro.nl
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‘Tegeltjeswijsheid’
Extra munitie wanneer kwaliteit en een goede prijs niet genoeg is
UDEn – Van Schijndel Tegelhandel heeft extra munitie in huis; een compleet pakket aan ervaring en kennis. De Nisseroise ondernemer heeft de juiste achtergrond, hij was zelf tegelzetter. De klanten komen bij
hem in de winkel en Roland weet dus precies wat technisch kan en wat niet. Intussen blijft hij ook op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Breed aanbod
“Toen ik nog actief was als tegelzetter vond ik het soms moeilijk om aan
materialen te komen die je nodig had
en daarom hebben we niet alleen tegels voor de consument, maar ook
de tegelzetter kan hier terecht.”, de
ondernemer doet graag zaken met zijn
oud-collega’s. Hij krijgt nog steeds de
vraag of hij de klus zelf niet kan uitvoeren, maar dat doet hij niet meer. Wel
weet hij de juiste tegelzetters te vinden
en huurt deze in; waar nodig. Rechtstreekse inkoop zorgt voor een mooie
prijs; keope, Supergres, Refin, Gambarelli, FAP, Geotiles, Edimax zijn allemaal
merken die een mooie uitstraling heb-

ben en garantie op goede service vanuit de leverancier.
Het complete pakket; tegels, berekening, verwerking maar ook de juiste
specialisten. Het enthousiasme waar
hij dit mee doet, zal debet zijn aan de
drukte die al 5 jaar gewoon aanhoudt.
Hij startte 5 jaar geleden in Uden met
de winkel en heeft dus altijd in economisch mindere tijden goed gedraaid.
Roland klaagt niet, ondanks dat de
bouw nu niet de meest ideale branche
is op dit moment.
Hij levert graag in zijn woonplaats
nistelrode, maar ook in de andere dorpen in Bernheze heeft men zijn service
ontdekt en is men trouw aan de tegel-

specialist: “Het wordt me gegund
in Bernheze en dat waardeer ik
echt enorm!”.
Ook de online markt laat hij niet
liggen, een webshop is in de maak.
Van alle markten thuis dus.

Uden www.vanschijndeltegels.nl

cPo-Project Toniesplein
nISTELRODE – Dinsdag 11 september is het ontwerp van de 6 patiobungalows
welke op de plaats van het wit-gele kruisgebouw komen ter inzage gelegd bij de
welstandcommissie van de gemeente. De commissieleden hebben het plan positief
beoordeeld en zijn van mening dat het ontwerp past in het omgevingsbeeld en voldoet aan de ter plaatse gestelde eisen. Uiteraard zijn de 5 deelnemers hier zeer blij
mee, nu ze verder kunnen met hun plannen.

De Hoef

kavel 3

1 : 100

500

250
500

3000

450

schien dat er nog mensen zijn die op die
avond wat meer inzage willen over het
6e kavel wat nog vrij ter invulling is en nu
nog geheel naar eigen wens in te delen
is.

bovenraam

2485

3950

Op korte termijn zal er een bijeenkomst
georganiseerd worden voor de buurtbewoners zodat zij ook meer inzage krijgen
in wat er nu op deze plek te gebeuren
staat, een uitnodiging hiervoor zal een
dezer dagen bij de directe buurtbewoners in de bus worden gedaan. Ook zal
via www.mooinisseroi.nl hier bekendheid
aan gegeven worden, want iedereen die
hierin interesse heeft is welkom. Mis-

kavel 1

250

4a

kavel 2

Achteraanzicht De Hoef

2260
1700
6145

lage beplanting langs de zijgevel

kavel 6

4b

linker zijgevel De Hoef

kavel 3

5000

kavel 1

linker zijgevel De Hoef

4c

1 : 100

Mocht er iemand zijn die eerder iets over
dit kavel of het project wil weten die kan
altijd kontakt opnemen met Gerrit van
Dinther tel. 06-53366184.
kavel 4

4d

kavel 5

carport-muurtje

rechter zijgevel De Hoef

kavel 4

rechter zijgevel De Hoef
1 : 100

Toniesplein

kavel 6

Vooraanzicht Toniesplein
1 : 100

Project omschrijving:

Dit huis is te koop!

