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Deelnemers open huizen 

route op zaterDag 29 september

tussen 11.00 uur en 15.00 uur

avensteinstraat 4

heeswijk-Dinther

Inhoud: 404m³

Perc.opp. 336m²

Donkeren Dijk 58

heeswijk-Dinther

Inhoud: 498m³ 

Perc.opp. 458m²

laageindsedijk 5

loosbroek

Inhoud: 500m³

Perc.opp. 22.595m²

pastoor maasstraat 2a  

heeswijk-Dinther 

Inhoud: 500m³

Perc.opp. 267m²

heide 3b 
heeswijk-Dinther

Inhoud: 420m³

Perc.opp. 17.363m²

burg. vd Veerdonkstraat 12

heeswijk-Dinther

Inhoud: 365m³

Perc.opp. 450m²

eikenhoek 41

heeswijk-Dinther

Inhoud: 800m³

Perc.opp. 1570m²

meerstraat 15

heeswijk-Dinther

Inhoud: 475m³ 

Perc.opp. 775m²

saturnusstraat 13   

berlicum
Inhoud: 311m³

Perc.opp. 251m²

het schoor 6

heeswijk-Dinther

Inhoud: 1.200m³

Perc.opp. 3.300m²

De passie 15
heeswijk-Dinther

Inhoud: 450m³ 

Perc.opp. 323m²

eikenhoek 43  

heeswijk-Dinther

Inhoud: 502m³

Perc.opp. 1011m²

meerstraat 31

heeswijk-Dinther

Inhoud: 350m³

Perc.opp. 1.714m²

schoolstraat 4   

heeswijk-Dinther 

Inhoud: 640m³

Perc.opp. 565m²

heuvelstraat 5b

Veghel
Woonopp. 75m²

Dr. heijmanstraat 19

heeswijk-Dinther

Inhoud: 385m³

Perc.opp. 240m²

gouverneursweg 7

heeswijk-Dinther

Inhoud: 393m³

Perc.opp. 1990m²

mgr. van oorschotstraat 18

heeswijk-Dinther

Woonopp. 147m²   

Huurprijs: € 1.400,= pm

schoolstraat 32   

heeswijk-Dinther

Inhoud: 625m³

Perc.opp. 823m²

hommelsedijk 27

heeswijk-Dinther

Inhoud: 590m³

Perc.opp. 780m²

Dr. boutkanstraat 20  

heeswijk-Dinther 

inhoud: 328m³

perc.opp. 505m²

heibloemsedijk 10  

heeswijk-Dinther

inhoud: 1.400m³

perc.opp. 15.560m²

pastoor maasstraat 3  

heeswijk-Dinther

inhoud: 873m³

perc.opp. 465m²

torenstraat 3   

heeswijk-Dinther 

inhoud: 577m³

perc.opp. 635m²

jonker speelmanstraat 46  

heeswijk-Dinther 

woonopp. 80m²

Vraagprijs: € 359.000,= kk

Vraagprijs: € 315.000,= kk

Vraagprijs: € 695.000,= kk

Vraagprijs: € 695.000,= kk

Vraagprijs: € 255.000,= kk

Vraagprijs: € 297.500,= kk

Vraagprijs: € 565.000,= kk

Vraagprijs: € 495.000,= kk

Vraagprijs: € 447.500,= kk

Vraagprijs: € 225.000,= kk

Vraagprijs: € 323.000,= kk

Vraagprijs: €489.000,= kk

Vraagprijs: € 199.000,= kk

Vraagprijs: € 749.000,= kk

Vraagprijs: € 449.500,= kk

Vraagprijs: € 274.000,= kk

Vraagprijs: € 520.000,= kk

Vraagprijs: € 529.000,= kk

Vraagprijs: € 385.000,= kk

Vraagprijs: € 447.000,= kk

Vraagprijs: € 261.000,= kk

Vraagprijs: € 229.000,= kk

Vraagprijs: € 1.295.000,= kk

Vraagprijs: € 249.000,= kk

Vraagprijs: € 499.000,= kk

Vraagprijs: € 445.000,= kk

westenburgerweg 396 

‘s-hertogenbosch 

woonopp. 85m²

hoofdstraat 42 - 5473 ar heeswijk-Dinther - (0413) 29 15 23

www.ketelaarsvanzutphen.nl - info@ketelaarsvanzutphen.nl

FOLDERS DEZE WEEK 
aCar dÖNer
Alleen in Heesch
VaN TIel Haard eN INTerIeur
Alleen in Heeswijk-Dinther

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss

T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14

E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

een aanvaller op de loer 
STICHTING zoNNeKINd: een initiatief voor kinderen met epilepsie

Burgemeester Pommer - St. Mi-
chielsgestel, die samen met wet-
houder van de Pas; de eerste Bik-
kelPop opende, is vanaf het begin 
betrokken en werd deze avond tot 
ambassadeur benoemd. Het mu-
zikaal, avondvullend programma 
met bands, artiesten en vrijwilli-
gers die belangeloos meewerkten 
aan deze avond, bracht een mooie 
opbrengst. Na een eerste blik op 

de opbrengst stellen ze verheugd 
vast dat de stichting met de kinde-
ren een weekend weg kan. 

Voorzitter, Angeline Mouhib ver-
telt over de zoektocht naar een 
diagnose voor de ziekte die Lonne-
ke, haar dochter, heeft. “een slui-
merende epilepsie is moeilijk vast 
te stellen. In 2007 werd duidelijk 
dat ze met epilepsie zou moeten 

leren leven.”, vertelt Angeline. Op 
zoek naar lotgenoten bleek er een 
activiteitengroep alleen gericht op 
kinderen met epilepsie én een han-
dicap. Om de ontstane frustratie 
een positieve draai te geven, wilde 
ze iets doen. Hierbij kreeg ze met-
een steun van 6 vriendinnen en 18 
december 2008 werd de stichting 
Zonnekind een feit. 

Het doel
We willen leuke activiteiten voor 
kinderen met epilepsie organise-
ren: “en als dat lukt geeft dat een 
kick. Wel is het zoeken naar dona-
ties een heel gevecht. Natuurlijk 

zijn er al heel veel goede initia-
tieven en dan komen wij ook nog 
voor een donatie.” BikkelPop is 
daarom een van de initiatieven die 

ze uitgewerkt hebben, maar ook 
staan ze op rommelmarkten, ver-
kopen kerststerren aan de deur of 
knutselen ze spullen bij elkaar voor 
de kerstmarkt. Alles om geld op te 
halen voor de bikkels die leven met 
epilepsie. 
Ook al lijkt het voor de buitenwe-
reld dat het leven gewoon verder 
gaat na de diagnose, ieder gezin 
waarin een vorm van epilepsie rea-
liteit is, het is nooit meer gewoon. 
er ligt altijd een ‘aanvaller’ op de 
loer.

MEER INFORMATIE OF 
DEZE STICHTING STEUNEN? 
www.stichting-zonnekind.nl

HeeSCH - Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die te maken krijgt met epilepsie. Met 
de ‘regels’ moeten leven die bij deze diagnose hoort, is voor jonge kinderen, voor jongeren 
in hun puberteit en ook voor ouderen en ouders intens. De diagnose epilepsie betekent: 
nooit meer de vanzelfsprekendheid van vrijheid die gezondheid met zich meebrengt. Stich-
ting Zonnekind is een kleinschalige maar landelijke stichting die zich concentreert op kinde-
ren met epilepsie en is opgericht vanuit Berlicum.

“en als dat dan 
lUkt Geeft dat een 
kICk”

Foto’s: Ad Ploegmakers

CPo de Helling zoekt deelnemers

Het gaat om een twee-onder-een 
kapwoning en een hoekwoning in 
een blok van drie. Omdat twee wo-
ningen nog niet verkocht zijn, staat 
het startmoment van de bouw on-
der druk. Daar zitten de acht bewo-
ners die al een geruime tijd bezig zijn 
het project vorm te geven, ook niet 
op te wachten. 
CPO staat voor Collectief Particu-
lier Opdrachtgeverschap. De koper 
neemt samen met zijn toekomstige 
buren deel aan de vereniging van 
eigenaren. Deze vereniging is op-

drachtgever en ontwikkelaar. Intus-
sen hebben de acht eigenaren al een 
ontwerp gemaakt en na aanbeste-
ding is de aannemer geselecteerd. 
Nog dit jaar wil men beginnen met 
de bouw. De nieuwe kopers kun-
nen direct aansluiten. een unieke 
kans dus om op een fraaie locatie 
een prachtige nieuwe woning te 
kunnen betrekken. Nieuwe kopers 
hebben wel degelijk nog invloed op 
het ontwerp voor wat betreft spe-
cifieke materialen als tegels, sanitair 
en keuken. Ook kunnen toevoegin-

gen als aanbouwen en dakkapellen 
worden gerealiseerd. Daarbij komt 
dat de bouw snel kan starten en 
men dus ook snel over de woning 
kan beschikken. Meer informatie 
over de woningen op www.vorsten-
bosch-info.nl of via Henk Vlemmix 
van Bouwen In eigen Beheer die na-
mens de vereniging de bouw bege-
leidt. info@bouwenineigenbeheer.nl 
of 040-2117800.

VORSTeNBOSCH - In Vorstenbosch is de afgelopen tijd hard gewerkt 
aan een uniek project gelegen aan de rand van het dorp, locatie de Hel-
ling. In het zogenaamde CPO project de Helling worden 10 woningen 
gebouwd. Door omstandigheden hebben twee woningen nog geen ei-
genaren. De vereniging waarin toekomstige bewoners gezamenlijk op-
drachtgever zijn voor de bouw zoeken nog twee medebewoners. 

Angeline, burgemeester Pommer en 
Hans van der Pas
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Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
office@demooibernhezekrant.nl

Website
www.demooibernhezekrant.nl
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Acquisitie:
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Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
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Licis-vormgeving
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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

Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl 
0412-795170

Aan de inhoud van DeMooiBern-
hezeKrant 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 toestem-
ming van Bernheze Media.

Weekend nazomer Beachparty 
Een buiten gewoon mooie zomer in ‘t Zomerterras 

Nog even knallen 
Nog een keer genieten van de 
overheerlijke pizza’s die ze bakken 
en gewoon gratis uitdelen. Check je 
agenda en maak van dit weekend 
een feestweekend. 
Vrijdag zal de Pre-Party losgaan 
met DJ Tom Baltussen. Voor zater-
dag is het kledingadvies een zonne-
bril, dit om in de stemming te ko-
men voor de Beachparty. Voor dit 
zomerfeest zal niemand minder dan 
Tom Haver zijn opwachting maken. 
Tom Haver heeft tijdens de kermis-
dagen in Nistelrode op dinsdag al 

grote indruk achtergelaten en staat 
garant voor een avond uitzinnig uit 
je dak gaan. 
Zondag zal tijdens de ‘After-Party’ 
het afscheid van ‘t Zomerterras in 
gang gezet worden. Vanaf 14.00 
uur zal de tapkraan weer openstaan 
en voor de laatste maal gaat DJ 
Tom Baltussen los tot ’t doek valt. 
De crew van ’t Zomerterras be-
dankt iedereen voor de gezellig-
heid van de afgelopen maanden en 
hoopt u nog allemaal een keer te 
ontmoeten tijdens het Beachparty 
Weekend. 

Vorige week had ik een gezellig 
etentje met mijn broer en zus, het 
restaurant heette ‘Vroeger’ en na-
tuurlijk haalden we ook herinnerin-
gen op over vroeger. Het was heel 
gezellig, maar wat me opviel was 
dat we ieder een eigen beleving 
hebben van ons ouderlijk gezin. 
Soms beschrijven we met dezelfde 
woorden een gebeurtenis, maar 
is de ervaring voor ons verschil-
lend. Daar kom je alleen achter als 
je doorvraagt: “hoe was dat voor 
jou?” Dan krijg je soms verrassen-
de antwoorden en heel mooie ge-
sprekken, probeer het maar eens. 
Mensen gebruiken taal om te com-
municeren, daarvoor moet je de 

gebeurtenis ‘vertalen’ in woorden. 
Maar woorden zijn natuurlijk niet 
de gebeurtenis of de ervaring zelf. 
Woorden verwijzen alleen naar 
een gebeurtenis en de ervaring is 
vaak voor ieder verschillend.
Soms lukt het niet goed om uit te 
leggen hoe de ervaring voor je is. 
Misschien kun je de juiste woor-
den niet vinden, of je kunt er geen 
contact meer mee maken omdat je 
veel vergeten bent. In je onbewus-
te is die ervaring echter wel opge-
slagen. Je merkt dat soms als de 
herinnering plotseling toch boven 
komt terwijl je zit te dagdromen.

Bij dagdromen verkeer je eigen-
lijk in een andere bewustzijnstoe-
stand, je bent in een lichte ‘trance’ 
en lijkt een beetje afwezig te zijn. 
Je bent dan meer in contact met 
je onbewuste. In hypnotherapie 
maken we hier gebruik van, we 
roepen die natuurlijke lichte trance 
bewust op zodat je toegang krijgt 
tot je onbewuste. Ook dan krijg je 
soms verrassende antwoorden.

Voorbij woorden

Avila coaching Heeswijk-Dinther. Lid van VIV/SRBAG/CMI
Tel: 073 6572824 | 06 4347 5558 | 06 2113 9270
info@avilacoaching.nl www.avilacoaching.nl

Advertorial

BeRNHeZe - Van 1 t/m 6 oktober 
2012 is het weer de week van de 
toegankelijkheid, met als thema 
klantvriendelijkheid. IPG Bern-
heze wil juist in deze week graag 
actief zijn en wel met het alom be-
kende project IPG Smile. 

In het voorjaar hebben zij de win-
kels in de categorie dagelijkse 
boodschappen beoordeeld. De 
winnaar ‘De Bakkers Lamers’ uit 
Heesch was blij verrast om in deze 
categorie de beste te zijn! IPG gaat 

nu de categorie mode en kleding 
toetsen aan de toegankelijkheid. 
Het thema ‘klantvriendelijkheid’ 
zal een belangrijke bijdrage leveren 
in de beoordeling. 
er komt geen vooraankondiging 
van toetsing, de leden van het IPG 
zullen onverwacht in uw winkel 
staan.
Op vrijdag 5 oktober 2012 zal de 
winnaar van de best toegankelijke 
winkel, in de categorie ‘mode en 
kleding’ door het IPG in het zon-
netje worden gezet. 

IPG Smile doet mee in de 
week van de toegankelijkheid

Concert Notenkakers en Harmonie Tricht
VORSTeNBOSCH - Op zondag-
middag 30 september vanaf 14.30 
uur tot ca 16.30 uur is er in de 
Stuik een uitwisselingsconcert van 
muziekvereniging de Notenkrakers 
met Harmonie OZOD uit Tricht. 

Vanaf  14.30 uur speelt de slag-
werkgroep van de Notenkrakers 
een aantal werken gevolgd  door 
een concert van het fanfareorkest.  
Vanaf 15.45 uur brengt  het Har-
monieorkest uit Tricht een aantal 
werken ten gehore. Voor de No-
tenkrakers onder leiding van Mari 
van Gils is het concert tevens een 
voorbereiding op het Jumbo mu-
ziekfestival op 3 en 4 november 
a.s.  Het Harmonieorkest uit Tricht 
staat onder muzikale leiding van 
Paul van Gils, zoon van Mari.
De toegang is gratis.  Zie ook www.
Notenkrakersvorstenbosch.nl Notenkrakers tijdens uitwisseling met Tricht in 2011

THeraPeuTISCH CeNTrum oSS
Voor mens en dier

Carien van der Poel
Verdistraat 87
5343 VD Oss

M: 06 227 904 28
T: 0412 632 030

e: carienvdpoel@cs.com

Natuurgeneeskundig 

gezondheidsadviseur

reflexzone- en 

bioresonantie-

therapeut

NISTeLRODe - De crew van het Zomerterras in Nistelrode nodigt u uit 
voor het laatste weekend in september. Drie dagen volop feest! Bij een 
Zomerterras kan een Beachparty niet ontbreken. 1 oktober eindigt het 
seizoen voor het Zomerterras. De jeugd zal het Zomerterras missen, 
want het centrum van Nistelrode kende een paar zomermaanden met 
vele avonden ‘Zomerterras’ gezelligheid.  

Tom Haver
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Beauty Health Care

aanzet: verbinding is de sleutel
Ambitie: zo snel en zoveel mogelijk op eigen kracht verdergaan

Thérèse is voorstander van hulp-
verlening uitgaande van de hulp-
vraag. Veel problemen kunnen 
opgelost worden door dingen be-
spreekbaar te maken, blijkt bij in-
takegesprekken. 
Soms wordt een groepsaanpak 
voorgesteld. Bij rouwverwerking 

of weerbaarheidsproblemen heel 
effectief. 

