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the godmother: oase van vrijwillige passie

ren
Voor Bernhezena
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Door Bernhezena

HEESWIJK-DINTHER – Er werd al veel over geschreven en gezegd, maar de ultieme ervaring was voor de bezoekers die het prachtige cultuurkunstwerk mochten beleven in Natuurtheater Kersouwe. Een oase van vrijwilligers; bij de entree, de horeca, het licht en geluid en natuurlijk de
spelers. Die zagen er nog beter uit door de prachtige kleding, de grime en kapsels en het prachtige sfeervolle decor, waardoor men zich in een
Italiaans dorpje waande. In het lumineuze natuurtheater kwamen ruim 4500 bezoekers kijken naar het fantastisch gebrachte Godmother. Zoveel
vrijwilligers in zo’n klein cultuurrijk dorp, zorgden allemaal in hun eigen professie voor een aandeel in het geheel. Magnifiek!

Haal Overs digitaal
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R aivo Dankers

Amsterdam City Swim
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Zomernachtfestival

Europees Kampioen 65cc
Ladies E(n)vent
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nistelrode – Het Zomernachtfestival 2013 zorgde voor een plein vol
bezoekers. Succes voor iedereen, ook voor het goede doel waar een
ludieke aktie voor bedacht was.
V.l.n.r.: David Martinez Braceras, Raivo Dankers, Kevin Cristino

Op zondag stond de tweede
manche op het programma. Het
had wat geregend en hierdoor

info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of 06-22222955

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Schadeherstel,
reparaties en onderhoud
van alle merken caravans!

was de baan modderig en glad
geworden.
De start was niet erg goed en
Raivo begon buiten de top tien
aan de wedstrijd. Raivo ging er
eens goed voor zitten en binnen
een halve ronde wist hij de leiding
over te nemen. Hij gaf deze niet
meer uit handen.

Bij ons bent u
aan het goede adres!
Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode
0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Bernheze Media is trots
op de nominatie voor de award
‘Jonge Ondernemer van het Jaar’

Wij feliciteren alle collega’s die meedingen naar de felbegeerde titel.
In de categorie Ondernemer van het Jaar 2013 zijn genomineerd; DE TOREN ETEN & DRINKEN
(Heeswijk-Dinther), HANENBERG MATERIEEL (Nistelrode) en PETERS AANHANGWAGENS (Heesch).
In de categorie Jonge Ondernemers van het jaar 2013 zijn genomineerd; RESTAURANT BOMENPARK
(Heesch), BERNHEZE MEDIA (Nistelrode) en V&S AUTHENTIEK BOUWEN (Heeswijk-Dinther).
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Krant niet op woensdag ontvangen?

HEESCH - In het weekend van 24 & 25 augustus werd de finale om
het Europees Kampioenschap 65cc verreden in het Engelse Matterley
Basin. Raivo Dankers uit Heesch had zich weten te plaatsen voor de
finale en had als doel Europees Kampioen worden.
Op zaterdag reed Raivo zijn eerste manche, Raivo was goed weg
en reed al snel aan de leiding.
Hij wist dit vast te houden tot de
zwart wit geblokte vlag was gevallen.

Forelweekend

8 September a.s.

Heesch Presenteert

Iedere maandag 19.00-20.30 uur
gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A in Heesch
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

Wij zijn erbij!
Jij toch ook?

’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl

2

eten, drinken & uitgaan

Kookbattle op wanfM

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag
Kantoor
tramstraat 13a
5388 ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Acquisitie:
rian van schijndel
lianne geurts

voor 4 personen

Boodschappenlijstje

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van lierop
rachelle suppers

Romig
e
VENKELSOEP
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Het team van Goedemorgen Bernheze. V.l.n.r.: Wilma Pepers, Koen Reynard,
Anke Fransen en Roy van Brink
Foto: Michel Roefs

Administratie:
heidi verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
wendy van grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de ven
licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel

LOOSBROEK – In het programma
‘Goedemorgen Bernheze’ van
WanFM staat zaterdag 31 augustus een kookbattle centraal.

waar ook educatief en creatief
centrum De Eijnderic gebruik van
maakt. Een deskundige kok zal uitmaken wie de winnaar is.