Toniesplein De Hoef Nistelrode
Tekenburo Edwin Verkuylen Nistelrode
Opdrachtgever:

6a

De Hoef vanaf centrum

6b

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Toniesplein De Hoef Nistelrode
SIR55 - Eindhoven

De Hoef vanaf centrum
2

Project fase:

ZATERDAG OPEN HUIS
29 SEPTEMBER

van 11.00 tot 15.00 uur

Vraagprijs € 359.000,- k.k. Meer info: www.prachtighuis.nl
Bel vrijblijvend

06 - 22 24 66 11 of kijk op www.prachtighuis.nl

1:100

Formaat :

A1

Datum :

2012 07 18

Bladnr. :

gevelaanzichten

4

Mickers Persoonlijke Architectuur Veghelsedijk 10A - 5401 PB - Uden - Tel. 0413-251073 - info@architectm

6c

De Hoef naar centrum
toe

6e

6d

Toniesplein front

Toniesplein

Project omschrijving:

Toniesplein De Hoef Nistelrod
e
Tekenburo Edwin Verkuyle
n Nistelrode

Opdrachtgever:

Collectief Particulier Opdrach
tgeverschap
Toniesplein De Hoef Nistelrod
e
SIR55 - Eindhoven

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Project fase:

VO Voorlopig Ontwerp

Project :
Schaal :

319
divers

Formaat :

A1

Datum :

2012 07 18

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
Gewijz. :

perspektieven

n

Mickers Persoonlijke

Architectuur Veghelsedijk
10A - 5401 PB

Bladnr. :

- Uden - Tel. 0413-251073

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

Mooie, zeer ruime woning in Heesch. Deze woning heeft een uitgebouwde keuken met
kookeiland en zeer mooie aangelegde tuin. Dus zorgeloos wonen door absolute nieuwstaat.
Gelegen in kindvriendelijke buurt. Perceeloppervlakte 270 m2. Woonoppervlakte150 m2.
Inhoud 590 m3. Woonkamer met erker. 4 slaapkamers. Badkamer met ligbad en rainshower.
Tuin met tuinhuis, (zwem)vijver op noorden...

319

Schaal :

Gewijz. :

VO Voorlopig Ontwerp

Heesch, Beemdstraat 30
Locatie: Heesch-West de Beemd
Dicht bij natuur en uitvalswegen

Project :

6

- info@architectmickers.nl
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tennis

voetbal

Najaarscompetitie jeugd
tennisvereniging de Balledonk
Heeswijk-Dinther - Naast een externe competitie van 7 weken in het
voorjaar en in de winter, organiseert de tennisbond ook een najaarscompetitie. Deze competitie is nu alweer enkele weken bezig en TV de
Balledonk neemt er aan deel met 5 jeugdteams.

v.v. Heeswijk
zoekt vrijwilliger voor zaterdag

Hoogste tijd om het eerste team
– een potentiële kampioenskandidaat - voor te stellen, namelijk het
2de mixteam t/m 12 jaar.
Dit team bestaat uit de volgende
3 meisjes en 3 jongens: Eva Boerdonk, Lisanne van Lankvelt en
Pieta Rolink, naast Koen van Sijes,
Milo Leerdam en Thijn van Kessel.
Zij spelen op een competitiedag 5
wedstrijden, namelijk 1 meisjes- en
een jongensenkel, een meisjes- en
een jongensdubbel, en nog een
mix.
Afgelopen woensdag werd
wedstrijd tegen Mierlo met
gewonnen en daardoor blijft
team ongeslagen meedoen
venin.

de
3-2
het
bo-

Iedereen is van harte welkom om
de jeugdteams bezig te zien op een
woensdagmiddag tussen 14.00 en
17.00 uur op het sportpark aan de
Droevendaal.

Heeswijk-Dinther - De jeugd
van v.v. Heeswijk groeit gestaag
verder, waarbij we op dit moment
ruim 300 jeugdspelers actief hebben op de velden. Hartstikke leuk,
daar doen we het natuurlijk allemaal voor.

met een bakje koffie en er gezorgd
wordt voor ranja voor de spelende
teams in de rust of na de wedstrijd.
Naast de inzet van onze jeugdbegeleiders en jeugdbestuur, zijn we
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen.
Per dagdeel willen we graag met 2
Dit betekent dat er op zaterdag vrijwilligers aanwezig zijn om dit in
volop
onze
goede banen
voetbal bedrijvigheid
hockey is wanneer
tennis
basketbal
turnen te leiden.
volleybal
handbal
jeugdteams hun wedstrijden voet- Dus lijkt dit je leuk en draag je de
ballen. Om dit allemaal goed te jeugd van v.v. Heeswijk een warm
laten verlopen maken we gebruik hart toe, laat dan een berichtje achvan een zgn. zaterdagdienst, waar- ter op info@vvheeswijk.nl of kom
bij bezoekende verenigingen en even langs bij de vereniging op zascheidsrechters
worden
ontvangen
terdag.waterpolo handboogschieten tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen

korfbal

Korfbalsters geven zege weg
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Overwinning Prinses Irene