Zelfredzaamheid borgen
Kan de hulpvraag opgelost worden 
met inschakeling van de omgeving 
van de cliënt, dan wordt dit pro-
ces begeleid. “Als we de omgeving 

kunnen betrekken bij de hulpver-
lening, dan wordt de zelfredzaam-
heid langer geborgd. Dat is beter 
voor de cliënt en beter voor het 
evenwicht in de samenleving” al-
dus Thérèse Greidanus. Daarvoor 
wordt ook binnen de organisatie 
in grotere teams gewerkt en is er 

meer communicatie onderling. Zo 
wordt de hulpvrager minder belast 
met verschillende gezichten en is 
de begeleiding optimaal. 

Meer taken met minder budget
Naast de zorg voor de beste ma-
nier om de hulpverlening in te zet-
ten, heeft Thérèse ook de taak om 
het ingekrompen budget zo goed 
mogelijk te benutten. “Dat kan al-
leen als instanties elkaar opzoeken 
en versterken. Samenwerken waar 
mogelijk en specialiseren waar no-
dig. Daarvoor is ook een cultuur-
omslag richting sociaal samenleven 
nodig. We moeten met z’n allen 
de eigen kracht weer mobiliseren.” 
Vindt niet alleen zij, maar vinden 
ook bestuurders van bijvoorbeeld 
Vivaan en Rigom. 

De samenwerking van hulpverle-
ningsorganisaties gebeurt op elk 
niveau. Ook met gemeentelijke 
bestuurders (de opdrachtgevers) 
wordt overlegd. Taken worden 
immers doorgeschoven van lan-
delijk/provinciaal naar gemeen-
telijk niveau, zoals jeugdzorg en 
taken van Mee (mensen met een 
beperking), maar de middelen zijn 
minder geworden. Het proces van 
samenwerking is gericht op de 
beste hulpverlening van mensen in 
deze complexe samenleving. “Het 
sleutelwoord is verbinding”, aldus 
Thérèse. 

BERNHEzE – Aanzet, beter bekend als maatschappelijk werk, zet zich in voor mensen met een – tijdelijke – 
hulpvraag over relatie, school, schulden en veel meer uit o.a. Bernheze, Maasdonk, Uden en Oss. Thérèse 
Greidanus, bestuurder-directeur Aanzet heeft de moeilijke, maar boeiende taak om de ingang naar hulp-
verlening voor de hulpvrager helder te maken. Er wordt voor de toekomst gezocht naar een ‘gezamenlijke 
toegang’ van instanties voor de hulpvraag, waarbij altijd de juiste hulpverlener ingeschakeld wordt. 

Bestuurder-Directeur Aanzet, Mr. Thérèse Greidanus: “problemen bespreekbaar maken” Foto: Marcel van der Steen

Informatie over hulpverlening, 
spreekuren, e.d.
www.aanzet.nu

reflexzone-
therapie en 
overgewicht
BeRNHeZe – De behandelmethode 
Reflexzonetherapie kan zeer posi-
tief werken in het proces om ge-
wicht te verliezen. Carien van der 
Poel is blij met de aandacht die 
deze ‘Week van de Reflexzone- 
therapie’ met zich meebrengt. 

Reflexzonetherapie stimuleert het 
herstel naar een natuurlijk even-
wicht in het lichaam. Deze zorgt 
ervoor dat het lichaam weer even-
wichtig gaat functioneren. Resul-
taat; een balans ook in uw gewicht 
ten opzichte van het lichaam. 

Overgewicht kan men het beste 
aanpakken met een voor het indi-
vidu passend dieet en voldoende 
lichaamsbeweging, dat is geen 
nieuws. Maar ook met deze me-
thode kan het zo zijn dat het af-
vallen moeizaam verloopt. Carien 
heeft al menigmaal het proces 
een positieve stimulans gegeven, 
waardoor de mensen een nog be-
ter en blijvend resultaat hadden. 
een mooi voorbeeld is Angelie van 
Bergen die succesvol met het pro-
gramma ‘Obese’ meedeed. 
Kunt u het best alleen? Maar zou u 
graag een steuntje in de rug heb-
ben? Carien vertelt u alles over 
haar behandelwijze.
www.therapeutischcentrumoss.nl

24 t/m 30 september: 
InternatIonale
week van de
reflexzone-therapIe
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden 
spoedeisende hulp 0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden 
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

BERNHEZE
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

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

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.

Beauty Health Care

OPENDAG 
bij Huidverzorgingssalon "Marja"

Wat kunt u verwachten:

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 

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

Wat kunt u verwachten:

Demonstraties van 
behandelingen voor:

Bij het maken van een 
afspraak voor een VPL 

behandeling ontvangt 

 op uw 

van 11.00 - 17.00 uur

Gouverneursweg 6A 
5473 VB Heeswijk-Dinther 

www.huidverzorgingssalonmarja.nl

Kom in zes weken in je kracht

cursus door Stef Freriks

0412-457444

www.dekrachtvanbewustzijn.nl  www.wichelroede.nl

de kracht van bewustzijn

Advertorial

SPaHuYS genomineerd voor 
‘Beste Wellnesscentrum Nederland’

Bij binnenkomst ervaart u direct 
een bijzonder gevoel van rust en 
ruimte. en dat is precies de bedoe-
ling. U kunt uw hoofd leegmaken 
met pilates, yoga en bodybalance 
of wegdromen in een van de be-
handelkamers. Geef u over aan 
een compleet spa-arrangement, 
face treatment of laat gewoon bij 
een kopje thee uw voeten verwen-
nen en masseren. 

Hamam
Mis vooral ook niet de hamam 
waar u tijdens een persoonlijk ba-
dritueel ondergedompeld wordt in 
luxe en genot. ervaar het zelf!

De verkiezing
Zowel publiek als een deskundige 
vakjury bepalen in de komende 

weken welke wellnesscentra in 
de prijzen vallen bij de Nationale 
Wellness Verkiezing 2012. 
Iedereen kan stemmen via 
wellnessverkiezing.nl/spahuys 

Stem en win
De organisatie ‘Beste Wellnesscen-
trum van Nederland’ keert € 0,05 
uit aan Pink Ribbon voor elke stem. 
Hoe meer stemmen hoe meer Pink 
Ribbon kan investeren in onder-
zoek naar borstkanker. 
Maar ook voor u als stemmer zijn 
er mooie prijzen te winnen. Hoofd-
prijs is een vliegreis voor 2 perso-
nen naar IJsland, met 3 overnach-
tingen en toegang tot ‘The Blue 
Lagoon’ wellnessresort. Als u bij 
Spahuys te gast bent geweest, zult 
u zeker op hen stemmen. 

OSS - Oss is een bijzondere cityspa rijker. In een prachtig nieuw pand 
achter hotel ‘De Weverij’ midden in het centrum van Oss, vindt u Spa-
huys met een shop, spa en sportmogelijkheden onder één dak. Hier 
kunt u onthaasten, uitrusten, bijtanken. U kunt genieten van luxe en 
weldaad met een persoonlijke benadering. Al zijn ze dan nog maar 
goed anderhalf jaar bezig, Spahuys in Oss is genomineerd voor ‘Beste 
Wellnesscentrum van Nederland’. 

Spahuys
Koningsloper 11 | 5348 KR Oss | (T). 0412 633825
(e). info@spahuys.nl | (I). www.spahuys.nl

Meer informatie is te vinden via www.spahuys.nl en 
stemmen kunt u op www.wellnessverkiezing.nl

OSS - Oss is een bijzondere cityspa rijker. In een prachtig nieuw pand 
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Broer en zus. Hij woont in een dorp en zij in de stad. 
Ze schrijven wat ze zien en beleven in hun dagelijkse 
leven.

VERGRIJZING
Dat gaat nog wat worden hier in het dorp over pakweg vijftien jaar. 
Nederland is sterk aan het vergrijzen en het dorp loopt hierin voorop. 
De jongeren trekken weg naar hippere en meer betaalbare oorden. 
Wat er over blijft wordt steeds ouder, grijzer en vooral langzamer.

Ik kan me er nu al aan ergeren als ik haast heb in de auto naar mijn 
werk. Natuurlijk ben ik weer veel te laat opgestaan, veel te laat 
‘aangereden’ en veel te slaperig. Maar als ik even door kan rijden 
over die Bernheze-drempel-wegen kan ik nog net op tijd arriveren 
op het werk. Net op dat moment hebben onze pensioengerechtigde 
dorpsbewoners besloten al vroeg op pad te gaan. Heerlijk tuffend 
over onze binnendoorwegen, zodat ze ook nog wat van de omgeving 
kunnen zien. Flink afremmen voor die hoge drempels en gevaarlijke 
tegenliggers. Handen stevig vast aan het stuur, voorhoofd tegen 
de voorruit en goed uitkijken op de weg! En maar klagen over die 
bumperklevers achter je die zo nodig op tijd moeten zijn.

Ook op zaterdag in de supermarkt worden de problemen steeds 
groter naarmate de jaren verstrijken. Steeds meer karretjes en 
buurtende mensen gaan de gangpaden versperren. Er is geen ruimte 
op de parkeerplaats meer tussen al de 45 kilometer wagentjes. Je 
kroegfiets kun je nog net kwijt, maar hij steekt wel erg schril af tegen 
alle high-tech elektrische fietsen die er al vanaf ’s ochtends vroeg 
staan. De supermarkteigenaar klaagt steen en been dat er niks meer 
wordt verkocht in zijn winkel. Zijn winkel is een ontmoetingsplaats 
geworden voor de fitte senior.

Ik doe een beroep op de mensen die over vijftien jaar van hun 
welverdiende pensioen gaan genieten. Slaap lekker uit. Vertrek pas om 
ongeveer tien uur richting de koffieafspraak in een nabijgelegen dorp. 
Vertrek ruim voor zes uur weer richting huis. Ruim op tijd voor een 
dutje op de bank. 

Doe op elke andere ochtend dan zaterdagochtend je boodschappen. 
Als je dan op zaterdagochtend nog iets lekkers wil halen, pak een 
mandje.

En een tip voor de supermarkteigenaar. Een heel grote kwatta-afdeling 
bouwen. Zijn ze gek op, die (klein)kinderen van je vaste klanten!

COLUMN
de blIekers

Voor meer aanbiedingen zie 
www.lipsgroen.nl
Openingstijden:  ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur  
en za  8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 
5388 HM  Nistelrode

Bloembollen 
plant ze nu!
3 halen 2 betalen

Kringloop Heesch
Kromstraat 5, Heesch, 0412-474500

www.kringloop-Heesch.nl

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Adv Langens Hoveniers 109x53_3.indd   1 27-02-2012   18:28:19

Bijeenkomst Bernhezer energie 
Coöperatie (BeCo)
Eigen, betaalbaar, duurzaam en gezamenlijk

De zaal bruiste op 19 september 
van energie. Mensen met diverse 
achtergronden waren aanwezig. 
Particulieren met hoge energiereke-
ningen, bedrijven die al gezamenlijk 
energie inkopen, agrariërs die zelf 
energie (willen) opwekken, verte-
genwoordigers van de gemeente 
en mensen met ervaring in energie-
opwekking en in coöperaties. 

Welke isolatiemogelijkheden zijn er 
en wat zijn de risico’s? Welke leve-
rancier kies ik voor zonnepanelen? 
Hoe zit de wetgeving in elkaar? 
De vragen logen er niet om. Veel 
antwoorden, maar ook vragen die 
nog niet beantwoord werden. Het 
is immers nog een organisatie in 
oprichting. Maar wel met ambiti-
euze plannen. 

Kennisdeling
Gelukkig zaten er in de zaal men-
sen die mogelijkheden bestudeerd 
hadden en ook ervaringsdeskundi-
gen. Wist u bijvoorbeeld dat onze 
energierekening voor de helft uit 
belastingen bestaan en dat we die 

niet hoeven te betalen als we ener-
gie opwekken voor eigen gebruik 
via zonnepanelen? Wist u ook dat 
er zonnepanelen bestaan die een 
interne omvormer hebben? 
en dat we door het vormen van een 
coöperatie heel veel minder hoe-
ven meebetalen aan wervingskos-
ten? 
Ook kwamen we er op deze avond 
achter dat door de distributie van 

energie over lange afstanden 
enorme netwerkverliezen optre-
den. Dat kan ondervangen worden 
door lokale initiatieven te nemen. 
Door lokale productie van energie 
en distributies hiervan via het be-
staande netwerk, wordt het net-
werkverlies teruggedrongen. 

Doelstelling Coöperatie en leden
Het doel is om de coöperatie in ja-
nuari 2013 op te richten en mid-

den 2013 wil deze operationeel 
zijn en energie leveren die centraal 
is ingekocht. een van de plannen 
is ook het centraal inkopen van 
bijvoorbeeld zonnepanelen. De 
Rabobank springt bij. Want, zoals 
Joep Kok (directievoorzitter Rabo-
bank Bernheze Maasland) vertelt: 
“door de grootte van een organi-
satie dreigen klanten in de anoni-
miteit te raken. Dat is tegen het 

Rabobank-principe en ook tegen 
mijn principe. Door mee te doen 
laten we onze betrokkenheid zien 
en nemen we onze verantwoorde-
lijkheid voor het nageslacht. Wel 
is belangrijk dat leden meebetalen 
aan een coöperatie. Dat bevordert 
cohesie en betrokkenheid.”

HVCH heeft haar eigen redenen; 
de geplande nieuwbouw kan de 
club veel directe kosten besparen 
als de energieopwekking lokaal 
gebeurt, aldus Hans Mulders, be-
stuurslid. De gemeente heeft nog 
niet alles op de rit staan. Voor 
ideeën als: zonnepanelen in Heesch 
West in plaats van een industrie-
terrein en het plaatsen van wind-
molens zouden omgevingsplannen 
moeten worden aangepast. 

Voorzitter Peer Verkuijlen was te-
vreden. Veel animo voor de coöpe-
ratie, kennis onder de aanwezigen 
en actieve deelname aan discus-
sies. Wordt vervolgd op 3 oktober 
in Zaal Kerkzicht, Loosbroek.

BeRNHeZe - een volle zaal in Uitgaanscentrum Lunenburg, Loosbroek bewees dat we ge-
noeg hebben van steeds hogere energierekeningen. De 150 belangstellenden wilden meer 
weten over de (on)mogelijkheden van zonnepanelen, windmolens, biogas. 

Meer informatie op www.bernhezerenergie.nl en foto’s van de avond op www.mooiheesch.nl

Vanuit de zaal werd actief deelgenomen aan de discussie Foto: Marcel van der Steen

ENERGIE VAN DICHTBĲ  GEEFT MEER 
rendement 

Ger Fransen van Heemkundekring de Elf Rotten is ook voorstander
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Open zOndag

NISTELRODE

Nieuwe start

Ook aanstaande zondag tijdens de 
Open Zondag in Nistelrode  kunt u 
de nieuwe najaarscollectie komen 
bekijken. De sfeer die daarbij hoort 
zult u zeker voelen en proeven op 
alle afdelingen. 

Tijdens het weekend van de koop-
zondag ontvangt u een hippe te-
lefoongadget bij uw aankoop van 
een jeans, vanaf € 50,- op de da-

mes- en heren trendafdeling. Ook 
wordt uw bezoek extra spannend; 
want t/m 30 september maakt u 
bij uw aankopen kans op een luxe 
buitenhaard t.w.v. € 599,-. Voor de 
jeugd is deze zondag ook gezorgd, 
zij vermaken zich met Acrobatix 
Tommie met jongleren, goochel-
trucs en ballonnen op de kinderaf-
deling. 

Uiteraard kunt u rekenen op de al-
tijd aanwezige 7 voordelen; gratis 
vermaakservice, gratis parkeren, 
vaste klantenvoordeel. Collectie 
met topmerken, alles onder één 
dak, gastvrije ontvangst en een 
heerlijk gratis kopje koffie of thee.
Aanstaande zondag 30 september 
ontvangen we u graag tijdens de 
open zondag van 12.00 tot 17.00 
uur.

Als we fulltime werken dan moeten we vaak op zaterdag onze klusjes doen. Boodschappen, de tuin, poetsen en natuurlijk is 
sport een bezigheid die velen bezighoudt op zaterdag; passief als chauffeur, supporter of actief als fanatiek sporter. Lekker 
op je gemak shoppen voor je nieuwe wintercollectie zit er dan vaak niet in. Daarom zijn de Open Zondagen bedacht en de 
Nistelrodese ondernemers doen daar graag aan mee. Zij hebben hun winkels helemaal vol liggen met mooie aanbiedingen 
en opruimingsacties en de horeca staat klaar om 
u lekker te verwennen na de grote inkopen. 