In de wedstrijd wie het beste kan
koken, nemen presentatoren Roy
van Brink en Anke Fransen het tegen elkaar op. Dat zal niet gebeuren in de studio in Loosbroek, maar
in de open keuken van gymnasium
Bernrode in Heeswijk-Dinther,

De uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door gymnasium
Bernrode, De Eijnderic en supermarkt COOP uit Heeswijk-Dinther.
Goedemorgen Bernheze is te horen van 8.00 tot 12.00 uur. Bij de
kookbattle is publiek welkom.

Aanlevertijden
kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl

1 grote venkelknol
1 prei
Knoflookteentje
1 ui
250 ml crème fraîche
ten
2 groentebouillontablet
750 ml water
Olijfolie
Zout, peper
Hollandse garnalen

vOOrBErEidiNg

Snijd de venkel in blokjes, pers de knoflook, snipper de ui en snijd de prei
in ringen.

BErEidiNgSwiJZE

Verhit olijfolie in de pan en voeg knoflook en ui toe, fruit deze een paar
minuten. Voeg de venkel toe en verhit deze op lager vuur ongeveer
5 minuten. Voeg 750 ml kokend water, de prei, bouillontabletten (verkruimeld) en crème fraîche toe. Laat het geheel 10 minuten koken.
Pureer nadat de kooktijd is verstreken de soep. Breng de soep op smaak
met zout en peper.
Voeg als garnering Hollandse garnalen toe…..

Loosbroek

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Eet Smakelijk

NOvA
ZEMBLA

lunch • diner
borrel• terras• feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch | T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur

Lunenburg
teenage 12+

Advertorial

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Litanie van de Heilige damiaan
in vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

De ‘Litanie van de Heilige Damiaan’ is een kort toneelstuk dat op zondag 1 september om 15.00 uur wordt opgevoerd in de Kloosterkapel te
Vorstenbosch.

De complete versspecialist
voor de horeca

Hans Lakwijk, vrijwilliger bij het Damiaancentrum Nederland, schreef
deze monoloog en speelt die zelf.
In de vorm van een litanie probeert
Hans te laten zien dat de idealen,
die Damiaan ertoe brachten om zijn
leven te geven voor de melaatsen,
niet aan slijtage onderhevig hoeven
te zijn.
Aan de voorstelling gaat een documentaire vooraf die de noodza-

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

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

kelijke informatie over pater Damiaan, zijn leven en werk bevat.
De film duurt 35 minuten, de eenakter ongeveer 40 minuten. Na
afloop is er gelegenheid tot het
stellen van vragen aan de acteur,
die graag ook vertelt over de activiteiten van Stichting Damiaancentrum Nederland, gevestigd in
Sint-Oedenrode.
De opbrengst van de voorstelling is

voor dit Damiaancentrum.
Voor meer informatie zie ook het
programma op
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl

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

Lunenburg Teenage 12+ is dé teenageparty van Brabant waar je lekker kan dansen, chillen en feesten!
De feesten zijn helemaal alcoholvrij
en goed geregeld (belangrijk voor
je ouders).
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buro tweevoud: ‘Wij zijn om ons heen gaan kijken waar we, vanuit
onze visie over maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan mee wilden
werken en BECO sloot precies aan bij ons gedachtengoed’

Spot het BECO-logo en win!
– De PR-groep van BECO (Bernhezer Energie Coöperatie) schrijft een
wedstrijd uit. Als je het BECO-logo vindt dan win je niet alleen een jaar gratis lidmaatschap
t.w.v. € 25,-, maar dit lidmaatschap stelt je ook in staat om - met behulp van - de energiekoffer jaarlijks veel te besparen op jouw energiekosten en biedt je de mogelijkheid om collectief zonnepanelen aan te schaffen. Dus er valt heel wat te winnen!

heeswijk-dinther

Monique: “Die kennis, ervaring
en creativiteit zitten gebundeld
in Buro Tweevoud. Dat is onze
kracht. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren om BECO
te promoten.”
Milieuvriendelijk stoepkrijt
Carlijn: “Samen met de werkgroep
van BECO willen we met het logo
de naamsbekendheid vergroten.
BECO wil gezien worden, maar
wel op een duurzame, bij de coöperatie passende, manier. Die hebben we gevonden: origineel, in het
oog springend, maar wel tijdelijk.
Vanuit dezelfde lokale gedachte
van BECO, is er contact gezocht