Nistelrode - Een goed voorbereid Prinses Irene begon vol zelfvertrouwen aan het duel met ‘t Zand. De eerste 25 minuten ging de strijd
gelijk op. ‘t Zand creëerde enkele kansen maar was niet doeltreffend.
In het tweede deel van de 1e helft nam Prinses Irene het heft in handen
en creëerde ook kansen. De Nistelrodese vrouwen gingen steeds meer
druk zetten zodat ‘t Zand steeds meer achteruit moest. Zo ongeveer
in het slotsignaal van de 1e helft scoorde Truus Leenman met een afstandsschot 0-1.
Na de rust scoorde in de 52e minuut Sanne Huberts op aangeven
van Truus Leenman de 0-2.
Prinses Irene bleef aandringen.
Via goed positiespel werd Femke
van Bremen in de zestien aangespeeld en trof de lat. Aanvoerder
Inge van de Berg zat er goed bij en

jeu de boule

Nistelrode - De korfbalsters van Prinses Irene speelden met 14-14
gelijk tegen Klimroos. Met nog tien minuten op de klok hadden ze een
14-10 voorsprong. Een dergelijke voorsprong nog uit handen geven,
dat geeft te denken.
biljarten

voetbal

hardlopen

tekende voor de 0-3. De vrouwen
van coach Van Hoof bleven kansen
creëren en uit een daarvan wist, na
een uur spel, Sanne Huberts haar
tweede van de middag te maken,
Van Kessel gaf de assist. Dezelfde
Van Kessel scoorde met een afstandsschot in de 80e minuut de

0-5. Een zeer verdiende overwinning van de Nistelrodese vrouwen.
Ze lieten goed voetbal zien, creëerden vele kansen, hadden veel
werklust en speelden als één team.
Opstelling Prinses Irene: Shania
van Nuland, Nikki van Wijk, Amber Mutsaers, Leonie Haagmans,
Hilde Langens (75 Anne Hendriks),
Inge vd Berg, Femke v Bremen (65
Meggy Wijnen), Jamie Nieuwendijk Sanne Huberts, Truus Leeman,
Jody van Kessel.
www.rksvprinsesirene.nl

schaken

dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

Verslag: A.van Lokven

voetbal

Acht kleine negertjes achterhalen SSS ‘18

autosport
Het
was in de 1e helft karten
een gelijk
opgaande wedstrijd waarbij men
over en weer een voorsprong nam,
maar deze werd steeds weer teniet
gedaan door de andere equipe. Via
5-5 werd het 5-7 voor de vrouwen uit Hoogeloon. Prinses Irene
maakte de achterstand weer goed
en ging rusten met een 8-7 voorsprong.
In de 2e helft namen de Oranjevrouwen het heft in handen en
bouwden de afstand uit naar 139. Vooral Renou van de Laar wist

motorsport
vaak de korf
te vinden, maar ook
de zussen Marina en Esther van
Venrooy. Bij een 14-10 stand leek
de buit binnen, maar daar dacht
Klimroos anders over. Na 70 minuten stond het 14-14 en liet Prinses
Irene een duur punt liggen.
Opstelling Prinses Irene; Lieke van
Griensven (1x), Marina van Venrooij (3x), Annelies Thijssen, Dianne van de Burgt, Linda van Tilburg
(1x), Esther van Venrooij (3x), Renou van de Laar (4x), Suzan van
Venrooij.

voetbal

Fris FC de Rakt verslaat WHV
Foto: T. Bevers

Nistelrode - Prinses Irene speelde in Overloon met 2-2 gelijk tegen SSS’18. In de eerste helft had Tim
v.d. Brand Prinses Irene op 0-1 gebracht, Lucassen scoorde zowel in de 1e als 2e helft voor de Overloonses
ploeg. De mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ speelden vanaf de 30e minuut met tien man, omdat Jorg
v.d. Berg terecht rood kreeg.
In de 75e en 80e kregen respectievelijk Amandus Ikanubun en
Teun van Schadewijk hun tweede
gele kaart. SSS’18 leidde op dat
moment met 2-1. Met acht man
wist Prinses Irene echter nog gelijk te komen via Robert v. Pinxteren. Het gelijkspel voelde als een
overwinning. We zouden heel veel
over de scheidsrechter van dienst

kunnen zeggen. In een over het
algemeen sportieve wedstrijd in
totaal 10 gele kaarten geven en
één keer rood, zegt vooral veel
over hem. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat naast de rode kaart,
de tweede gele kaart van Teun van
Schadewijk terecht was. De andere
kaarten had hij ook met een reprimande af kunnen doen.