Koopzondag 30 sept.
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Nu alle 2012 Gazelle, Bata-
vus, Sparta, Trek en Merida 
fietsen wel héél voordelig

Loop gerust even binnen

Kortingen tot 30%!Kortingen tot 30%!
Opruiming fietsen

Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel: (0412) 61 12 31

www.jackmartens.nl

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl
W.: www.eetcafetpumpke.nl Alle dagen geopend, behalve op woensdag

Nieuwe menukaart en vanaf 
1 oktober weer het succesvolle 

“Rondje door de keuken”

Nu tijdelijk

20% korting 
op de basiccollectie

vouwgordijnen*

 Uw woonsfeermaker 
Twan Jacobs

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1  Nistelrode  T. 0412 61 11 85 
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport  

 P  Gratis 

www.jacobsenjacobs.nL

OPRUIMING
woonaccesoires
50% korting
muv schilderijen en verlichting

oplopend tot

60% korting
op diverse

showroommodellen

NiSTELRoDE – Van Tilburg Mode verwelkomt u met een nieuw seizoen. Niets veranderlijker dan mode en 
zij volgen deze op de voet. Zes dagen in de week bent u van harte welkom in dit grote modewarenhuis en 
kunt u de nieuwe najaarscollectie komen bekijken. Maar ook 24 uur per dag zijn ze online te vinden op 
www.vantilburgonline.nl. Niks is heerlijkers dan een nieuwe start maken nadat we ons weer volledig hebben 
opgeladen. En daar hoort ook nieuwe kleding bij. Stoer en ruig, maar ook elegant en stijlvol.

Mooie etalages geven een impressie van de wintercollectie

www.mooinisseroi.nl

Nistelrode
WIST U DAT
In 1291 werd Nistelrode voor 
het eerst vernoemd, en wel als 
Nysterle. De uitgang le komt 
van loo dat bos betekent. De 
oorsprong van nister kan om 
nittel gaan, ofwel brandnetel, 
dan wel om nester, dat westen 
zou betekenen. Rode komt van 
rooien, ofwel ontginnen van 
een bos.
In de 18e eeuw was de linnen-
weverij in Nistelrode, naast de 
landbouw, van groot belang. 
In 1798 telde men 200 thuis-
wevers. Met de opkomst van de 
fabrieken, einde 19e eeuw, ver-
dween deze nijverheid.
In 1858 kwam de eerste ver-
harde weg gereed die liep van 
Uden over Nistelrode naar 
Heesch.
Het bevolkingsaantal ontwik-
kelde zich van 1.533 in 1813 
naar 2.300 omstreeks 1850. 
In 1900 waren het er slechts 
2.174. Na de 2e Wereldoorlog 
nam de bevolking weer toe: 
3.772 in 1950, 5.585 in 1970, 
en 7.136 in 1994. In 2012 telt 
Nistelrode: 6084 inwoners.

U bent van harte welkom in het centrum 
van Nistelrode, u zult zich niet vervelen.
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Open zOndag

N E E M  O O K  E E N S  E E N  K I J K J E  O P  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

N I S T E L R O D E  |  R A V E N S T E I N  |  S C H I J N D E L
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 2.000M2 MODE 1.500M2 MODE

BROEK
SCOTCH&SODA

119,95

PET
CHASIN’

29,95

ARMBAND
A-ZONE

11,95
RIEMEN
KAMPARA
RED TEMPLE

24,95

TRUI
EDC

69,95

OVERHEMD
SAMSOE & SAMSOE

99,-

SCHOENEN
VANS

70,-
SCHOENEN
TOMS

90,-

Bij uw aankopen t/m 

30 september 2012 

maakt u kans 

op een luxe 

buitenhaard,

 t.w.v. € 599,-

Maak kans 
   op een Luxe 

Buitenhaard!

BROEK
DRYKORN

169,95

T-SHIRT
DEATH 
BY ZERO

54,95

SHAWL
AAIKO

59,95

JAS
IBANA

149,95

T.W.V.  €  599,-
LUXE BUITENHAARD

  30 
September
          open zondag! STAAN WE VOOR U KLAAR!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 



Open zondag NISTELRODE

Open zOndag

Dream On is een samenwerking 
van koor La Orféon uit Loosbroek 
en de band Dreamfield uit Hees-
wijk. La Orféon zingt bekende Ne-
derlandse, engelse en zelfs Zweed-
se nummers en wordt begeleid 
door dirigent Peter van Raak en 
pianist Huub Sperber. Dreamfield 
maakt eigen nummers met Ierse, 
Country en Spaanse invloeden. La 
Orféon en Dreamfield begeleiden 
elkaar met ieders eigen repertoire. 
De muziekstijlen sluiten perfect op 
elkaar aan. er is wederom gekozen 
voor een locatie in de buitenlucht 

omdat dit de sfeer van de nummers 
extra goed tot zijn recht laat ko-
men. (Bij slecht weer zal het optre-
den in de naast gelegen Laarstede 
worden gehouden). Opnieuw een 
locatie binnen Bernheze aangezien 
alle muzikanten woonachtig zijn in 
deze gemeente.
er zijn enkele stoelen aanwezig 
maar neemt u zelf ook gerust een 
stoel mee (we zitten in het mooie 
park!) Voor koffie en thee wordt 
gezorgd.
De toegang is gratis dus kom vrij-
blijvend wegdromen!

‘Creatief ondernemen versterkt’
BP SeRVICeSTATION VAN DUIJNHOVeN & eeTCAFÉ ’T PUMPKe 

Met een schone auto uit eten
In oktober kunt u weer gaan ge-
nieten van het magnifieke ‘rondje 
door de keuken’; dit betekent geen 
keuze maken uit al wat lekker is bij 
‘t Pumpke, maar genieten zoveel u 

wil. U geniet van de gastvrijheid, de 
goede service en u krijgt bij iedere 
besteedde € 25,00 een stempel op 
de actiekaart. Bij 3 stempels ont-
vangt u 75% korting op een was-
programma naar keuze. 

Bij 1, of 2 stempels krijgt u resp. 
25% of 50% korting op een was-
programma. Deze actie loopt vanaf 
1 oktober 2012 tot en met 13 janu-
ari 2013, van maandag t/m vrijdag. 

3 x stempelen biedt 
gratis hoofdgerecht
BP van Duijnhoven is alweer bijna 
een jaar open met het nieuwe ser-
vicestation, de bakery en carwash. 
Rico kreeg heel veel positieve re-
acties, daar was hij heel blij mee. 
Deze week gaat gelukkig de straat 
‘t Maxend weer open, dan hoeven 
de mensen niet meer om te rijden.
De goede service die BP Service-
station van Duijnhoven graag aan 
zijn klanten biedt, gunt hij u ook bij 
eetcafé ’t Pumpke. Bij 3 stempels 
van BP Van Duijnhoven in Nistel-

rode en Heesch (vanaf 20 liter) ont-
vangt u een gratis hoofdgerecht bij 
’t Pumpke. 

Het tweede hoofdgerecht is gratis 
en de actie is geldig van 1 oktober 
t/m 31 januari 2013. Zij heten u 
van harte welkom.

New Wolky
shop in shop

NISTeLRODe - Na het overweldigende succes van het eerste optreden 
van koor La Orféon en de band Dreamfield afgelopen juni op Kasteel 
Heeswijk, zal op zondag 30 september a.s. het tweede optreden plaats-
vinden. Dit concert met de naam ‘Dream On’ zal plaatsvinden in de 
Kiosk aan de Parkstraat in Nistelrode, van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

NISTeLRODe - Twee enthousiaste ondernemers die in tijden van creatief ondernemen duidelijk 
de kracht van samenwerken zien. Dat zijn Rico van Duijnhoven en Mark Verwijst die met 
hun totaal verschillende ondernemingen wel zien dat hun klanten uit dezelfde regio komen. 
In samenwerking met een mooie actie kunt u genieten van de kwaliteit die beide zaken te 
bieden hebben.

Woensdag 26 september 2012
  

8 

‘dream on’ in de Kiosk

de kraCht van 
samenwerken
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De Charity Cup vindt elk jaar in 
september plaats waarbij de op-
brengsten van de dag worden 
gestort in een fonds wat beheerd 
wordt door de Stichting Charity 
Cup Nistelrode. Deelnemers be-
staan uit teams van de bedrijven 
die lid zijn van de Company Club 
Hooge Vorssel. De Stichting heeft 
in de loop van 20 jaar al vele in-
stanties en verenigingen in Nistel-
rode verblijd met financiële steun 
uit het fonds. 

De heer Trügg is 20 jaar voorzit-
ter van Stichting Charity Cup ge-
weest, maar geeft de voorzitters-
hamer over aan de heer Van der 
Heijden. Ook de heer Bens, Comité 
van Aanbeveling (voor gelden uit 
het fonds) nam afscheid. Hij wordt 
opgevolgd door de heer Kok, Ra-
bobank. Gelukkig voor Nistelrode 
blijft de doelstelling van Charity 
Cup gelijk. Voor ondersteuning 
kan uw instantie/vereniging schrij-
ven: Stichting Charity Cup, Fr. 
Hochstenbachstraat 2, 5388 CZ 
Nistelrode.

Nadat onlangs het succesvolle zo-
merprogramma is afgesloten staat 
nu het winterprogramma weer 
voor de deur. Behalve de biljart-
competities op dinsdag- en don-
derdagmiddag zijn er ook weer de 
jaarlijkse rik- en jokerwedstrijden 
op donderdagavond op onder-
staande data: 4 en 8 oktober, 1, 
15 & 29 november, 13 & 27 de-
cember, 10, 17 & 31 januari, 14 & 
28 februari en 7 & 21 maart. De 
prijsuitreiking vindt plaats op don-
derdag 28 maart. 
In het bestuur van The Winning 

Mood heeft een mutatie plaatsge-
vonden. Het secretariaat is over-
gegaan naar Theo Verstraten die 
Christ Cuijpers opvolgt. Christ die 
jarenlang secretaris was blijft wel 
lid van The Winning Mood en zal 
zich belasten met de organisatie 
van de kaartavonden.
Nieuwe leden voor The Winning 
Mood kunnen zicht aanmelden bij 
secretaris Theo Verstraten, ’t erp 
11. Tel. 0412-611137. De leden 
die zich nu aanmelden kunnen het 
volledige winterprogramma nog 
meedraaien.

Nieuws van Winning 
mood 1977
NISTeLRODe – Op 15 december bestaat The Winning Mood 35 jaar. 
Deze heuglijke gebeurtenis zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Het be-
stuur heeft een feestavond georganiseerd die gehouden zal worden in 
het paviljoen De Wevershof. Voor het entertainment zijn Kwat & Krietje 
uit Wanroij aangetrokken. Begin december zal het volledige feestpro-
gramma bekend gemaakt worden.

ONTDEK LEDER OP 30 SEPT!
DE NIEUWSTE NAJAARSMODE IS BINNEN

LEDEREN KLEDING  |  STOFFEN JASSEN  |  MOTORKLEDING  |  TASSEN & KOFFERS  |  KLEIN LEDERWAREN

www.lederzaakverhagen.nl

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

ECHT LEDER IS NIET DUUR!

KOOPZONDAG
30 SEPTEMBER

VAN 12.00 - 17.00 UUR

SUPER COLLECTIE

VOOR HEM EN HAAR

20e Charity Cup Nistelrode 
Reef Infra Wychen wint de wisseltrofee

HeeSWIJK-DINTHeR - In 1999 is 
de jeugdgroep van toneelvereni-
ging ‘Kantlijn’ van start gegaan. 
Sindsdien heeft deze groep met 
veel succes elk jaar een voorstel-
ling gegeven. 

Dit jaar heeft regisseuse Yvonne 
van Venrooij-Linders zelf een 

stuk geschreven, dat in het eerste 
weekend van oktober op de plan-
ken gebracht zal worden. Samen 
met regieassistente Merlin van 
esch en de decorgroep wordt het 
Willibrord Centrum omgetoverd 
in een sprookjesland, waarin alle 
bekende sprookjesfiguren wonen. 
Daar moet het heksje Aurelia naar 

toe om spullen van Assepoester, 
Doornroosje, de Gelaarsde kat en 
Roodkapje te stelen om een echte 
heks te kunnen worden. Dit gaat 
natuurlijk niet vanzelf, want ze 
wordt dwarsgezeten door andere 
heksen, maar gelukkig krijgt ze 
hulp uit onverwachte hoek.
De kinderen zijn razend enthousi-
ast en met 3 debutanten zullen de 
10 spelers er een prachtig kijkspek-
takel van maken.
Om de sprookjesachtige sfeer nog 
te verhogen mogen alle kinderen 
verkleed komen.         

Speeldata
Vrijdag 5 oktober om 19.30 uur.
Zaterdag 6 oktober om 14.30 uur.
Zondag 7 oktober om 14.30 uur.
Waar: Willibrord Centrum (Paro-
chiehuis) aan de Hoofdstraat in 
Heeswijk-Dinther.
entree: € 4,- p.p. Groepen van 
meer dan 10 kinderen € 3,50 p.p.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kas-
sa. Als u met meer dan 10 kinderen 
komt graag op tijd aanwezig zijn. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
Marina Pepers, tel. 0413-292883.

12,5 jaar jeugdgroep ‘Kantlijn’

NiSTELRoDE – Wellicht dat het doel van de Charity Cup, nl. de onder-
steuning van charitatieve en culturele initiatieven in de Nistelrodese 
gemeenschap meewerkte. De weergoden waren de organisatie en de 
deelnemers in elk geval goed gezind. De Nistelrodese fanfare St. Lam-
bertus deed een muzikale duit in het zakje, het gilde St. Antonius Abt 
– St. Catharina brachten een vendelhulde en de organisatie verliep soe-
pel. Kortom een geslaagde dag voor Company Club De Hooge Vorssel.

De flight van Reef Infra uit Wijchen

een programma waar zowel de 
jeugdige als de oudere bezoeker 
zich in zal herkennen in de muziek-
keuze. een orkest van muzikanten 
die wat meer vrije tijd hebben om 
overdag te musiceren en dat alles 
met een gedrevenheid en gestimu-
leerde dirigent, Harmen Klaver. 
Kortom, een concert dat de ware 
liefhebber van blaasmuziek niet 
mag missen.
Het Maaslands Senioren Orkest 
nodigt u uit en wenst U veel ple-
zier en muzikaal genot. Na afloop 
is er gelegenheid om nog gezellig 

bij elkaar te zijn waarbij het drankje 
voor u en het hapje voor onze re-
kening is.

Voor dit unieke jubileumconcert 
op vrijdag 12 oktober zijn er nog 
enkele kaarten tegen € 8.00 in de 
voorverkoop te verkrijgen via: CC 
Pas of via de e-mail info@de-pas.
nl tel. 0412-451634. Wil van den 
Bersselaar, tel. 0412-454310 en 
e-mail wberssel@home.nl     Frans 
van den Akker, tel. 0412-451080 
en e-mail fransvandenakker@het-
net.nl

Jubileumconcert 
Samen uit met het Maaslands Senioren Orkest

HeeSCH - Een titel die niet doet vermoeden dat het een muzikaal con-
cert zal worden dat een feest is om naar te luisteren en te kijken voor 
jong en oud. Een 30-jarig jubileumconcert op vrijdag 12 oktober 2012 
aanvang 19.30 uur en dat zal worden ondersteund met professionele 
beelden en geluid.
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LENYWalters
een blIk aChter de sChermen van het bernhezer bUsIness event

HeT GeVoel VaN SameNWerKeN...
Elk evenement begint als een grote legpuzzel. In je hoofd 
heb je het plaatje voor ogen hoe het allemaal moet worden 
en daarvoor heb je heel veel stukjes en mensen nodig die 
het tot een geheel maken. Elk onderdeel is een belangrijk 
deel. Immers, wanneer de puzzel bijna klaar is en er 
ontbreekt maar een klein stukje gaan je ogen toch steeds 
naar dat ene stukje dat ontbreekt. Ook bij de organisatie 
van het Bernhezer Business Event werken alle raderen op 
volle toeren en zie je een geweldig geheel ontstaan, precies 
zoals ik het in mijn hoofd had. 
De spanning neemt toe, komt alles wel op tijd klaar? 
Vinden de gasten het wel leuk? Is het niet te veel of is het 
niet te weinig? Langzaam maar zeker zie je alle stukjes in 
elkaar schuiven tot een mooi groot geheel. Dan ontstaat 
er het gevoel van samenwerken waar je het allemaal 
voor doet en waar iedereen veel voldoening uithaalt. Het 
gevoel om er samen iets moois van te maken wordt door 
iedereen gedeeld, van de mensen van de brandweer die 
voor de veiligheid zorgen tot Karin Bruers, cabaretier en 
presentatrice van de avond, die inmiddels helemaal op de 
hoogte is van het wel en wee in Bernheze. 
En dat belooft wat!
www.bernhezerbusinessevent.nl■

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.

ook wij ondersteunen het bernhezer business event van harte:

Wihabo steunt graag nieuwe initiatieven

rukkerij Wihabo is een 
veelzijdige grafische 
dienstverlener voor de 
partticuliere en zakelijke 

markt. De directie zelf is dagelijks 
actief is op de werkvloer, waar-
bij een flexibele, klantgerichte en 

vooruit-strevende houding zorgt 
voor een snelle verwerking en di-
vers aanbod. Zakelijke dienstverle-
ning; huisstijlen en bedrijfsbrochu-
res in kleine en grote oplagen. 
Denkt u eens aan bedrijfsbrochu-
res, presentatiematerialen zoals 

displaysystemen voor beursen en 
evenementen. Ook voor particu-
lieren staan ze graag klaar; club-
bladen of een ingebonden scriptie, 
uw foto groot aan de muur of een 
uniek geboortekaartje. Bij Wihabo 
moet je zijn. 