‘kennis, ervaring
en creativiteit
zitten gebundeld
in Buro Tweevoud’
met EMVEHA Laser Solutions uit
Nistelrode. Zij zullen iedere week
het logo op twee plaatsen in elke
kern met milieuvriendelijk stoepkrijt op stoepen ‘sprayen’.
De locaties zijn fotografisch subtiel
in beeld gebracht en het is nu aan
u om in totaal 10 locaties te vinden. Mail het antwoord naar:
actie@bernhezerenergie.nl.
Voor meer informatie
www.bernhezerenergie.nl.
Van boven naar onder: Monique en Carlijn

Twee creatieve ontwerpers uit
Heeswijk-Dinther, Carlijn van der
Steijn en Monique van de Ven, zijn
in maart gestart met Buro Tweevoud, een reclamebureau. Zij zijn
op vrijwillige basis lid van de werkgroep Communicatie van BECO.
Carlijn: “Wij zijn om ons heen
gaan kijken waar we, vanuit onze
visie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), aan
mee wilden werken.
BECO sloot precies aan bij ons
gedachtengoed. Groen en lokaal
denken past bij ons. Duurzaamheid en mvo zijn ook in de reclamewereld belangrijke items. Veel
bedrijven richten zich steeds meer
op duurzaamheid en daarvoor be-

Tekst en fotografie Hieke Stek

steden zij dan ook veel aandacht
aan hun communicatie.”
Monique: “Ook wij hebben mvo
hoog in het vaandel staan. Een
handje helpen is voor ons vanzelfsprekend. Zo werken we bijvoorbeeld al jaren belangeloos mee
aan het maandblad d’n Hadeejer,
maken we het ledenblad voor Tennisvereniging De Balledonk, en de
HDL-se Carnavalskrant en werken
wij samen met drukkers die FSCgecertificeerd zijn.
Zomaar wat voorbeelden hoe wij
onze verantwoordelijkheid proberen te nemen.” Monique heeft
20 jaar ervaring als vormgever in
drukkerijen en Carlijn 10 jaar als
vormgever bij reclamebureaus.

De guerrilla actie loopt tot week
39: vanaf woensdag 21 augustus
kunt u tot en met woensdag 11
september de locaties insturen. Iedere week wordt er een winnaar
bekendgemaakt in DeMooiBernhezeKrant,” besluiten ze.

Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Structuur
Het is gelukkig allemaal weer normaal. Eindelijk is die ellenlange
schoolvakantie voorbij. Het dorp gaat weer gewoon massaal naar het
werk en naar school. Je kunt weer ouderwets een kanon afschieten
overdag. De toeristische fietsers op het avondterras zijn vervangen
door de plaatselijke kroegtijgers die gewoon een pilske bestellen in
plaats van die exotische Belgische bieren. Ritme, rust en regelmaat is
teruggekeerd in het dagelijkse leven.
Men zegt altijd dat het voor kinderen erg belangrijk is dat ze structuur
aangeboden krijgen in het leven, maar ik heb steeds meer de
overtuiging dat het voor volwassenen misschien nog wel sterker geldt.
Het verschil zit hem in het feit dat kinderen die structuur aangeboden
krijgen en dat volwassenen en bewust of onbewust er zelf voor kiezen.
Volwassenen zijn namelijk doodsbang voor veranderingen.

‘Veranderingen zijn alleen welkom
als ze heel geleidelijk verlopen,
zodat e er helemaal niets van merkt’
Veranderingen zijn alleen erg welkom als ze heel geleidelijk verlopen,
zodat je er helemaal niets van merkt. Een andere werkwijze, van de
ene op de andere dag, die je werk op termijn sneller en efficiënter zou
moeten laten verlopen, is genoeg reden tot paniek bij volwassenen.
Geklaag met als enige argument ´zo deden we dat nooit´ zorgt er
dan meestal voor dat er een tussenoplossing wordt gekozen om de
gemoederen te bedaren. Wanneer de eigenaar van een restaurant er
voor kiest het aloude menu de deur te wijzen en een compleet nieuwe
formule verzint voor zijn toko is bijna het hek van de dam. ´Geen
menu A meer?? Wanne klets! Wat is dit voor restaurant?
Ik denk dat voornamelijk de volwassenen blij zijn dat de vakantie
eindelijk is afgelopen. Ook al zeggen de meeste mensen dat ze het
makkelijk volhouden als ze altijd vakantie hebben, maar ik denk dat
dat heel erg gaat tegenvallen. Heerlijk vinden ze het dat ze van elke
week grotendeels hetzelfde kunnen verwachten. Een week zonder
grote veranderingen. Het is tenslotte geen vakantie meer.