Opstelling Prinses Irene:
Paul Timmers, Gijs van Erp, Amandus Ikanubun, Jorg v.d. Berg, Jevaro Ikanubun, Tim v.d. Brand, Teun
v. Schadewijk, Cees v. Schadewijk,
Jeroen Bekkers, Job v.d. Elzen (60
Robert v. Pinxteren), Cobenn Farneubun (80e Sjuul v.d. Heijden).
Verslag: A.v.Lokven

Loosbroek - In een leuke aantrekkelijke wedstrijd heeft WHV het
onderspit gedolven tegen een fris voetballend FC de Rakt. WHV begon
nog goed want in de 9e minuut was het Yorrick vd Rakt die een goede
aanval afronde 1 - 0 voor WHV.
Hierna golfde het spel op en neer
met kansen aan beide zijden, maar
het was uiteindelijk FC de Rakt die
de 1 - 1 scoorde in de 32e minuut.
WHV was hierdoor van slag en in
de 36e minuut was het weer FC de
Rakt dat scoorde 1 - 2. Met deze
stand werd de rust bereikt.
Na rust dacht WHV met het inbrengen van 2 wissels het tij te kunnen
keren, maar men kwam van een
koude kermis thuis want in het eerste kwartier na rust was het FC de
Rakt dat 3 x scoorde en in een keer
uitliep naar 1 - 5. In de 62e minuut

deed Teun van Mil iets terug door
de 2 - 5 te scoren met een schitterde vrije trap. Goede kansen werden
gemist waardoor WHV nog een
beetje in de wedstrijd bleef. In de
80e minuut was het Thijs Lunenburg die met een bekeken schot
de 3 - 5 scoorde. Hierna werd alles op alles gezet door WHV maar
het was FC de Rakt dat het slotakkoord bepaalde met wederom een
kopgoal 3 - 6 voor FC de Rakt. Een
verdiende overwinning voor het
fris spelende FC de Rakt tegen een
slecht verdedigend WHV.
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zwemmen
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Einde van een bijzonder zwemseizoen bij zwembad ‘t Kuipke

Heesch - Het zwemseizoen is op 9 september jongstleden afgesloten met 19 geslaagde kinderen, wat een bijzonder mooi resultaat is. Wij zijn allemaal ontzettend trots op de kinderen die dit jaar weer zo verschrikkelijk goed hun best hebben gedaan. Ondanks dat het weer niet tijdens iedere zwemles optimaal was, hebben de kinderen het toch maar mooi voor
elkaar gekregen om in een snelcursus (van mei tot september) hun zwemdiploma te halen. Het is natuurlijk niet mis, als dat je lukt !
Wil jij volgend jaar ook in een
snelcursus je zwemdiploma halen,
neem dan eens een kijkje op onze
website www.zwembadhetkuipke.
nl en schrijf je nu alvast in. Wij adviseren wel om te starten als je minimaal 5 jaar of ouder bent, want
een ‘snelcursus’ is toch net iets
moeilijker en intensiever dan een
gewone zwemcursus.
De kanjers die het dit seizoen gehaald hebben zijn:

paardrijden
Nistelrode - Aankomende zaterdag 22 september verschijnt het
viertal van de Heemskinderen (Annemarieke, Marieke, Diana, Krista,
en o.l.v. Adriaan) aan de start op
de Hippiade in Ermelo.

voetbal

Geslaagd voor diploma A
Jody Kunkels 			
Josefien van de Giessen		
Kim van Grunsven		
Lisa Langemeijer			
Mitchel Deckers 			
Nouk Tiemessen
Rowan van den Elzen
Sara Muller
Vincenzo Jhagjhoor Singh
Annemarie Bernsen
Faye van Grunsven

Kaori Ketelaars
Loes Verstegen
Luuke van Griensven
Mees van Liebergen
Pien van Herpen

paardrijden

Viertal start op Hippiade
Ze beginnen hun proef om 8.30
uur in ring 4. De overkamping zal in
ring 4 verreden worden. Voor degene die gaan kijken, dit weekend
vinden er weg werkzaamheden
plaats op de A28 die voor verkeer-

shinder zorgen. Het Hippisch Centrum in Ermelo, is gelegen aan de
Provinciale Weg N302 tussen Harderwijk en de snelweg A1. Informatie is te vinden op: http://www.
knhs.nl/landing.asp?pcatid=232

Derby Avesteijn-Vorstenbosch

Ook nu kregen de Vorstenbosschenaren het deksel weer op de
neus. Na een vrije trap vanaf het
middenveld ging de keeper van de
Boys volledig onder de bal door die
in het doel belandde: 3-0.
De wedstrijd leek gespeeld te zijn
maar Ronald Bijl bracht de spanning terug door binnen 5 min. 2x
te scoren waarvan de tweede-een
volley vanaf 20 meter-een beauty
was. De Boys gingen nu vol voor

de gelijkmaker en het zou nog gelukt zijn ook als een vrije trap van
diezelfde Bijl er niet via de onderkant van de lat was uitgegaan.
Door het zeer aanvallende spel
van Vorstenbosch kreeg Avesteijn de ruimte maar twee goede
kansen werden om zeep geholpen. De eindstand zou 3-2 blijven
waardoor Avesteijn zeer gelukkig
en onverdiend met de drie punten
aan de haal ging.