WIJ REGELEN HET VOOR U! 
Met drukwerk kan meer dan me-
nigeen denkt. Drukkerij Wihabo 
wil die mogelijkheden voor al haar 
klanten, van particulier tot over-
heid en van reclamebureau tot be-
drijfsleven, inzichtelijk maken. een 
missie die Drukkerij Wihabo krach-
tig uitdraagt!

GeFFeN - Ook voor het Bernhezer Business Event stonden ze meteen klaar. Maatschap-
pelijk betrokken dus. Dat onderstreept Ruud Bosch, de 2e generatie van het familie 
bedrijf: “Onze wortels liggen in de regio. Daar is Wihabo gestart en zijn we uitge-
groeid tot het bedrijf van nu. Een initiatief als BBE juichen we dan ook van harte toe. 
En als we dan wat kunnen doen door te helpen, doen we dat graag.”

Deze pagina’s worden gesponsord door:

Vlnr.: Ruud, Joris en Willy Foto: Jacques Worms

Dankzij de mooie verhalen, de 
foto’s van de -terecht- trotse on-
dernemers uit ons mooie Bern-
heze en de inzet van ons eigen 
team is onze krant door deze 
sponsoring nog mooier gewor-
den. 

Ook DeMooiBernhezeKrant is 
een jonge onderneming. Als we 
tijdens het Bernhezer Business 
event het glas heffen op het suc-
ces van het event en op de win-
naars van de titels ‘Ondernemer 
van het jaar 2012’ en ‘Jonge On-
dernemer van het jaar 2012’ in 
Bernheze; heffen we tevens het 

glas op het 1-jarig bestaan van 
DeMooiBernhezeKrant. 

Deze eerste mijlpaal hebben we 
bereikt dankzij het enthousiasme 
van onze lezers, de steun van de 
adverterende bedrijven, ons team 
en het vertrouwen dat wijzelf in 
de opzet van onze krant hadden 
en hebben. Wij kijken er naar uit 
dit 6 oktober met u te vieren en 
samen met u te proosten op suc-
cesvol ondernemen in Bernheze. 
Graag tot 6 oktober!

BERNHEzE – Tijdens de afgelopen weken hebben we op de pagina’s 
van Bernhezer Business Event geprobeerd de eensgezindheid van de 
ondernemers uit de kernen van Bernheze, tot uitdrukking te laten 
komen. We zijn er trots op dat we het event als sponsor mochten 
ondersteunen. Vooral omdat uit de verhalen van genomineerden en 
sponsoren blijkt dat ons vermoeden juist was; de interesse is er en 
gedreven mensen met een doel bereiken heel veel. 

Heidi Verwijst en 
Rian van Schijndel

Het initiatief voor het Bernhezer 
Business event komt vanuit de 
Stichting Bernhezer Ondernemers 
Platform. Dit platform heeft als 
taak het business event te orga-
niseren en ondernemers kennis- 
en ontmoetingsmogelijkheden te 
bieden. In de Stichting zitten Rien 
Wijdeven (wethouder o.a. Finan-
ciën), Joep Kok (Directievoorzitter 
Rabobank Bernheze Maasland), 
Herman Krol (Voorzitter ZLTO 
Bernheze) Frank Hanegraaf (Direc-
tie Van Soest & Partners) en Jack 
van der Dussen (voorzitter SOB). 
Veel werk is al verzet. De PR heeft 
bijzonder goed gewerkt en dat 

heeft geresulteerd in de verkoop 
van veel kaarten voor het event 
van 6 oktober. Nu worden de 
puntjes op de i gezet en “er is veel 
overleg en terugkoppeling van alle 
partijen” aldus Jack. Als voorzitter 
van SOB en nu ook van Stichting 
Bernhezer Ondernemers Platform 
heeft hij regelmatig overleg met 
de Ondernemersverenigingen uit 
de kernen, hij ondersteunt – waar 
mogelijk – in discussies met de ge-
meente en is lid van het Centrum 
Management in Heesch. 
Jack wilde iets terugdoen voor de 
kansen die hij heeft gehad. en dat 
blijkt. 

Samenwerkende ondernemers-
verenigingen Bernheze (SoB)
Jack van der Dussen: “Het Bernhezer Business Event moest anders en is anders”

BERNHzE – Het bestuur van het SOB besloot in 2010 dat het Business Event in een ander jasje moest, 
laagdrempeliger en strakker. SOB is als overkoepelende organisatie van de Ondernemers Verenigingen in 
Bernheze immers de vertegenwoordiging van ALLE ondernemers. 

Jack van der Dussen
Tekst: Martha Daams 

bernheze
bernheze
bernheze

Van
Voor
Door

De BINDING TUSSeN BeRNHeZeR BUSINeSS eVeNT 
eN DeMOOIBeRNHeZeKRANT

‘

’
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A U T O
r u B r I e K

Brouwersstraat 19
Heeswijk Dinther
0413 294124

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76

E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

• Volvo XC60 aut. Summum alle opties bomvol 
navi leder   89.000 km 2009

• Renaul Scenic 1.6 16v Navi ECC 
electr. ramen + spiegels   2010

• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 
airco stuurbekr. el. ramen Navi   2009

• Renault Scenic 1.6 16v ecc 82.000 km 2005

• Renault Grand Espace 3.5 i Initiale AUT. 
alle opties incl. DVD-entertainment  2006

• Opel Meriva 1.4 16v ECC Radio-CD Stuurbekr. 
electr. ramen  106.000 km  2005

• Fiat Panda 1.2i Airco electr. ramen radio-CD 
stuurbekr.   20.000 km   2008

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

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

Sticker réparateur.indd   1 23/09/09   10:12Chevrolet Matiz 5 drs 2007 € 3.450,- 

Citroën C5 2.0 HDI  2004 €  2.750,- 

Citroën C5 br.1.8 grijs met. 2004 € 4.750,- 

Citroën C3 Difference  2004 € 4.950,- 

Citroen Berlingo 1.4 multispace  2003   € 4.900,- 

2 x Citroën Xara 1.4 vanaf  1999 € 1.500,- 

2 CV 6 blauw (belastingvrij) 1971  €  5.750,- 

Citroën Xara Pic.1.8 gr. met. 2004 € 4.950,- 

Daihatsu Yong YRV zwart 2002 €  2.750,- 

Fiat Panda  2005 € 3.950,- 

Ford Focus Stationcar 16 16v 2002 € 3.999,- 

Ford Transit 
con.1.8 grijskenteken                 2004 excl. btw € 3.250,- 

Mercedes Vito 109 CDI DL   2006 excl. btw € 9.750,- 

Mercedes 220 diesel gr. met.  1998  € 2.950,-

Mercedes 220 diesel  1994  € 1.999,-

Mercedes E220 diesel blauw  1998  € 2.950,-

Nissan Terrano diesel 1998 € 2.950,- 

Opel Vectra diesel stationcar 2000 € 1.950,- 

Peugeot 307 hdi break 2007 € 7.600,-  

Peugeot 206 CC Cabrio  2006  € 6.950,- 

Renault Scenic 1.6 16 v privilege  2004  € 4.450,-

Renault Megane 19 dci gr.kent 2003 excl. btw € 2.499,-

Rover 2.5 2002 € 3.450,- 

Seat Arosa rood 3 drs 1998 € 1.500,- 

VW Golf Cabrio 1998 € 2.999,- 

VW Golf 1,4 5 drs 2001 € 2.750,- 

VW Golf 1.6 16v 5-drs airco 2003 € 4.450,- 

VW Polo 1.4 16v 2000 € 2.650,- 

VW Kever (belastingvrij) 1976  € 2.950,- 

Een greep uit voorraad 

“Sinds enige tijd zijn we Requal 
dealer.” zegt Ko Minnaar, eige-
naar van Autobedrijf Minnaar. Dit 
houdt in dat wij met onderdelen 
van Requal werken en deze zijn 
soms tot 30% goedkoper dan 
andere merken en toch krijgt u 
hierop 2 jaar garantie. Dit is zeer 
interessant voor auto’s ouder dan 
4 jaar. Naast Requal voeren wij 
natuurlijk ook andere merken. 
Doordat we een Requal dealer 
zijn, zijn de werkzaamheden ge-

groeid en hebben we extra me-
dewerkers moeten aannemen. 
Onze auto’s zijn/worden allemaal 
gecontroleerd via de Nationale 
Autopas zodat u verzekerd bent 
van de kilometerhistorie. 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 
8.30 - 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur
Zondag Gesloten

Mocht het zo zijn dat deze tijden 
u niet uitkomen dan kunt u na 
een telefonische afspraak ook op 
een ander tijdstip bij ons terecht.
U bent van harte welkom.

autobedrijf minnaar 

HeeSWIJK-DINTHeR - Reeds 21 jaar is Autobedrijf Minnaar actief vanuit Heeswijk-Dinther met de inkoop 
van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Ook voor onderhoud en APK-keuring van uw auto staat er 
bij Autobedrijf Minnaar een enthousiast team van vakbekwame monteurs klaar om te zorgen dat u veilig 
kunt rijden.

Han en Ko Minnaar

Brouwerstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther 
Telefoon: 0413-294124
Fax: 0413-294172
info@autobedrijfminnaar.nl

Réparateur agréé

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

“AVANTAGE” :
la nouvelle gamme 
économique pour 

l’entretien de votre véhicule

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

Tegen inlevering
van deze bon

krijgt u in de 
maand oktober 

2012 een

GRATIS 
WINTERCHECK

op uw auto voor 
extra zekerheid

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005

Citroen C3 nw model  2010

Fiat 500 zeer apart 40.000 km airco  2007

Fiat Panda 4.200 km 2009

Fiat Punto nw model  1999

Ford Fiesta1.3i 51 kw 2004 

Ford Fusion 1.4 16V 5-drs 2006

Ford Ka 2002

Ford C-Max 2007

Honda Civic 1.4 16V 5-drs automaat  2005

Honda Civic sportwielen dikke uitlaat 2001

Hyundai Getz 30.000 km airco 2007 

Mini Cooper 2007

Mini Cooper 1.6 16V 2008

Opel Agila 2001

Opel Corsa 1,4 5 drs 70.000 km 2008

Opel Zafira 2.0 DTH 2003 

Opel Insignia 1.9 cdti sports tourner 37.000 km 2011

Peugeot 206 2.0 16V GTI 2001

Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006

Renault Megane Stationcar 2001

Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006

Renault Clio 1.6 16V airco 2003

Volvo XC70 5-drs automaat 2005

Volkswagen New Beetle 20i  1999 

Volkswagen Golf d 5drs.blue motion  2009
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InformatIe
 voor de

KeRnen

Afgelopen donderdag 20 septem-
ber overhandigde ook Wethouder 
Wijdeven de begroting. Ook wij 
ontkomen niet aan maatregelen en 
het doorvoeren van besparingen. 
Op 10 september jl. is een duide-
lijke ‘waarschuwing’ afgegeven; 
Door stagnerende grondverkopen 
zal een aanzienlijke aanslag ge-
pleegd dienen te worden op onze 
reserves om te komen tot een ver-
antwoorde toekomstbestendige si-
tuatie. Nu we in zwaar weer zitten, 

kunnen we door een zorgvuldig 
gevoerd beleid uit het verleden, 
een beroep doen op deze reserves. 

In onze begroting zullen diverse 
maatregelen worden doorgevoerd, 
echter wij, als Bernheze Solidair, 
vinden het van essentieel belang 
dat de lokale lastendruk verant-
woord blijft en de maatregelen 
mogen niet de minder draagkrach-
tige raken. Wij vinden het zeer 
belangrijk dat iedereen kan blijven 

deelnemen aan de maatschappij. 
Dit kan ons inziens alleen door de 
minder draagkrachtigen en hulp-
behoevenden te ondersteunen 
juist op het moment dat het eind 
van de tunnel niet in zicht is. Al-
leen door dergelijk sociaal beleid 
kan Bernheze, voor iedereen leef-
baar blijven.

Wij zullen de boot niet missen voor 
een Sterker Socialer Bernheze!

Bernheze Solidair: een Sterker Socialer Nederland!?
Namens Bernheze Solidair, Gerjo van Kessel, Raadslid

BeRNHeZe - Vorige week dinsdag werd traditiegetrouw de troonrede voorgele-
zen als ‘waarschuwing’ voor de miljoenennota. De troonrede was weinig verras-
send, omdat de meeste zaken in het lenteakkoord waren vastgelegd. Misschien 
wel het meest in het oogspringende moment was, dat Diederik Samsom even-
tjes zijn ogen sloot om weg te dromen over een nieuwe toekomst voor Neder-
land. Dient de PVDA nu bang te zijn dat hij tijdens de onderhandelingen ook 
even wegdut en de boot mist om te zorgen voor een Sterker Socialer Nederland?

Besparen
De financiële crisis dwingt ons ie-
der jaar opnieuw te bezuinigen. De 
jaren van voorspoed zijn reeds lang 
voorbij. Bezuinigingen dienen wel 
verantwoord te zijn. De SP blijft 
kiezen voor de sociale weg uit de 
crisis. De mensen die het moeilijk 
hebben worden ontzien in Bernhe-
ze. Dat geldt ook voor verenigin-

gen met veel jeugdleden. De be-
sparingen drukken dus op andere 
posten. Dat bijvoorbeeld de open-
bare ruimte soberder ingericht 
wordt is een direct gevolg. Maar 
geld dat er niet is kan niet worden 
uitgegeven. De SP wil dat er ook 
kritisch wordt gekeken naar be-
drijfsvoering. Kunnen we het werk 
met minder mensen doen? Kan er 

efficiënter gewerkt worden? Wel-
ke dienstverlening kan versoberd 
worden? In totaal ligt er voor 2013 
een bedrag van € 1.144.731 voor. 
Dat zal in de begrotingsbesprekin-
gen van november onderwerp van 
gesprek zijn in de gemeenteraad. 
Sociaal beleid blijft overeind. Dat 
is de insteek van de SP altijd ge-
weest. Dat blijft ook zo. 

SP: Verantwoord financieel beleid ook in 2013

BeRNHeZe - De maand oktober zal in het teken staan van de begroting voor 
2013. Wat willen we bereiken en wat hebben we te besteden. De crisis op de 
financiële markten blijft zijn tol eisen. Onverantwoord gedrag van speculanten 
en bankiers is de oorzaak van alle ellende. Mensen verliezen hun baan. Het ver-
trouwen in herstel is ver te zoeken. Onder die omstandigheden is verantwoord 
financieel beleid geen kinderspel. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. 

Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP

open Coffee 
in CC de Pas

 
BeRNHeZe - De Bernhezer Open-
coffee bijeenkomst van september 
vindt plaats op 27 september in 
de Pas in Heesch.  Tussen 8.30 en 
10.00 uur bent u van harte wel-
kom om contacten te leggen. 

De bijeenkomsten staan open voor 
iedere Bernhezenaar die mede ge-
meentegenoten  wil ontmoeten 
of nader wil leren kennen.  
De bijeenkomsten vinden plaats 
iedere laatste donderdag van de 
maand.  
Meer over Open Coffee Bernheze 
op www.opencoffeebernheze.nl

Creativiteit 
bij de KBo 
Heesch
HeeSCH - Op donderdag 11 okto-
ber start KBO Heesch met een cre-
atieve ochtend voor haar leden in 
in CC De Pas, zaal D’n Herd, onder 
leiding van Marijke Kappen.
Van 9.30 - 11.30 uur is iedereen 
van harte welkom met een hand-
werkje, bijvoorbeeld breien, quil-
ten, borduren, kaarten maken of 
alleen om te ‘buurten’. U neemt 
dus uw eigen handwerk, materi-
alen en/of gereedschap mee naar 
de Pas. We maken er een gezel-
lige ochtend van. Als er veel be-
langstelling voor is, gaan we dit in 
overleg regelmatig herhalen.
Inlichtingen bij Marijke Kappen, 
tel.: 0412-481907

Uitdaging
Het is makkelijk en vanzelfspre-
kend dat de gemeente het groen 
in uw woonomgeving onderhoudt. 
Door de economische crises moet 
ook de gemeente kijken waar de 
uitgaven omlaag kunnen. Groen 
draagt bij aan de leefbaarheid van 
uw woonomgeving en bepaalt 
mede de waarde van uw huis. een 
mooie uitdaging om met uw buren 
op zoek te gaan naar nieuwe mo-
gelijkheden voor de plantsoenen 
en de groenstroken.

Ontmoeting
Wat is er mogelijk? Het omzetten 
van een grasveld in een buurttuin 
met een ontmoetingsplek. Het ver-
bouwen van groenten om de kin-
deren de beginselen van de land-
bouw te tonen. Samen met elkaar 
het onkruid wieden, met elkaar sa-
men oogsten en een lekkere maal-
tijd met eigen groenten bereiden. 
een kopje thee met een praatje 
in je eigen buurttuin. Dit zijn ge-
meenschappelijke stadstuinen die 
ik in tijdschriften en op Internet zie. 

Straks ook in Bernheze?

Gezond
een groene leefomgeving heeft 
positieve effecten op de volksge-
zondheid. een groene omgeving is 
mooier. Verantwoordelijkheid voor 
het beheer bij de buurt zal het soci-
ale toezicht op het gemeenschap-
pelijke groen versterken. Mensen 
komen vaker buiten en de bewe-
ging neemt toe. een stadstuin in 
een dorp lijkt zo gek nog niet.

Progressief Bernheze
Stadstuinen in dorpen

BeRNHeZe - In onze dorpen liggen plantsoenen en groenstroken. De meeste van 
deze plekken onderhoudt de gemeente. U kunt helpen de onderhoudskosten te 
verlagen. Progressief Bernheze daagt u uit mee te denken. Wij zelf denken dat 
het in beheer geven van de gemeentelijke grond aan buurtbewoners kansen 
biedt.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

 ‘Hallo Wereld!’

Kinderboekenweek

De bibliotheken in Bernheze beste-
den weer uitgebreid aandacht aan 
dit thema. 
In alle bibliotheekvestigingen staat 
het boek ‘De gele ballon’ van 
Charlotte Dematons centraal. De 
gele ballon maakt een reis om de 
wereld en in een groot formaat 
prentenboek gaan we die hele reis 
meebeleven. 
We starten woensdag 3 oktober 
met een gezellige activiteitenmid-
dag. Vanaf half 2 wordt er voor-
gelezen, er kan worden gekleurd 
en gepuzzeld, voor alle kinderen 
tot en met 12 jaar is er ‘De gele 
ballonnen wedstrijd’, en er zijn 
kraskaartjes te verdienen, door ge-
woon... boeken te lenen!
Kinderen kunnen tijdens de Kin-
derboekenweek in de bibliotheek 
een gele ballon ophalen. Daar 
gaan ze creatief mee aan de slag: 
knutselen, kleuren, plakken, een 
foto maken. Het kan niet gek ge-
noeg zijn! Als ze het werkstuk ui-
terlijk 13 oktober inleveren in een 
van de bibliotheekvestigingen ma-
ken ze kans op een mooie prijs. 
In samenwerking met de basis-
scholen verandert elke bibliotheek 
in de maand oktober steeds meer 
in de sfeer van verre (en minder 
verre) landen. Alle basisscholen uit 
Bernheze doen mee aan het pro-
ject ‘Hallo Wereld!’. Op de scho-
len worden in elke groep verhalen 
en gedichten rondom het thema 
‘Hallo Wereld’ voorgelezen. De 
leerlingen leven zich uit in schrijf-, 

teken- en knutselopdrachten. De 
resultaten zijn te zien in een kleur-
rijke tentoonstelling in elke biblio-
theek. Per bibliotheekvestiging 
kunnen 2 groepen een uitnodiging 
verdienen voor de feestelijke af-
sluiting in de bibliotheek op dins-
dag 30 oktober.
Alle kleutergroepen krijgen ook 
nog eens een uitnodiging om naar 
de bibliotheek te komen om ‘De 
droomreis van neef Karel’ (een 
prentenboek) van dichtbij mee te 
maken. Ook de reis van neef Karel 
zal, na de bezoeken, worden ge-
presenteerd in de bibliotheken. 
In de kinderboekenweek worden 
elk jaar een aantal kinderboeken 
bekroond met een gouden of zil-
veren griffel. Deze boeken staan 
uitgestald in de bibliotheken.

BeRNHeZe - Van woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober vindt de jaarlijk-
se kinderboekenweek plaats. Doel van de Kinderboekenweek is zoveel 
mogelijk kinderen enthousiast maken voor lezen. Dit jaar is het motto 
‘Hallo Wereld! – over verschillende culturen’. 

afd. heesch
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Informatie voor de kernen

COLUMN
ad

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. Gepu-
bliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

SOCIAAL 

De verschrikkelijke rellen in Haren waren afgelopen week opval-
lend nieuws. Er zal nog het nodige onderzoek aan te pas komen om 
te achterhalen wat nu het lont in het kruitvat was. Was het asociale 
gedrag het effect van social media? Of waren het meer de reguliere 
media die daar een behoorlijke schep bovenop deden. En had men dit 
kunnen ondervangen door te zorgen voor een invulling van het feest 
of minder provocerende politie? 

Via social media werd begin deze week ook het afscheidsfeestje van 
burgemeester Jan aangekondigd. Maar dat zorgde donderdag niet 
voor een onbeheersbare toeloop naar het gemeentehuis. Het was na 
de raadsvergadering gezellig druk. Jan kreeg veel lof voor zijn welis-
waar korte maar goede inzet voor Bernheze.

Het afscheidsfeestje volgde na een raadsvergadering waarin een 
historisch besluit werd genomen. Na 22 jaar discussie over ‘legalise-
ring’ van de golfbaan is het nu een feit. De invulling is niet naar ieders 
tevredenheid en alle partijen hebben water bij de wijn moeten doen. 
Over enige tijd is Bernheze een mooie 18 holes golfbaan rijker. Voor 
Bernhezenaren zelf blijft het wel iets dat van een afstand bekeken zal 
worden. Een tekst op de website van de golfclub is daarin wel duide-
lijk: “Hoewel gasten en greenfee-spelers van harte welkom zijn, ligt 
de nadruk op de sponsoren en hun relaties. Company Club is daarom, 
zoals de naam al doet vermoeden, een ‘business members only’ club.” 
De gemeentelijke inspanning voor enkele rijken staat in schril con-
trast met de beperkte aandacht 
voor bewonersinitiatieven. Zeker 
op zo’n 15 locaties in Bern-
heze waren er afgelopen zaterdag 
activiteiten in het kader van de 
Burendag. Inwoners die zich in-
zetten om de eigen buurt mooier 
en gezelliger te maken. Buiten de 
burendag gebeurt dat ook al vaker 
en dit sociale gedrag verdient 
meer aandacht. 

In Haren kreeg burendag wel een 
heel bijzondere aandacht. Inwoners staken na de rellen op zaterdag 
gemeenschappelijk de handen uit de mouwen om de rommel en 
schade op te ruimen. De relschoppers waren nu in geen velden of 
wegen te bekennen om te helpen.
 
Met groet, Ad

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn 
dan dat u heeft durven denken.

Kies voor 
uw voordeel

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80  

Ons voordeel is ook 
uw voordeel!

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

KIES VOOR UW 
VOORDEEL!!

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel 
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn  
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!
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Wandeltocht ‘Hartstocht’ 

De afstanden zijn 6, 12, 18 en 24 
kilometer. 
Nieuw dit jaar is dat er ook ingezet 
wordt op gezinnen. Voor kinderen 
is de 6 km namelijk tevens een ‘Kijk 
& Doe’ route. Allerlei opdrachten 
kunnen tijdens de wandeltocht 
uitgevoerd worden. Na inlevering 
van het formulier krijgt ieder kind 
een presentje. 
De kinderen kunnen zich laten 
schminken en glittertattoos laten 
zetten en er zijn kinderspelen. 
Voor rolstoelgebruikers is er een 
verharde route uitgezet van on-
geveer 5 km, gedeeltelijk door de 
bebouwde kom. 

Na afloop van de wandeltocht is er 
voor iedereen de mogelijkheid om 
na te praten over de route én ken-
nis te maken met het werk van de 
Nederlandse Hartstichting.
De startlocatie van Bernheze is 
Heesch en wel bij het prachtig ge-
legen restaurant Het Bomenpark, 
Vorsselweg 3, 5384 RW, Heesch.

Voor meer informatie
0413-293010 of 06-13718900 
NBWB technische zaken, of ga 
naar: www.nwb-wandelen.nl/nwb-
hartstochten. 
Kom dus allemaal naar Heesch en 
geef uw Hart een gezonde dag!

BeRNHeZe - Zondag 30 september 2012 organiseert de Noord-Bra-
bantse Wandelsport Bond (NBWB) in samenwerking met de Regionale 
afdeling Brabant Noordoost van de Nederlandse Hartstichting voor de 
tweede keer een wandeltocht, de NWB-Hartstocht. De opbrengst komt 
ten goede aan het werk van de Nederlandse Hartstichting. 

Koffie-
informatie-
middag
HeeSCH - Op vrijdag 12 oktober 
aanstaande is er voor senioren een 
belangrijke koffie-informatiemid-
dag. Bij het ouder worden vragen 
we ons wel eens af wanneer we 
terecht kunnen in Huize Heelwijk 
of in een ander woonzorgcentrum. 
Daar zullen we het met u over 
hebben. 
U bent welkom in CC de Pas, de 
deur gaat open om 13.30 uur en 
we beginnen om 14.00 uur.
U komt toch ook?

Computer-
hulp bij KBo 
Heesch
HeeSCH - Senioren die lid zijn van 
KBO afdeling Heesch kunnen hulp 
inroepen bij computerproblemen. 
Studenten zijn bereid u bij u aan 
huis, op uw eigen pc, kosteloos te 
helpen de computer te leren bedie-
nen en programma’s te leren ge-
bruiken. 
Ook senioren die uitleg wensen 
over het gebruik van hun mobiele 
telefoon, kunnen hiervoor hulp in-
roepen bij de studenten. 
Als u geïnteresseerd bent, neem 
dan contact op met mw. Adri van 
Oss, telefoon 0412-853197

‘Sportz! on Tour’

Afgelopen woensdag is de eerste 
succesvolle middag in Heeswijk 
Dinther geweest. Ruim 60 jonge-
ren hebben gebruik gemaakt van 
de faciliteiten. een bungee-run 
baan waar jongeren de strijd aan 
kunnen gaan met elkaar. Kunsten 
kunnen er worden vertoond op de 
trampoline. en ook kun je er hoe-
lahoepen, elastieken en touwtje 
springen. en natuurlijk is er een 
voetbal aanwezig, zodat er ook 
gewoon een potje gevoetbald kan 
worden. Vandaag 26 september 
vind deze middag plaats op het 
Raadhuisplein in Nistelrode. De 
komende weken staan we nog in 
Vorstenbosch en Loosbroek.

Deelname is gratis! Uiteraard wor-
den alle onderdelen op deskundige 
wijze begeleidt.

De route van Sportz! On Tour 
is als volgt;
Woensdag 3 oktober 
13.00-17.00 uur 
Vorstenbosch – Kerkstraat
Woensdag 10 oktober 
13.00-17.00 uur 
Loosbroek – parkeerplaats Lunen-
burg.

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar jongerencentrum Checkpoint 
0412-456546 of mailen naar San-
ne.van.susteren@vivaan.nl.

BeRNHeZe - Sportz! on Tour is bedoeld voor alle 
jongeren uit Bernheze en wordt georganiseerd 
door het jongerenwerk van Stichting Vivaan. 
Sportz! on Tour doet de kernen van de gemeente 
Bernheze aan met een actief en sportief buiten-
programma. 

Nederlandse
Wandelsport Bond

HeeSCH - Alferink Optiek organi-
seerde ook dit jaar weer een leuke 
actie samen met brillenmerk Ray-
Ban. Iedereen die tijdens de ac-
tieperiode een Ray-Ban zonnebril 
kocht, maakte kans op een rode 
Johnny Loco Ray-Ban fiets. Van 
alle gegadigden kwam esmee van 
Tilburg als winnares uit de bus. Uit 
handen van Henry Alferink ontving 
zij de fiets. Het team van Alferink 
Optiek wenst haar veel fietsplezier 
toe!

ray-Ban actie bij alferink optiek

www.mooiheesch.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE

WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.
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In de zomer van 1958 ontmoetten 
ze elkaar tijdens een dansavond, 
waarna ze in 1962 trouwden. Ze 
gingen in de Vinkelsestraat wo-

nen. Na een paar jaar werd daar 
door Harry en Anny een geheel 
nieuw huis gebouwd. Ze kregen 4 
kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. 

In 1979 na een tragisch ongeval 
verloren zij hun 2e zoon Peter. Het 
leven ging door en ze hielden zich 
samen op de been en sloegen zich 
door deze trieste tijd heen. 
Nadat de kinderen het huis had-
den verlaten werd er het moeilijke 
besluit genomen het huis te verko-
pen en kleiner te gaan wonen in de 
Boonakker. Ze genieten nog volop 
van het leven met kinderen en 
10 kleinkinderen en hun hobby’s. 
Harry maakt graag foto’s, timmert, 
sport, biljart en is een computer-
man. en als vrijwilliger brengt hij 
maaltijden rond en is chauffeur 
voor de KBO. Anny houdt van 
spelletjes en rikken, en zingt al 40 
jaar in het dameskoor. Kleding ma-
ken is haar grootste hobby, de laat-
ste jaren voor de babybornpop die 
verkocht wordt via een eigen web-
site en braderieën. Met regelmaat 
genieten ze nog van een vakantie 
naar Texel of een buitenlandse 
busreis. Hopelijk mogen ze nog ja-
ren genieten van alle leuke dingen 
en hebben ze een mooie herinne-
ring aan deze feestelijke dag.

mooIBernhezertje

Wilt u een zOeKeRtje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00. 
Info via: office@demooibernhezekrant.nl 
of bel met 0412-795170.

GezoCHT
Wij zoeken versterking van 
ervaren muziekanten om 
accordeon mee te spelen bij 
Ricochet. een gezellige club op 
woensdagavond van 19.00-
20.15 uur in CC Servaes in 
Dinther. Ook met optredens 
in de omgeving. Info: Wendy 
Baets, 06-42087673 of Riet v.d. 
Dungen 073-5493444.

zoeKT u eeN WerKSTer? 
Slechts € 12,95 per uur, 
zie www.hulpstudent.nl, 
bel 06-1482 6000 of 
mail y.kroef@hulpstudent.nl.

oud IJzer of aNder 
meTaal oVer?
Bel fanfare St. Willibrord 
Heeswijk-Dinther 061037 
9085. Wij komen het bij u 
ophalen. 13 Oktober grote 
ophaal actie!

SudoKu

LOOSBROeK - Op 10 novem-
ber aanstaande organiseren 
Korfbalvereniging Korloo en 
Gemeenschapshuis De Wis te 
Loosbroek  samen een tweede-
handskinderkleding en -speel-
goedbeurs.

Na het grote succes van vorig jaar 
hebben  de twee partijen de han-
den ineen geslagen om nog meer 
kopers en verkopers te kunnen be-
dienen. Vorig jaar bleek de ruimte 

te klein vandaar dat nu De Wis 
haar deuren opent om dit prach-
tige initiatief onderdak te verlenen. 
Gezien de aankomst van de Sint in 
het land, een week later, had de 
beurs niet beter gepland kunnen 
worden.
Op 10 november worden de deu-
ren geopend vanaf 9.00 tot 12.00 
uur. Heb je nog interesse in een 
marktkraam op deze prachtige 
beurs, schroom niet en mail dan 
Stef.Schouten@planet.nl

Kraam huren op 
Tweedehandsbeurs

HeeSWIJK-DINTHeR - elke dinsdagmiddag gaan verschillende vrijwilligers wandelen met bewoners van Berne-
zorg. Met regelmaat is er een discussie tussen de verzorgers bij Bernezorg en de vrijwilligers want de buienradar 
in Heeswijk is anders dan in Dinther. Afgelopen week zou het droog blijven, helaas was de voorspelling van de 
buienradar niet helemaal goed doorgekomen want onderweg begon het te regenen. Maar... niet getreurd het 
LUMMeLHOK was in de buurt, dus de ouderen hebben heerlijk vertoefd in het LUMMeLHOK.