Goed jaar voor Alex Vincetius

Heesch - Dit jaar is Alexander Vincentius opgenomen in het Nederlands juniorenteam springen. En vorige maand is het Nederlandse Juniorenteam met Alex vierde geworden in de landenwedstrijd op het
Europees kampioenschap in het Oostenrijkse Ebreichsdorf.
Alex bereed de door zijn ouders
gefokte Zadarijke (2004, San
Remo x Havidoff). Eerder dit jaar
vormde Alex met Zadarijke de zilveren combinatie op het NK. En
werden ze eerste met het team in

Pas Banden
schenkt shirts aan F4

Geslaagd voor diploma B
Floor Verburg
Jules Wijngaard
Toby van Iperen
Luuke van Griensven

Heeswijk-Dinther - De wedstrijd begon goed voor de thuisclub want
al na 9 min. kon Roy Wijlaars een al dan niet terechte-strafschop verzilveren in ‘n 1-0 voorsprong. Vorstenbosch liet zich echter niet uit het
veld slaan en dook met goed voetbal en een flinke dosis vechtlust
verschillende keren voor de Dintherse goalie op.
Maar steeds zat de keeper ertussen
of werd er te slordig met de kans
omgesprongen.
In de 27e minuut kwam Avesteijn op 2-0 door Roel vd Leest die
een slecht verwerkte corner van
de Vorstenbossche sluitpost simpel
binnen kon tikken.
Vanaf het begin van de tweede
helft nam Vorstenbosch het initiatief en kwam Avesteijn er nog
maar mondjesmaat aan te pas.

voetbal

Reims en wonnen de VDB Cup finale in Roosendaal.
Alex reed met Zadarijke naar 8
strafpunten in het de eerste manche en had het streepresultaat
in de tweede. De vier ruiters van

bondscoach Sven Harmen stonden
na de eerste omloop op de zevende plaats met 12 strafpunten en
voegde daar in de tweede manche
slechts een springfout aan toe.
Hierdoor klommen ze naar de
plaats net naast het podium. Goud
was er voor de Ieren. Na de barrage ging het zilver naar het team
uit België, voor de Britten.

Heeswijk-Dinther - Het jeugdbestuur is blij dat v.v. Heeswijk
F4 door Pas Banden in het nieuw
is gestoken. Namens Pas Banden
heeft Joost van der Pas, in het bijzijn van het F4 team, een bloemetje
in ontvangst genomen bij de uitrei-

king van de nieuwe shirts.
We wensen zowel het team van
Pas Banden als het F4 team heel
veel succes toe en we hopen dat
v.v. Heeswijk F4 goede prestaties
neer blijft zetten met dit mooie
nieuwe tenue.

paardensport

WK Enkelspan Mennen
Nistelrode – Afgelopen zondag
hebben Wilbrord van den Broek en
Koen Hopman met hun paard Oscar zowel individueel als met het
landenteam brons behaald op het
Wereldkampioenschap Enkelspan

Mennen in Porto Alto te Portugal.
Door uitstekende prestaties bij de
dressuur en de marathon hebben
ze de derde prijs weten te bemachtigen.
Een prestatie om trots op te zijn!
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golf