Bernezorg bewoners ontdekken het lummelhok

Wat is stichting Haarwensen
Veel kinderen die als gevolg van 
een medische behandeling of een 
andere oorzaak kaal zijn of worden 
zouden er alles voor over hebben 
om weer met een volle haardos 
door het leven te kunnen. 
Goede haarwerken en pruiken zijn 
vaak onbetaalbaar. Stichting Haar-
wensen is er voor kinderen t/m 
18 jaar, die door medische behan-
delingen of een andere vorm van 
kaalhoofdigheid in aanmerking 
komen voor een haarwerk of een 
pruik.

Inzameling haar voor 
Stichting Haarwensen
HeeSCH – Kapsalon Scizzors zet zich al jaren in voor stichting Haar-
wensen. Voor 7 oktober hebben ze als doel gesteld om 20 meter haar in 
te zamelen. Daarvoor hebben ze uw hulp nodig. Hebt u nog een oude 
vlecht thuis liggen of wilt u voor het goede doel minimaal 25 cm van 
uw haren af laten knippen kom dan naar de Kapsalon in Heesch.

Kapsalon Scizzors
‘t Dorp 58b, 5384 MC Heesch
0412 451206

Gouden bruidspaar
Harry en Anny Smits van Rooij

HeeSCH - Op 25 september 2012 is het 50 jaar geleden dat Harry (77) 
en Anny (76) in het huwelijksbootje traden. Harry, geboren en getogen 
in de Vinkelsestraat, heeft jaren als timmerman gewerkt en later als 
uitvoerder. Anny, geboren in Berlicum, werkte voor haar trouwen in 
Berlicum op de Wamberg en in de avonduren zat ze daar achter haar 
naaimachine.

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

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

Uniek streekproduct 3 Lelienbier

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

bij de bakkers Lamers 
in de Heihoek in Oss
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Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar met spreker René Boender op maandagavond 8 oktober in 

Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Deze bijeenkomst is, inclusief de netwerkborrel, gratis toegankelijk voor alle ondernemers in 

Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.
 

René Boender is al ruim tien jaar een veelgevraagd spreker. Hij treedt op over de hele wereld en weet zijn publiek te raken en te motiveren 

tot meer (zakelijk) geluk. Als brain-agent is hij betrokken bij  de meest uiteenlopende projecten van grote en kleine bedrijven. Hij 

inspireert vele captains of industry en schreef twee bestsellers: ‘Great to Cool’ en ‘Generatie Z’. Laat u inspireren door René Boender, 

ontmoet andere ondernemers en ga op weg naar doelgerichte verandering.

Programma:

20.00 uur Ontvangst    

20.30 uur Welkomstwoord        

20.45 uur René Boender: Verras, Verander en Verover!

21.30 uur Gelegenheid tot vragen stellen

21.45 uur Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden kan op www.ondernemerslokaal.nl. Klik op de banner ‘Verras, Verander en Verover’ en schrijf u in. Wacht niet te lang met 

aanmelden zodat u zeker bent van een plaats.

Het Ondernemerslokaal: hét kennisnetwerk voor ondernemend Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving. 

René Boender

Maandag 8 oktober 2012
vanaf 20.00 uur
Cultureel Centrum de Pas
Heesch

Voor alle ondernemers in Bernheze, Maasdonk en Lith en omgeving.

Gratis seminar

‘Verras, Verander en Verover’

Martien van den Akker kennen 
we ook van zijn bakkerij en bak-
kerswinkel aan het Raadhuisplein, 
waar hij vele jaren als Bakker van 
den Akker gezorgd heeft voor een 

heerlijke broodbakkersgeur over 
het plein. Het belooft een zeer 
mooie avond te worden met een 
groot nostalgie-gehalte. De lezing 
wordt gehouden in het heemhuis 

Maxend 3 te Nistelrode. 
Niet-leden zijn van harte welkom; 
zij betalen € 2,50 incl. koffie of 
thee.

martien van den akker gastspreker
bij Heemkundekring Nistelvorst

NISTeLRODe - Op 3 oktober om 20.00 uur vertelt Martien van den Akker over zijn vroegere ervaringen als 
venter. Martien heeft de toepasselijke titel ‘Oud-venters in Nistelrode’ gekozen. Hij ging vroeger als brood-
bezorger vele huizen af om zijn waren te slijten en de kosten meestal in het boekje te noteren. Eens in de 
week werd meestal afgerekend. Je kunt je voorstellen, dat hij van alles meemaakte en hij was niet de enige 
venter, er waren toen veel venters en bezorgers onderweg. 

Jan Bloks met bakkerswagen van Joh. 
Sommers 1957

Marius Wijdeven met bakfi ets van 
Sjef Wouters ca. 1950

Met een volle bus, gesponsord 
door de firma Dortmans, reisden 
ze af naar Amsterdam. Het schit-
terende weer zorgde er voor dat 
iedereen volop kon genieten. Ook 
de muziek van de meegereisde 
blaaskapel De Bokkebloazers 
droeg hier een steentje aan bij. Het 
oefenen voor de 2 kilometer lan-
ge zwemtocht was niet voor niets 
geweest. Hun conditie was prima 
op peil waardoor iedereen binnen 
een uur en tien minuten binnen 
was. Terwijl Maarten als wedstrijd-
zwemmer slechts vijftig minuten 
nodig had om de tocht door de 
grachten te volbrengen. 
Met zijn zessen hebben de zwem-
mers ongeveer € 6.500,- opge-

haald. een heel mooi bedrag dat 
kan worden bijgeschreven op de 
rekening van de Stichting ALS 
Nederland. De totaalteller van de 
Amsterdam City Swim staat nu op 
732.000 euro. Hiermee kan weer 
veel onderzoek gedaan worden 
naar deze meedogenloze spier-
ziekte. Hartelijk dank aan de gulle 
gevers, jullie giften worden zeker 
goed besteed. 
Ook de support van alle aanwezi-
ge ALS-patiënten was hartverwar-
mend. Op zo’n dag besef je dat je 
gezondheid een heel kostbaar ge-
geven is. Maar daarnaast was het 
toch ook wel heel apart om in een 
witte badjas door hartje Amster-
dam te banjeren.”

deelname aan amsterdam 
City Swim groot succes

HeeSWIJK-DINTHeR - Op zondag 9 september hebben Miranda Smits, 
Sabine van Lamoen, Maarten Voets, Riet van Dinther, Desiree van Zut-
phen en Arianne Konings met veel succes deelgenomen aan de Amster-
dam City Swim. Onder de stralende zon was het heerlijk zwemmen in 
het koele maar verder verre van frisse grachtenwater. 

Martien van den Akker

hdl.nl

www.mooihdl.nl
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Open Huizendag

Pro� teer van dit 
ongelofelijke woonaanbod!

Hartje

Centrum

Nistelrode

Een appartement 
van €209.000,- 

Nu te koop met een hypotheek van €135.000,-

Een appartement 

Nu te koop met een hypotheek van €135.000,-

5 
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Over Sparrenweide?
Sparrenweide is een uniek en nieuw appartementencomplex in het centrum van Nistelrode. 
De royale appartementen zijn gebouwd onder architectuur van het gerenommeerde 
architectenbureau De Twee Snoeken en zijn volledig afgewerkt met luxe keuken en badkamer.

Nu of nooit aanbod!
De 5 laatste appartementen worden aangeboden met een ongekende en onvergelijkbare 
startersaanbieding. Zo wordt een appartement betaalbaar voor iedereen.

De projectontwikkelaar maakt het kopen van een appartement voor jou 
mogelijk als starter in Bernheze, door bijvoorbeeld:
• Starterslening
• Starterskorting, t.w.v. € 10.000,-
• Renteloze lening van de ontwikkelaar
• Casco oplevering
Dus zelfs als uw hypotheek niet toereikend is, zorgen wij voor de oplossing!

Appartement type A

Specifi catie:
98 m2 woonoppervlak
7,6 m2 balkon

ongelofelijke woonaanbod!

Nistelrode

Appartement type A

Specifi catie:
98 m2 woonoppervlak
7,6 m2 balkon

Bent u geïnteresseerd in dit unieke aanbod?
Grijp uw kans en neem vandaag nog contact op met Bernheze 
Makelaars & Adviseurs. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.sparrenweide.nl of bel naar 0413 - 24 38 18.

www.sparrenweide.nl
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GRATIS…

Verrassend ruime uitgebouwde 
vrijstaande woning met aan-
pandige garage en carport, rus-
tig gelegen in het centrum van 
Heeswijk-Dinther op een per-

ceel van 465m². Het bouwjaar 
van de woning is 1959, maar in 
2002/2003 heeft men de gehele 
woning uitgebouwd tot circa 
873 m³ en geheel gerenoveerd.

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

Open huizendag! 29 September 2012
pastoor maasstraat 3  te heeSwijk - dinther

Een kijkje achter de voordeur!
nu in prijS VerLaagd!!!

Verstrekking van renteloze lening van 40.000 euro
SPARReNWeIDe APPARTeMeNTeN BeReIKBAAR VOOR STARTeRS

Dat het ook anders kan, bewijzen 
Maarten en Bert de Lorijn die sa-

men het project Sparrenweide in 
Nistelrode ontwikkelen. “Je kunt 

wel klagen dat de verkoop van 
woningen en appartementen las-

tig is, maar beter kun je er iets aan 
doen”, aldus Maarten de Lorijn. Ze 
voegen de daad bij het woord door 
een renteloze lening beschikbaar 
te stellen aan starters die interesse 
hebben in één van de 5 laatst be-
schikbare appartementen. 
Het gaat om royale appartemen-
ten met een oppervlakte van 98 
vierkante meter en een balkon van 
bijna 8 vierkante meter. De appar-

tementen zijn afgewerkt met duur-
zame en energiezuinige materia-
len, zodat ook de woonlasten laag 
blijven. Het voordeel voor starters 
is enorm. Zo gaat er een starters-
korting van 10.000 euro van de 
oorspronkelijke verkoopprijs van 
209.000 euro af. Starters kunnen 
op basis van de verkoopprijs van 
199.000 euro een starterslening 
van 25.000 euro verkrijgen via de 
gemeente. Dan is er de renteloze 
lening van 40.000 euro door de 
projectontwikkelaar. Wat overblijft 
is 134.000 euro dat via een ban-
caire hypotheek is te financieren. 
“De meeste projectontwikkelaars 
gaan uit van bepaalde rendemen-
ten. Maar als er uiteindelijk niet 
genoeg kopers zijn, heb je niets 
aan die rendementsberekenin-

gen”, aldus De Lorijn. Het feit dat 
wij bereid zijn mee te financieren, 
trekt niet alleen kopers aan, maar 
zorgt er ook nog eens voor dat 
het wooncomplex beter leefbaar 
wordt. een aantal leegstaande 
appartementen in een complex is 
immers niet bepaald bevorderend 
voor de leefbaarheid”, zo weet De 
Lorijn.
Jeroen van Dinther, van make-

laarskantoor Bernheze Makelaars, 
juicht het initiatief alleen maar toe. 
“een dergelijke mede-financiering 
trekt inderdaad kopers over de 
streep”, weet Van Dinther. “en zo-
lang banken terughoudend blijven, 
zijn het dit soort initiatieven die de 
woningmarkt in beweging kunnen 
brengen.” Niet alle projectontwik-
kelaars zullen in staat zijn om aan-
koopfinancieringen beschikbaar te 
stellen, maar die ontwikkelaars die 
bereid zijn om creatief en finan-
cieel mee te denken, hebben een 
enorme voorsprong”, besluit hij.

Geïnteresseerde starters kunnen 
contact opnemen met Bernheze 
Makelaars of alvast eens een kijkje 
nemen op de website: 
www.sparrenweide.nl

NiSTELRoDE – Dat de woningmarkt in een lastig parket zit, is allang geen nieuws meer. Hui-
zenbezitters met verhuisplannen willen eerst hun eigen huis verkocht hebben voordat ze een 
nieuw huis kopen. en starters komen niet aan bod omdat op dit moment de banken extra 
terughoudend zijn.

“EEN DERGELĲ KE MEDE-FINANCIERING
trekt kopers over de streep”

Maarten de Lorijn en Jeroen van Dinther bij de bouw van de appartementen Sparrenweide in Nistelrode

www.mooihdl.nl

hdl.nl

Adres: Schoonstraat 20, Heesch
tussen 11.00 en 15.00 uur

Appartementen van 
€ 198.600,- tot € 345.800,- 
vrij op naam.

Te koop: 
SCHOONRIJCK, HEESCH
JF KENNEDYSTRAAT EN SCHOONSTRAAT

Bernheze makelaars & adviseurs
Bitswijk 10 | Uden | 0413-243818 | www.bernheze.nl

DIVERSE TYPE 
APPARTEMENTEN: 

van groot tot klein, 
uitgesproken luxe tot 
standaard, gelegen 
op een unieke locatie 
in het centrum van 
Heesch, op de hoek van 
de JF Kennedystraat en 
Schoonstraat.

KOM EEN KIJKJE NEMEN 29 SEPTEMBER

Open Huizendag
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Deelnemers open huizen 
route op zaterDag 29 september
tussen 11.00 uur en 15.00 uur

avensteinstraat 4
heeswijk-Dinther
Inhoud: 404m³
Perc.opp. 336m²

Donkeren Dijk 58
heeswijk-Dinther
Inhoud: 498m³ 
Perc.opp. 458m²

laageindsedijk 5
loosbroek
Inhoud: 500m³
Perc.opp. 22.595m²

pastoor maasstraat 2a  
heeswijk-Dinther 
Inhoud: 500m³
Perc.opp. 267m²

heide 3b 
heeswijk-Dinther
Inhoud: 420m³
Perc.opp. 17.363m²

burg. vd Veerdonkstraat 12
heeswijk-Dinther
Inhoud: 365m³
Perc.opp. 450m²

eikenhoek 41
heeswijk-Dinther
Inhoud: 800m³
Perc.opp. 1570m²

meerstraat 15
heeswijk-Dinther
Inhoud: 475m³ 
Perc.opp. 775m²

saturnusstraat 13   
berlicum
Inhoud: 311m³
Perc.opp. 251m²

het schoor 6
heeswijk-Dinther
Inhoud: 1.200m³
Perc.opp. 3.300m²

De passie 15
heeswijk-Dinther
Inhoud: 450m³ 
Perc.opp. 323m²

eikenhoek 43  
heeswijk-Dinther
Inhoud: 502m³
Perc.opp. 1011m²

meerstraat 31
heeswijk-Dinther
Inhoud: 350m³
Perc.opp. 1.714m²

schoolstraat 4   
heeswijk-Dinther 
Inhoud: 640m³
Perc.opp. 565m²

heuvelstraat 5b
Veghel
Woonopp. 75m²

Dr. heijmanstraat 19
heeswijk-Dinther
Inhoud: 385m³
Perc.opp. 240m²

gouverneursweg 7
heeswijk-Dinther
Inhoud: 393m³
Perc.opp. 1990m²

mgr. van oorschotstraat 18
heeswijk-Dinther
Woonopp. 147m²   
Huurprijs: € 1.400,= pm

schoolstraat 32   
heeswijk-Dinther
Inhoud: 625m³
Perc.opp. 823m²

hommelsedijk 27
heeswijk-Dinther
Inhoud: 590m³
Perc.opp. 780m²

Dr. boutkanstraat 20  
heeswijk-Dinther 
inhoud: 328m³
perc.opp. 505m²

heibloemsedijk 10  
heeswijk-Dinther
inhoud: 1.400m³
perc.opp. 15.560m²

pastoor maasstraat 3  
heeswijk-Dinther
inhoud: 873m³
perc.opp. 465m²

torenstraat 3   
heeswijk-Dinther 
inhoud: 577m³
perc.opp. 635m²

jonker speelmanstraat 46  
heeswijk-Dinther 
woonopp. 80m²

Vraagprijs: € 359.000,= kk

Vraagprijs: € 315.000,= kk

Vraagprijs: € 695.000,= kk

Vraagprijs: € 695.000,= kk

Vraagprijs: € 255.000,= kk

Vraagprijs: € 297.500,= kk

Vraagprijs: € 565.000,= kk

Vraagprijs: € 495.000,= kk

Vraagprijs: € 447.500,= kk

Vraagprijs: € 225.000,= kk

Vraagprijs: € 323.000,= kk

Vraagprijs: €489.000,= kk

Vraagprijs: € 199.000,= kk

Vraagprijs: € 749.000,= kk

Vraagprijs: € 449.500,= kk

Vraagprijs: € 274.000,= kk

Vraagprijs: € 520.000,= kk

Vraagprijs: € 529.000,= kk

Vraagprijs: € 385.000,= kk

Vraagprijs: € 447.000,= kk

Vraagprijs: € 261.000,= kk

Vraagprijs: € 229.000,= kk

Vraagprijs: € 1.295.000,= kk

Vraagprijs: € 249.000,= kk

Vraagprijs: € 499.000,= kk

Vraagprijs: € 445.000,= kk

westenburgerweg 396 
‘s-hertogenbosch 
woonopp. 85m²

hoofdstraat 42 - 5473 ar heeswijk-Dinther - (0413) 29 15 23
www.ketelaarsvanzutphen.nl - info@ketelaarsvanzutphen.nl

Open Huizendag
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

Via de De MooiBernhezeKrant willen wij u aan het 
denken zetten en op de hoogte brengen over alles 
wat momenteel actueel is in de computerbranche. 