Van Doore Verhuur schenkt
shirts aan v.v. Heeswijk MD1 en MD2

kano

kaarten/bridgen

1cm b

DSV 1 - Altior 1
1,2 cm b
Heeswijk-Dinther
- Afgelopen zondag mocht Altior in Diessen aantreden tegen DSV. Deze ploeg is vorig seizoen samen met Altior gepromoveerd naar de TOP-klasse. Het eerste doelpunt is voor Altior, maar
daarna lukt het de hele eerste helft niet meer om te scoren. Gelukkig
1,4cm b
houdt de verdediging
het nog redelijk dicht, waardoor de schade beperkt blijft en het scorebord na afloop van de eerste helft 1-3 aangeeft.
De rustbespreking is duidelijk: er zal in de tweede helft uit een ander
autosport
karten
vaatje
getapt moeten worden.
En dat gebeurt,motorsport
binnen vijf minuten in de
tweede helft is de stand al 3-3. Altior groeit steeds verder in de wedstrijd
en nu is het DSV die steeds meer probeert te forceren. Het wordt nog
4-4, maar daarna gaan we vlot langszij en weten een 4-8 voorsprong af
te dwingen. In de laatste minuten weet DSV nog eenmaal iets terug te
doen, maar de wedstrijd is dan al beslist. Een 5-8 overwinning en dus
twee punten kunnen worden meegenomen naar Heeswijk-Dinther
DSV 2 – Altior 2 Uitslag: 9-6
Op zaterdagochtend reden we naar
SCMH 3 – Altior 5 Uitslag: 7-10
Nistelrode om daar de strijd aan te
Corridor 6 – Altior 6 Uitslag: 6-7
gaan tegen Prinses Irene. Klokslag
Altior R1 – Ajola R1 Uitslag: 3-6
vijf over twaalf begon de wedstrijd
SVOC’01 A1 – Altior A1
en scoorde Prinses Irene al in de
Uitslag: 7-8
derde minuut. De meiden geven
Boskant/Concordia B1 – Altior B1
niet op en gaan door met de aanUitslag: 11-2
val en verdediging. Na 10 minuten
BMC B1 – Altior B2 Uitslag: 1-9
staat het 2–0 en wordt er gewisseld
RoDeBo C1 – Altior C1		
van aanval. Lise raakt geblesseerd
We lieten deze wedstrijd zien wat en komt Fieke in de verdediging.
we kunnen. En dat was in de 1e Ruststand 3–0. De 2e helft begint
helft niet mis. De aanval liep nog met een goede coaching. De meiniet soepel maar we wisten toch op den proberen te scoren maar he0-2 te komen. We liepen verder uit laas. De verdediging wordt goed
naar 3-0 maar ook wisten de mei- ondersteund maar helaas scoort
den van RoDeBo te scoren 1-3. We Prinses Irene voor de vierde keer.
gingen rusten met een voorsprong Altior laat het er niet bij zitten en
1-4. Na rust kwam RoDeBo nog 1 probeert te scoren, maar de bal
keer tot scoren maar wij wisten er gaat net naast de korf. Julia heeft
nog 2 te maken. Een goeie over- de bal en Scooooooort! 5–1. Met
winning !! Doelpunten van: Mijke nog maar een paar minuten te gaan
2x, Sanne 2x, Carmi en Zoë.
blijft Altior in de aanval. Er wordt
Altior
C2
–
JES
C1
Uitslag:
6-2
afgefloten
en de eindstand
is 5–1.
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Altior C3 – De Korfrakkers C3		 Altior F1 – Corridor F1 			
Uitslag: 1-6
Uitslag: 5-1 Strafworpen 1-1
Altior D1 – Emos D2 Uitslag: 1-3
De Korfrakkers F3 – Altior F2		
Altior D2 – NDZW D1 Uitslag: 0-3 Uitslag: 9-1 Strafworpen: 2-1
Boskant E1 – Altior E1 Uitslag: 3-6 Altior F3 – Corridor F2			
Prinses
Irene boksen
E2 – Altior
E2
Uitslag:waterpolo
0-1 Strafworpen:
2-0 tafeltennis
beugelen
badminton
zwemmen
handboogschieten

Heeswijk-Dinther - Het jeugdbestuur is blij dat alle meiden van
v.v. Heeswijk MD1 en MD2 door
Van Doore Verhuur in het nieuw
zijn gestoken. Namens Van Doore
hebben Eddie en Sabine van Doo-

re, in het bijzijn van beide voltallige meidenteams, een bloemetje
in ontvangst genomen bij de uitreiking van de nieuwe shirts.
We wensen zowel het team Van

Doore Verhuur als beide MD meidenteams heel veel succes toe en
we hopen dat v.v. Heeswijk MD1
en MD2 goede prestaties neer blijven zetten met dit mooie nieuwe
tenue.

motorsport

Mini-bike
opstapdagen op echt race circuit
Nistelrode - VB Minimotosports nodigt u uit voor de Mini-bike opstapdagen. Heeft u of uw zoon/dochter zin om eens op een echt race
circuit een mini-bike te proberen, dan is dit uw kans. VB Minimotosports heeft rijders uit Nistelrode, zij willen het Mini-Bike promoten en
hierdoor kunt u bekende gezichten verwachten bij het circuit.
Op 29 september hebt u de kans
om eens te proeven van de MiniBike sport op het speciaal aangelegde TT Junior Track in Assen. Dit
ligt naast het grote TT circuit. Tevens wordt die dag de laatste race
voor het Nederlands Kampioensschap verreden, dus het is gelijk

voetbal

een leuk dagje uit als u van motorsport houd en zie de talenten van
de toekomst aan het werk.
Voor meer informatie
www.vbminimotosports.nl
Graag zien wij uw komst tegemoet
en de toegang is gratis.

Sponsor HVCH wordt zichtbaar
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Beter gespeeld,
helaas nog geen winst
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Loosbroek - Korloo speelde op 16 september haar derde wedstrijd
van de buitencompetitie. Ditmaal was Flamingo’s uit Mariahout aan de
beurt. Flamingo’s kreeg aanvankelijk veel kansen die er niet in wilden.
Dit gaf Korloo moed en zo werd er goed verdedigd door Korloo in de eerbiljarten
duivensport
judo
vissenuit de verf.
skien Met een
snowboarden
kano
ste
helft. Aanvallend
kwam
er weinig
4-1 ruststand
was het voor Korloo niet slecht tegen de degradant uit de hoofdklasse.

dammen

schaken

De spelers van Korloo raakten
raakten steeds beter op elkaar ingespeeld. In de tweede helft vielen
er meer doelpunten
door betere
1cm b
concentratie en uitgespeelde kansen. Er werd meer samengewerkt
1,2 cm
en we gingen
erb in geloven. Ook

was het makkelijker om de situatie te herpakken, na toch weer
veel kansen van Flamingo’s. Met
een eindstand van 10-6 ging Korloo metkaarten/bridgen
een tevreden gevoel naar
Loosbroek.
Doelpunten: Charlotte 3x, Brenda
1x, Mariska 1x en Simone 1x
Volgende week speelt Korloo 1
thuis tegen Emos om 13.00 op
sportpark de Hoef. Daarbij wordt
het nieuwe electronische standen-

Heesch - Van Munster Recyclers BV. is vanaf dit seizoen de hoofdsponsor van de jeugdafdeling van HVCH.
De huidige A1 bestaat uit 16 spelers. Negen jongens die vorig seizoen mede hebben gezorgd voor het winnen van een periode en een knappe 4e plek, vijf jongens zijn overgekomen van de B1, één speler is uit de
A2 overgekomen en Thijs den Dikken is van sv TOP overgekomen om het doel van A1 schoon te houden.
Waar er vorig jaar nog tot diep in
Limburg gespeeld moest worden,
speelt dit team nu meer richting
Tilburg en Nijmegen. Met zeer
aansprekende en sterke tegenstanders als LONGA en UDI’19 kan het
A1 team zich opmaken voor een
mooi seizoen in de 4e divisie.
Naast het sponsorschap van het
A1 team heeft Van Munster Recyclers samen met de nieuwe hoofdsponsor Van Heugten Verzekerd

ervoor gezorgd dat dit seizoen alle
leiders bij de jeugd gehuld zijn in
nieuwe coachjassen, voorzien van
beide logo’s.
Van Munster Recyclers is geen onbekende voor de club. Het bedrijf
draagt HVCH al jaren een warm
hart toe als sponsor en Harold van
Munster zet niet alleen als sponsor zijn beste beentje voor. Hij is
op vele fronten actief binnen de
club. Van Munster Recyclers heeft

al meer dan 75 jaar ervaring met
de inzameling en verwerking van
restmaterialen zoals oud papier,
karton, metalen, kunststoffen
en hout. Alle activiteiten bij Van
Munster Recyclers staan in het
teken van hergebruik van de ingezamelde materialen. Duurzaam
ondernemen, met een blik op de
toekomst; hoe vaker de materialen
worden hergebruikt, hoe langer
de levensduur. Vandaar ook dat ze
zeggen ‘Lang Leve Afval’.
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EVENEMENTEN
BERNHEZE
19 SEPTEMBER
Informatiebijeenkomst
Bernhezer Energie Coöperatie
Locatie: Lunenburg in Loosbroek

of the lost and found
Locatie: CC de Pas

Holiday Reunion Party!
Locatie: Café Zaal de Toren

22 SEPTEMBER
Benefietfestival - Bikkelpop
Locatie: CC De Pas

23 SEPTEMBER
Langste Eettafel
van Nederland
Locatie: BerneZorg, Zijlstraat 1
Zie pagina 10

23 SEPTEMBER
BKK Cultuurcircus
Locatie: Maasstraat
Zie pagina 8

20 SEPTEMBER
Gemeentehuis gesloten
van 9.00 tot 10.30 uur
Afscheid burgemeester
Jan Boelhouwer
Locatie: Gemeentehuis in Heesch
Zie pagina 11
21 SEPTEMBER
Wereld Alzheimerdag

25 SEPTEMBER
Vrije inloop Avondsoos
KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas

25 SEPTEMBER
Lezing ‘Brabant in de
Franse Tijd’
Locatie: Heemkamer,
Raadhuisplein 21a
Zie pagina 8
26 SEPTEMBER
Lezing ‘Zorg en welzijn’
Locatie: CC Servaes
Zie pagina 3