WINDOWS 8 

26 oktober is het 
zover. Microsoft komt 
dan met de opvolger 
van Windows 7. De 
nieuwe versie van het 
besturingssysteem 
verschijnt daarmee 
drie jaar na Windows 
7, die op 22 oktober 
2009 uitkwam.

Windows 8 is geschikt voor smartphone, tablet, notebook en pc.
Windows 8 zal in 109 talen verkrijgbaar zijn. Er komen 4 
verschillende versies, namelijk Windows 8 voor thuisgebruik, 
Windows 8 pro voor de zakelijke markt, Windows 8 Enterprises 
voor de ontwikkelaar van software en waarschijnlijk de meest 
populairste, Windows RT voor de tablet en de smartphone. 
Wie tussen 2 juni 2012 en 31 januari 2013 een Windows 7 
systeem aanschaft kan in aanmerking komen voor een upgrade 
voor € 14,99. De prijzen van de overige versies zijn nog niet 
bekend. 
Waar in het verleden vaak een zwaardere computer nodig 
was om een nieuwe Windows versie te installeren, hebben de 
makers bij Windows 8 voor een soepeler aanpak gekozen. Voor 
het gebruik van Windows 8 kunt u gebruik maken van dezelfde 
hardware als Windows 7.
De meest opmerkelijke verandering van Windows 8 ten opzichte 
van eerdere versies is de gebruikersinterface. Deze is geheel 
nieuw gebouwd en er is niets gebruikt van de vorige Windows 
versies. Het startscherm dat ze Metro noemen, bestaat uit 
tegels die programma’s voorstellen. Microsoft heeft zich vooral 
geconcentreerd op het maken van een eenvoudig startscherm en 
daardoor zijn de opties beperkt. Dit is onder andere nodig om 
Windows 8 geschikt te maken voor gebruik met een touchscreen. 
Er komt een optie bij de installatie van Windows 8 waar men 
kan kiezen wat voor browser men wil. Je bent dus niet vanaf het 
begin afhankelijk van Internet Explorer.
Naar verwachting zal Windows 8 door de consumenten 
aangeschaft worden voor tablets en smartphones. Het 
bedrijfsleven zal de kat nog even uit de boom kijken. Het feit is 
dat de meeste bedrijven eerst nog zullen overschakelen van XP 
naar Windows 7.

COLUMN
mooI & onlIne zorgeloos bbq-feest regelenzorgeloos bbqzorgeloos bbq

barbecue

dranken

partyhuur
Bestel online op

BBQenzo.nl

Check de acties op
@BBQenzo_nl

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

HB Foods - Kerkstraat 24 - 5384 KC Heesch
www.hbfoods.nl - email: info@hbfoods.nl

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

Elektrototaalmarkt.nl
De grootste elektrowinkel
van Nederland op internet!

COLOFON

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant 
 D’n Bonte Wever
• De Kriekeput 
• Landgoedwinkel 
 Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve
• op het Erf

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

• 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

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & op de markt

mooi & in bedrijf

mooi & online

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 sportief

Sportcafé De Zaert - Heiligestokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther - Telnr. (06) 42 96 85 65

Gevraagd 
All Round Horeca 

Medewerkster

+/- 10 uur per week

Informatie: 
(06) 42 96 85 65

medisch Trainingscentrum 
(mTC) schenkt nieuwe shirts aan v.v. Heeswijk a2

HeeSWIJK-DINTHeR - Het jeugd-
bestuur is blij dat v.v. Heeswijk A2 

door Medisch Trainingscentrum 
(MTC)   in het nieuw is gestoken. 

Namens Medisch Trainingscen-
trum (MTC) heeft Mike Bosch, in 
het bijzijn van het voltallige A2 
team, een bloemetje in ontvangst 
genomen bij de uitreiking van de 
nieuwe shirts. 
We wensen zowel het team 
van Medisch Trainingscentrum 
(MTC)  als het A2 team heel veel 
succes toe en we hopen dat v.v. 
Heeswijk A2 goede prestaties neer 
blijft zetten met dit mooie nieuwe 
tenue.

voetbal

De 20 minuten daaropvolgend 
wist   de verdediging van Korloo 
emos te weerhouden van de gelijk-
maker.  Ondanks het zoeken naar 
de doelpunten van de aanval van 
Korloo was het emos die de ge-
lijkmaker maakte. Korloo bleef de 
overhand houden en ging met een 
3-2 voorsprong de rust in. 
Waar bij vorige wedstrijden na rust 
de omslag kwam wist Korloo dit 

keer druk te blijven geven aan de 
tegenstander. emos maakte echter 
wel de gelijkmaker en kwam op 
voorsprong maar Korloo bleef ge-
concentreerd en wist de wedstrijd 
af te sluiten met een 6-6 gelijkspel.
Nog steeds zoekende binnen een 
nieuwe samenstelling is de tevre-
denheid groot met dit eerste punt 
en groeit het vertrouwen voor de 
volgende wedstrijden binnen deze 
competitie. 

Volgende week speelt Korloo om 
11.00 uur uit tegen Heumen op de 
Toppenberg te Heumen.

eerste punt 
Korloo een feit

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

LOOSBROeK - Zondag 23 september kwam Korloo uit tegen Emos uit 
Schaijk. Hierbij werd voor de eerste keer het elektronisch scorebord in 
gebruik genomen. Korloo opende de wedstrijd direct met een 1-0 voor-
sprong in de eerste minuut.

Al in de eerste 10 minuten kreeg 
WHV 3 opgelegde kansen maar 
telkens was de keeper van Ulysses 
de aanvallers van WHV de baas. 
Na 16 minuten werd het volledig 
verdiend 0 - 1 voor WHV. een 
goede aanval over links werd afge-
sloten met een strakke voorzet van 
Teun van Mil die door een verde-
diger van Ulysses in het eigen doel 
verdween. 
Meteen daarna was het echter 
Ulysses dat de score gelijk maakte 
1 - 1 na slap verdedigend werk. In 
de 22e minuut was het Thijs Lu-
nenburg die de 1 - 2 maakte voor 

WHV. Deze stand bleef tot aan de 
rust op het scorebord staan. 

Na rust voetbalde een beter WHV 
kans na kans bijeen. In de 64e mi-
nuut scoorde Harold Lunenburg de 
1-3. Hierna probeerde Ulysses het 
nog wel maar voetballend kwa-
men de mannen uit Megen veel 
tekort. WHV voetbalde de wed-
strijd gecontroleerd uit en het was 
wederom Thijs Lunenburg die een 
strakke voorzet van invaller Cor 
Lunenburg kon afronden. 1-4 voor 
WHV en met deze stand werd het 
einde bereikt.

WHV wint overtuigend
voetbal

LOOSBROeK - In een uitstekende wedstrijd heeft WHV laten zien dat 
het wel degelijk goed kan voetballen. In Megen tegen Ulysses werd 
het na 90 minuten 1 - 4 voor de mannen van Gerrit van Uden. Het was 
dat de keeper van Ulysses een uitstekende wedstrijd stond te keepen 
anders was de uitslag nog veel hoger uitgevallen. 

Prinses Irene als vanouds

Nu vielen ook de doelpunten, in 
eerdere wedstrijden wilde dat wat 
minder lukken. Tim van de Brand 
en Jeroen Bekkers verzorgden, 
eerlijk verdeeld onder elkaar, de 
productie. Net zoals in de 3e klasse 
vorig seizoen, kwam de overwin-
ning tot stand door verzorgd en 

gedurfd voetbal, voetbal waarvan 
de toeschouwers genieten. Met 
scheidsrechter Meijers, helemaal 
uit Beek gekomen, trof men ook 
een scheidsrechter die, normaal 
in de top- en hoofdklasse arbitre-
rend, de wedstrijd meer dan voor-
treffelijk floot.

voetbal

NISTeLRODe - De mannen van ‘Van Tilburg Mode & Sport’ lieten zon-
dag zien dat ze ook in de 2e klasse voetballend een verrijking zijn. Van 
Helden werd met ruim verschil, 4-1, gewonnen. Het was vooral goed 
om te zien, dat voetbaltechnisch gezien Prinses Irene verder is dan de 
Limburgers. 

Verslag: A.v. Lokven Foto: T. Bevers

Herfst 
Bridgedrive 
CC Servaes 
dinther
HeeSWIJK-DINTHeR - Op zater-
dag 20 oktober 2012 organiseert 
het C.C. Servaes een goed ver-
zorgde bridgemiddag met mooie 
prijzen. Zaal open om 12.30 uur. 
Aanvang bridgen 13.00 uur.

Inschrijven door vòòr 16 okto-
ber € 15,00 over te maken naar 
Rabobank rekeningnummer 
11.16.29.071 t.n.v. C.C. Servaes 
onder vermelding van de namen 
van het bridgepaar en uw 06 of 
telefoonnummer.
Inlichtingen: www.ccservaes.nl of 
06-20160376.

Teamspirit bij mC1 VC Tornado 
NiSTELRoDE – De meisjes van 
MC1 zijn goed begonnen aan de 
nieuwe competitie. Afgelopen 
donderdag 20 septemper speel-
den ze een vriendschappelijke 
partij tegen Saturnus uit Uden die 
met 3-2 werd gewonnen.

Twee dagen later begon voor de 
meiden de competitie in Schijndel 
tegen van  Tartwijk/vch MC1. VC 
Tornado was vanaf het begin heel 
scherp en het was al snel duidelijk 
dat ze een maatje te groot waren 
voor de tegenstander uit Schijn-
del. Zo  gingen onze meiden dan 
ook geheel verdiend met 0-4 terug 
naar Nistelrode.  
Het is leuk om te zien hoeveel spel-
vreugde en teamspirit  de meiden 
hebben en wat ze allemaal in een 
jaar bij geleerd hebben.

volleybal

NISTeLRODe - Gelijk spelen komt 
niet zo vaak voor bij het korfbal. 
De vrouwen van Prinses Irene 
speelden voor de tweede keer in 
acht dagen gelijk en dat mag je 
dus bijzonder noemen. Tegen ‘De 
Merels’ uit Melderslo werd het 
10-10.

Met de sterkhouders Lieke van 
Griensven en Marina van Ven-
rooy op de bank, begon Prinses 
Irene aan de wedstrijd. Wetende 
dat een overwinning noodzakelijk 
was om nog wat potten te kunnen 

breken in de veldcompetitie. Het 
bleef de hele wedstrijd stuivertje 
wisselen voor wat beterft de stand 
wat betreft de stand. Marina van 
Venrooy kwam al na een kwartier 
in het veld, vanwege een blessure 
van ella v.d. Graaf. Prinses Irene 
ging aan de thee met een 4-5 
voorsprong. In de 2e helft was het 
vooral een fysieke strijd, waarbij 
van beide kanten veel lichamelijk 
contact was. Coach Verwijst bracht 
aanvoerster en routinier Lieke van 
Griensven al snel in de 2e helft, om 
orde op zaken te stellen, maar dat 

lukte niet echt. De teams gaven 
elkaar geen duimbreed toe en dat 
resulteerde in de 10-10 eindstand. 
Met die stand mochten vooral 
de vrouwen van ‘De Merels’ het 
meest tevreden zijn.

Opstelling en scores
ella vd Graaf (16e Marina v Ven-
rooij 2 x), Dianne vd Burgt 2x (40e 
Lieke v Griensven 1x), Annelies 
Thijssen, Suzan v. Venrooy (1x) 
(65e Linda v Venrooij), Linda van 
Tilburg 2x, esther v Venrooij 1x, 
Renou vd Laar 1x, Lotte Wilders.

Weer gelijkspel Prinses Irenekorfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

bridgen
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NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP  WWW.VANTILBURGONLINE.NL

VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT  NISTELRODE 
Laar 8  5388 HE  Nistelrode  Telefoon: 0412-611288  www.vantilburg.nl

sportief     mooi

BIJ VAN TILBURG!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
 30 SEPTEMBER OPEN ZONDAG

Dit is een vrijwilligersproject opge-
start door Janne en Marjolein. Zij 
wilden graag wat betekenen voor 
de arme bevolking van Cambodja 
door daar vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Daarnaast wilden zij ook in 
Nederland al actief zijn voor de 
Cambodjaanse bevolking door lu-
dieke acties te houden. Het vrij-
willigerswerk wordt gedaan bij en 
met de stichting Cambodia-Dutch, 
een organisatie die al jaren actief 
is in Cambodja. Zij hebben onder 
andere twee scholen opgericht, 
een medische post en hebben 
een voedselprogramma voor de 
allerarmste Cambodjaanse gezin-

nen. De donaties die binnenko-
men, worden ook in overleg met 
de stichting besteed aan de gezin-
nen die dit het hardste nodig heb-
ben. Met het geld dat er tijdens de 
feestdag is verzameld kunnen er 5 
watertonnen geschonken worden. 
Diegene die dit en de feestdag 
mede hebben mogelijk gemaakt 
willen we daarom hartelijk danken: 
Sportbar ’t Vijfeiken, Bakkerbij La-
mers, C1000, HF food, Boekhan-
del Ceelen, Fietsplezier, Vd Wijgert 
verhuur, ’t Rul, Bastion, Heerkens 
groente en fruit, DalcoFood. 
Kijk voor meer op de website 
www.slamdunk97.nl

Knipoog naar 
Cambodja met Slamdunk’97

basketbal

HeeSCH - Op zaterdag 15 september was het feest bij basketbalclub 
Slamdunk’97, het 15 jarig bestaan werd gevierd. Om 13.00 uur werd 
gestart met een clinic van Henk Pieterse waarna er werd gebarbecued 
voor jong en oud. Deze dag stond geheel in het teken van ‘Een knipoog 
naar Cambodja’.

Sterke tweede helft Heeswijk 
onvoldoende

een kort genomen corner werd in-
gedraaid en aanvoerder Van Doorn 
werkte slecht weg, waardoor de 
bal via zijn been in het eigen doel 
verdween. Daarna hadden de be-
zoekers nog enkele dotten van 
kansen om de wedstrijd voor rust 
al te beslissen, maar opnieuw was 
Lunenburg een belangrijke sta-in 
de-weg.

Na rust een ander Heeswijk. Met 
twee wissels en enkele omzettin-
gen in het veld speelde de thuis-
ploeg veel energieker en kregen ze 
meer grip op de sterke tegenstan-
der. Dit resulteerde dan ook in de 
eerste goedlopende aanval over 
links. Van Nuland vond met een 
scherpe voorzet op maat de vrij-
staande Rob Tips, maar zijn kop-
bal eindigde op de lat. Dit had een 

kantelpunt in de wedstrijd kunnen 
zijn, maar op dit moment valt het 
kwartje nog niet de goede kant op. 
er volgden nog twee treffers voor 
Nieuw Woensel. In de slotfase red-
de Heeswijk via Danny Aarts de eer 

door eindelijk de eerste treffer van 
Heeswijk dit seizoen op het score-
bord te schieten. Op basis van de 
tweede helft kan Heeswijk verder 
bouwen naar de eerste overwin-
ning dit seizoen.

voetbal

HeeSWIJK-DINTHeR - In de tweede thuiswedstrijd van VV Heeswijk kwam het hoog ingeschatte Nieuw 
Woensel op bezoek. Met fris combinatiespel wisten ze diverse keren gevaarlijk te worden. Heeswijk kon hier 
in de eerste helft weinig tegenover zetten. Opnieuw was doelman Lunenburg belangrijk voor de thuisploeg, 
want met enkele fraaie reddingen hield hij zijn team op de been. In de 34ste minuut sloeg het noodlot toch 
toe voor de blauw-witten.

Drukte in het Woenselse strafschopgebied (Mies van Schijndel)

HeeSCH - Afgelopen zaterdag is 
een deel van de judowedstrijd-
selectie van Van Buel Sports uit 
Oss afgereisd naar het Belgische 
plaatsje Olen om daar deel te ne-
men aan de ‘De mini pot van Olen’ 
De judoka’s uit Oss, Heesch, Ge-
ffen en Oijen behaalden de vol-
gende resultaten: 

1e plaatsen: Laurens Wilms, Owen 
van de Veerdonk, Odin van der 
Linden, Scott Sieliakus en Mike 
Bens. 
2e plaatsen: Max Henkelman, Sen-
na van de Veerdonk en Mike Smits 
3e plaats: Kay van Nuland. 
Sophie Spijkers moest helaas we-
gens een blessure opgeven.