22 SEPTEMBER
Burendag

28 SEPTEMBER
Lezing: ‘Het opgeblazen
heelal’
Locatie: Sterrenwacht Halley

22 - 23 SEPTEMBER
LEF! Festival
Locatie: Vorstengrafdonk Oss

The Young Ones Optreden jonge bands
Locatie: CC De Pas

27 SEPTEMBER
Onderonsje Dinther
over goed horen
Locatie: CC Servaes

26 SEPTEMBER
Cursus ‘Omgaan
met dementie’
Locatie: Schadewijkstraat 6 te Oss

30 SEPTEMBER
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35

90’s W.O.W.
Oude tijden bij Jan van Erp
Locatie: Café zaal Jan van Erp

LOOSBROEK

29 SEPTEMBER
Open Klotbeek Bridge
Toernooi 2012
Locatie: CC Servaes

Open huizen dag
Zie pagina 15
30 SEPTEMBER
Wandeltocht ‘Hartstocht’
Locatie: Start ‘t Bomenpark
in Heesch
T/M 1 OKTOBER
Inschrijving coöperatief
Dividend
Zie pagina 20

T/M 21 SEPTEMBER
Ouderenfonds: verkoop
kaarten en postzegels
Locatie: Dagwinkel
5 OKTOBER
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg

HEESWIJK-DINTHER

1 T/M 5 OKTOBER
Nationale week van de smaak
3 T/M 14 OKTOBER
Kinderboekenweek 2012
6 OKTOBER
Bernhezer Business Event
Locatie: Maas Coating in Heesch
Zie pagina 6

T/M 22 SEPTEMBER
Inschrijven Klotbeek Brigde
Toernooi
Locatie: CC Servaes
T/M 21 SEPTEMBER
Ouderenfonds: verkoop
kaarten en postzegels
Locatie: Jumbo, C1000

Goud van Oud met DJ Carl
Locatie: Café Zaal de Toren
30 SEPTEMBER
Open Trouwlocatie Route
Locatie: Kasteel Heeswijk
6 OKTOBER
Lezing ‘Met mijn ziel
onder de arm’
Locatie: Abdijkerk
Zie pagina 8
7 OKTOBER
Wijnproeverij Wereldwinkel
Locatie: de Kersouwe
Zie pagina 2
14 OKTOBER
Open dag Marja
huidverzorging
Locatie: Gouverneursweg
Zie pagina 3

T/M 23 SEPTEMBER
45+ LipsGroen Tennistoernooi
Locatie: TC Telro
20 SEPTEMBER
Kruidenwandeling
Locatie: Nistelrode
21 SEPTEMBER
Een beetje Gay is oké!
Locatie: Zomerterras
Bobz ‘Hip Hop’ avond 7-8
Locatie: Bobz
De Ontmoeting: Modeshow
en verkoop CééJéémode
Locatie: Gasterij Laarstede
22 SEPTEMBER
Heemkundekring, bezoek aan
HKK Vehchele
23 SEPTEMBER
Natuurwandeling Water op de Maashorst
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
26 SEPTEMBER
Informatieavond Vormsel
Locatie: Beekgraafschool
28 SEPTEMBER
Workshop Yantra
Locatie: Palmenweg 5
29 - 30 SEPTEMBER
Beach voetbaltoernooiBeachparty met Tom Haver
Locatie: Zomerterras
29 SEPTEMBER
Minibikes opstapdagen
Locatie: TT Junior Track te Assen
30 SEPTEMBER
Proef de herfst
Locatie: Natuurcentrum Slabroek
La-Orfeon-Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk
Zeveneeuwenpark

VORSTENBOSCH

HEESCH

18 SEPTEMBER
Alzheimercafé
Locatie: Blauwe Kei in Veghel

T/M 21 SEPTEMBER
Rigom foto expositie ‘Ouder
worden is een feest’
Locatie: Bibliotheek Heesch

Rik-avond Willebrordus gilde
Locatie: Gildehuis De Schuttershof

NISTELRODE

25 SEPTEMBER EN
2 OKTOBER
Vraagbaak
Locatie : De Stuik

22 SEPTEMBER
Forever Yong
Locatie: Café zaal Jan van Erp

13 AUGUSTUS - 20 OKTOBER
Kaartverkoop XploderZ Indoor
www.xploderzindoor.nl

4 OKTOBER
Papier
Locatie: Dorp

21 SEPTEMBER
Theatershow The Legends

Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl
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Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën!
Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland
jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen
steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze,
Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar
www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in
aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND:

MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige
peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een
samenwerkingsproject van Cube Bernheze en
Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch
ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie
van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van
een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

COÖPERATIEF
DIVIDEND
Inschrijftermijn
sluit 1 oktober
Met het fonds Coöperatief Dividend kan
een goed idee van uw vereniging of
stichting worden omgezet in actie.
Heeft u nog geen aanvraag ingediend
en heeft u een goed idee om uw club
vooruit te helpen? Aanvragen kunnen
nog tot 1 oktober worden ingediend.
Download het aanvraagformulier via
www.uwideeinactie.nl.

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers
van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak
overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor
de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers
kunnen schuilen.

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd
evenement op de jaarlijkse festivalagenda.
Het evenement heeft steun ontvangen vanuit
het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl
Rabobank. Een bank met ideeën.