Spectaculair begin van seizoen

budo

Viertal de Heemskinderen
reserve-kampioen op NK!

NISTeLRODe – Afgelopen zater-
dag is het viertal van de Heemskin-
deren reserve-kampioen geworden 
op het Nederlandse Kampioen-
schap in Ermelo. 
Het viertal, bestaande uit Anne-

marieke Schouten, Krista Willems, 
Diane Heijmans, Marieke Verdonk 
en onder leiding van Adriaan van 
Geffen, kwam afgelopen zater-
dagochtend als eerste aan de start 
in hun ring in de klasse L. Het vier-

tal behaalde  met een uitsteken-
de proef de overwinning en mocht 
‘s middags overkampen tijdens 
de finale. Na een   nette tweede 
rit  haalde het viertal het reserve 
kampioenschap binnen.  

paardensport

Direct daarna gaf de scheidsrech-
ter DVG een strafschop voor een 
aangeschoten handsbal. Aanvoer-
der Martijn Caarls wist dit buiten-
kansje echter niet te benutten om-
dat zijn pingel gestopt werd door 
keeper Beekmans.

Hierna kwamen de Boys beter in 
hun spel en werden er enkele goe-
de kansen gecreëerd, maar zoals 
zo vaak de laatste weken hadden 
ze geen geluk in de afwerking. 
Ruststand 0-1. Direct na rust wist 
DVG de voorsprong te verdubbe-

len Via Peter Versantvoort die een 
onnodig veroorzaakte strafschop 
wist te verzilveren.0-2. Vorsten-
bosch liet zich echter niet uit het 
veld slaan en ging vol in de aanval. 
Maar ook nu zat het engeltje op de 
lat bij DVG, zeker 4 inzetten wer-
den op de doellijn gekeerd waar-
van er eentje toch echt in zat.In de 
slotfase wist DVG dan nog de 0-3 
te scoren via Martijn Caarls
eindstand 0-3

Vorstenbossche Boys - dVGvoetbal

VORSTeNBOSCH - Het begin van de wedstrijd was in handen van DVG 
die de Vorstenbossche defensie keer op keer terugdrukte in hun eigen 
strafschopgebied. Pas in de 10de minuut leverde dit resultaat op door 
een goal van Bas van Houtum die een splijtende pass beheerst afrondde 
0-1.
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Toz Woon en droom schenkt 
nieuwe shirts aan v.v. Heeswijk d3 

HeeSWIJK-DINTHeR - Het jeugd-
bestuur is blij dat v.v. Heeswijk D3 
door TOZ Woon en Droom  in het 
nieuw is gestoken. Namens TOZ 
Woon en Droom   heeft eigena-

resse Monique de Visser, in het 
bijzijn van het (bijna) voltallige D3 
team, een bloemetje in ontvangst 
genomen bij de uitreiking van de 
nieuwe shirts.  We wensen zowel 

TOZ Woon en Droom  als het v.v. 
Heeswijk D3 team heel veel succes 
toe en we hopen dat v.v. Heeswijk 
D3 goede prestaties neer blijft zet-
ten met dit mooie nieuwe tenue.

voetbal

HeeSWIJK-DINTHeR - Altior 1 – 
Swift 1 - Afgelopen zondag zag 
de pupil van de week, Sharyn Bel-
lemakers, Altior aantreden tegen 
Swift uit Velden. De eerste helft 
lijkt gelijk op te gaan en de doel-
punten vallen snel aan beide kan-
ten. Na de 3-3 valt de score bij de 
thuisploeg echter even stil, waar 
Swift handig gebruik van maakt 
door naar 3-7 uit te lopen. Nog 
voor de rust weten de dames het 
gat weer te verkleinen tot 7-9. 
Helaas is het Swift die het eerst 
de korf vindt na de rust, direct ge-
volgd door een doelpunt voor de 
thuisploeg, het wordt dus 8-10 en 
even later 9-11, maar daarna valt 
de score aan beide kanten stil. Met 
knap verdedigend werk en geduld 
in de verdediging lukt het Altior 
om in de laatste 10 minuten van 
de wedstrijd op gelijke hoogte te 
komen. Binnen enkele minuten 

daarna weet de thuisploeg nog 
tweemaal te scoren en met nog 5 
minuten te spelen is de stand 13-
11 en zijn de rollen omgedraaid. In 
de laatste minuut weet Swift nog 
op 13-12 te komen via een straf-
worp, maar meer geeft Altior niet 
weg. Met opgeheven hoofd en 2 
punten op zak kunnen de dames 
het veld verlaten. 
Altior 2 – Concordia/Boskant 2  
Uitslag: 10-3
Altior 3 – VVO 2 Uitslag: 11-6
Altior 4 – De Kangeroe 2  
Uitslag: 7-2
Altior 5 – Geko 3 Uitslag: 11-5
Altior 6 – Alico 2 Uitslag: 6- 7
Be Quick R1 - Altior R1 
Uitslag: 4-0 
Altior A1 – Miko ’76 A1   
Uitslag: 11-5
Altior B1 – Corridor B1   
Uitslag: 4-6
Altior B2 – SVO B1 Uitslag: 11-1
Altior C1 – ODIO C2   
Uitslag: 5-0
Flamingo’s C1 – Altior C2  
Uitslag: 6-1
Flamingo’s C2 – Altior C3  
Uitslag: 5-0
NDZW D1 – Altior D1 Uitslag: 0-0
Flash D1 – Altior D2 Uitslag: 2-3
Altior E1 – BMC E1 Uitslag: 2-4
Altior E2 – Corridor E1   
Uitslag: 0-1
Korloo F1 – Altior F1   
Uitslag: 4-0 Strafworpen 3-3 
Korloo F2 – Altior F3   
Uitslag 1-1 Strafworpen 0-2
De Korfrakkers W3 – Altior W1  
Uitslag: 9-0 Strafworpen: 2-1

SuPer-zondag bij altior

korfbal
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf
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          autosport                      karten              motorsport

meisjesteam TV de Balledonk
HeeSWIJK-DINTHeR - Het meis-
jesteam dat competitie speelt t/m 
10 jaar en bestaat uit Fleur Esse-
laar, Demi Kerkhof, Yara Smits, 
Isa van Delst en Luus van Alebeek 
mocht woensdag aantreden tegen 
Hilvarenbeek.

De uitwedstrijd was met moeite 
een gelijkspel geworden en nu 
moest minimaal hetzelfde resul-
taat gehaald worden om de eer-
ste plaats in de competitie vast te 
houden.

Na twee spannende dubbels, die 
beslist werden in de 3de set, was 
het 1-1. Op naar de 4 enkelwed-
strijden. De tegenstander was we-
derom goed aan het tennissen en 
toen de laatste partij bezig was, 
stond het 3-2 voor Hilvarenbeek. 
De single van Demi moest voor 
een gelijkspel zorgen en na de eer-
ste set verloren te hebben, lukte dit 
door zowel de 2de als 3de set in de 
tie-break te winnen. Knap gedaan 
en totaaluitslag 3-3. Succes op de 
laatste 2 wedstrijddagen.

tennis

VORSTeNBOSCH - Dressuurwed-
strijd 16 & 23 september 2012. 
De organisatie van deze beide 
paarden dressuurwedstrijd was in 
handen van paardensportvereni-
ging RSV Vorstenbosch en werd 
gehouden aan het buitenterrein 
Brakkensedijk te Vorstenbosch. 

Op 16 september was er speci-
aal een dressuurwedstrijd alleen 
voor Koudbloed Paarden. Beide 
wedstrijddagen hebben de dres-
suurruiters kunnen genieten van 

het prachtige terrein en het mooie 
weer. Dit is een van de laatste out-
door wedstrijden. De uitslagen van 
onze leden:
Koudbloed Paarden Dressuur Outdoor 
16 september 2012
categorie B
2e Karin Teunissen 177 pnt 1e proef 
4e Karin Teunissen 179 pnt 2e proef 
categorie L1
2e Anita Bouwhuis F. 187 pnt 1e proef 
3e Anita Bouwhuis F. 190 pnt 2e proef 
Paarden Dressuur Outdoor 23 sep-
tember 2012
categorie B
3e Karin Teunissen 186 pnt 1e proef
7e Indra Peereboom 179 pnt 1e proef
11e Judith Geurts 164 pnt 1e proef
6e Indra Peereboom 172 pnt 2e proef
9e Karin Teunissen 164 pnt 2e proef
categorie L1
6e Anita Bouwhuis F. 187 pnt 1e proef

7e Anita Bouwhuis F. 182 pnt 2e proef
categorie L2
4e Baukje Litjens 187 pnt 1e proef
5e Leslie Geffen 185 pnt 1e proef
5e Leslie Geffen 183 pnt 2e proef
7e Baukje Litjens 180 pnt 2e proef
categorie M1/M2
3e eva Windgassen 193 pnt 1e proef
4e Charlotte vd Liefvoort 190 pnt 1e 
proef  
7e Anne Hurkmans 185 pnt 1e proef
1e Anne Hurkmans 205 pnt 2e proef
7e eva Windgassen 180 pnt 2e proef
categorie M2
8e s Charlotte vd Liefvoort 175 pnt 1e 
proef 
1e Charlotte vd Liefvoort 179 pnt 2e 
proef 
categorie Z1
1e Yardena van es 219/213 pnt
6e Chantal vd Liefvoort 213/197 pnt.

r.S.V. Vorstenbosch

Sharyn Bellemakers

paardensportVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALTORNADO

VOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBALVOLLEYBAL
Speeltuin

t/m

zaterdag 6 oktober 

t/m

Bewegen en spelend bezig zijn, met en zonder bal. 
Eén keer per maand op zaterdag “Tornado speeltuin” 

om te ontdekken wat je leuk vindt.
Onder begeleiding van Tornado trainers in Sporthal de Overbeek. 

Van 10:00 tot 11:00 uur. €1,50 per keer per kind. 

gratis consumptie
voor paps&mams

zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober zaterdag 6 oktober 
Doe je mee? Meld je nu aan via 

Voor meer informatie: www.vc-tornado.nl of jeugd@vc-tornado.nl

www.vc-tornado.nl !

Al uw sport en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst.

info@demooibernhezekrant.nl

R.S.V. Vorstenbosch

Bernheze sportief
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Kun je nog hakken? 
Venga Boys

DJ Paul Elstak

Voor kaartverkoop: www.lunenburg.nl

The Classics,
DJ Rob Diederiks

DJ André 
van den Heuvel 
uit de Molenbar

Herleef de 70’s, 80’s, 90’s en 2000’s

 12 oktober

Monte Video 
DJ Rob Diederiks

en DJ Andre van den Heuvel 
uit de Molenbar komt ook!

2 november

al die ZERO hits draaien 

we overdwars aan 

elkaar tot EEn

dampende dansavond met 

Gigi d.Agostino

26 oktober

23 november 

DJ Paul Elstak
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

E V E N E M E N T E N

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

BERNHEZE
27 septeMBeR 
Open Coffee
Locatie: CC De Pas
Pagina 12

29 septeMBeR 
Open Huizendag
Pagina 16,17 & 18

30 septeMBeR 
Wandeltocht ‘Hartstocht’
Locatie: ’t Bomenpark in Heesch 
Pagina 13

3 - 13 OKtOBeR
Kinderboekenweek 2012: 
‘Hallo Wereld!’
Locatie: Bibiotheken Bernheze 
Pagina 12

6 OKtOBeR 
Bernhezer Business event
Locatie: Maas Coating Heesch
Pagina 10

8 OKtOBeR 
Ondernemerslokaal
Locatie: CC de Pas
Pagina 15

HEESCH 
28 septeMBeR 
the Young Ones - 
Optreden jonge bands
Locatie: CC de Pas
 
lezing: ‘Het opgeblazen 
heelal’
Locatie: Sterrenwacht Halley 

30 septeMBeR 
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 

1 OKtOBeR 
pasta en Risotto workshop
Locatie: Restaurant De Keuken 

2 en 9 OKtOBeR 
Vrije inloop avondsoos KBO 
Heesch
Locatie: zaal d’n Herd in CC de Pas 

5 - 6 OKtOBeR 
publieksavonden en 
jeugdmiddag bij Halley
Locatie: Sterrenwacht Halley

6 OKtOBeR 
invictus
Locatie: CC De Pas 

11 OKtOBeR 
KBO activiteiten: 
creatieve ochtend
locatie: zaal d’n Herd 
Pagina 12

12 OKtOBeR 
Koffie-informatiemiddag
Locatie: CC de Pas 
Pagina 13

30-jarig jubileumconcert MsO
Locatie: CC de Pas 
Pagina 9

NISTELRODE
t/M 20 OKtOBeR 
Kaartverkoop Xploderz indoor
Locatie: www.xploderzindoor.nl
 
28 septeMBeR 
Workshop Yantra 
Locatie: Palmenweg 5 

29 - 30 septeMBeR 
afsluitingsweekend 
zomerterras
Locatie: Raadhuisplein
Pagina 2

30 septeMBeR 
proef de herfst
Locatie: Natuurcentrum Slabroek 

Open zondag
Locatie: Nistelrode 
Pagina 6, 7 & 8

dreamon
Locatie: Muziekkiosk 
zeveneeuwenpark 
Pagina 8

1 OKtOBeR 
nisserois golf Championship
Locatie: Golfbaan de Hooge 
Vorssel 

Bijeenkomst: nisseroise 
brommerclub
Locatie: Cafe D’n Heuvel 

3 OKtOBeR 
Martien van den akker 
gastspreker Heemkundekring
Locatie: Heemhuis Maxend 3
Pagina 15
 
4 - 7 OKtOBeR 2012
Bernhezer
jeugdclubkampioenschappen 
tennis
Locatie: TC Telro 

6 OKtOBeR 
Volleybal speeltuin bij 
Volleybalclub tornado
Locatie: Sporthal de overbeek 
Pagina 22

Huis aan huis (oude) kleding, 
textiel ophalen
Locatie: Nistelrode, incl. 
buitengebied
 
8 OKtOBeR 
jaarvergadering 
supportersclub
Locatie: Kantine De Derde Helft 

9 OKtOBeR 
zonneochtend
Locatie: Paviljoen 

10 OKtOBeR 
Open avond de Kanz 
nistelrode
Locatie: Brede school de Kanz 

LOOSBROEK
4 OKtOBeR 
Open dag stal Bertus
Locatie: Dorpstraat 44

5 OKtOBeR 
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg 

10 OKtOBeR 
“sportz! On tour”
Locatie: Loosbroek 
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11 OKtOBeR 
Onderonsje loosbroek over 
goed zien en horen
Locatie: D’n Hoek in Loosbroek 

12 OKtOBeR
’70 Feest
Locatie: Lunenburg
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HEESWIJK-DINTHER
t/M 16 OKtOBeR
inschrijving 
Herfstbridgemiddag 
Locatie: CC Serveas 

27 septeMBeR 
Onderonsje dinther over goed 
horen
Locatie: CC Servaes
 
28 septeMBeR 
90’s W.O.W. Oude tijden 
bij jan van erp
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

29 septeMBeR 
Open Klotbeek Bridge 
toernooi
Locatie: CC Servaes
 
goud van Oud met dj Carl 
Locatie: Café zaal de Toren 

5 - 7 OKtOBeR 
toneelvereniging Kantlijn 
Locatie: Willebrordcentrum 
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5 OKtOBeR 
jupiler pubquiz
Locatie: Café zaal Jan van Erp
 
6 OKtOBeR 
Roze zaterdag
Locatie: Café zaal Jan van Erp 

7 OKtOBeR 
Wijnproeverij Wereldwinkel
Locatie: Natuurtheater de 
Kersouwe 

Oogstfeest 
Locatie: Kilsdonkse Molen

taartenschaaktoernooi
Locatie: Café zaal Elsie
 
9 OKtOBeR 
Onderonsje: Voorlichting over 
de OV-chipkaart 
Locatie: CC Bernrode 

11 OKtOBeR 
WMO ochtend
Locatie: CC Servaes 

Workshops over 
‘stevigheid in jezelf’
Locatie: Abdij van Berne 

VORSTENBOSCH
30 septeMBeR
Concert notenkrakers & 
Harmonie tricht
Locatie: De Stuik
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2 en 9 OKtOBeR 
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

6 OKtOBeR 
dansen tussen hemel 
en aarde
Locatie: Kloosterkapel 