Brabants Cabaret in Nesterlé
14 september 20.00 uur

www.bernhezerenergie.nl

www.buro-tweevoud.nl

8

ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

Nistelrode - Het Brabants Cabaret, bestaande uit het duo Jan van
Rijthoven en Erik Potters, verzorgen de allereerste avondvoorstelling in
het Nesterlé met hun voorstelling ‘Vur Mekaar’. Met sketches, acts en
liedjes laten ze ons een avond lachen onder het motto: Zôo lang ge kunt
laache, hoefde nie te janke! Dan hèddet Vur Mekaar!
Toegangskaarten à € 10,00 per
stuk, incl. 1 consumptie in de
pauze, zijn te koop bij Heemkundekring Nistelvorst, Maxend 3 op
maandag 2, woensdag 4 en maandag 9 september 2013 van 19.00
tot 20.00 uur.
Ook aan de bar in Nesterlé, gedurende de openingstijden van het

Nesterlé, zijn kaarten verkrijgbaar
vanaf maandag 2 september 2013,
zolang de voorraad strekt.
Dit is de gelegenheid om via een
prachtige voorstelling kennis te
maken met ons multifunctioneel
centrum! Iedereen is van harte
welkom!
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health, beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
doven en slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
huisartsenpost 0900-8860

Woensdag 28 augustus 2013

Advertorial

Activiteitenstal EquiZenz
Open dag zondag 1 september
- Op 1 september kun je tussen 11.00-13.00 uur aan
de Zevenmorgenstraat 2 in Uden kennismaken met alle begeleidingstrajecten van EquiZenz die speciaal ontwikkeld zijn
voor hooggevoelige mensen.

UDEN

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
THUISZORG PANTEIN
voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
langven 24, tel: 0412-453798
spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
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
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
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 uden
tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg 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
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
laar 40. tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in heeswijk
& nistelrode. de huisartsen uit
de regio draaien diensten in
loosbroek.

Jaartraining
Veel gevoelige mensen raken door
de veelheid van prikkels overbelast,
wat vaak leidt tot ‘niet lekker in je
vel zitten’, angsten, onzekerheid,
zwaarmoedigheid en zelfs kan
resulteren in een burn-out. Voor
deze groep hooggevoelige mensen heeft Equizenz de jaartraining
‘Hooggevoelig’ ontwikkeld vanuit
de gedachte ‘durf te voelen en je
hart te volgen’. Deze jaartraining
begint op 26 en 27 september.
Equi&art ‘Hooggevoelig’
Equi&art is een mix van coachen
met paarden, kunstzinnige intuïtieve ontwikkeling en familieopstellingen. Het doel van de training
is om de hooggevoelige mens te
helpen bij de zoektocht naar authenticiteit en rust.

Paarden helpen EquiZenz bij de training

De eisen van de maatschappij zijn
voor veel mensen niet gemakkelijk.
Vooral gevoelige mensen kunnen

last hebben van teveel prikkels.
Daarvoor zijn bij EquiZenz speciale
trainingen ontwikkeld.

Wil je je leven net iets anders aanpakken, zoek je praktische oplossingen voor een druk bestaan of zit
je midden in een tijd van grote veranderingen en kom je er zelf niet
uit, dan is deze training een mooie

Equi
Zenz
kans om met je eigen thema’s aan
de slag te gaan. Zeker als je wilt
leren omgaan met je hooggevoeligheid.
We leren je vertrouwen op je intuitie en je gevoel. Je hervindt je eigen authenticiteit en kracht. Oude
patronen worden doorbroken zodat je vrij bent om je leven te leven
zoals jij dat wilt.
De open dag is gratis, maar meld
je wel even aan per mail, zodat we
weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten!
Voor meer info www.equizenz.nl.

Activiteitenstal Equizenz
Zevenmorgenstraat 2, Uden
Info@equizenz.nl

‘Een glimlach is de goedkoopste manier om je uiterlijk te veranderen’
Advertorial

Hoort u alles nog wel?
Reden om naar Van Schijndel Hoortechniek te gaan
HEESCH - De achteruitgang van het gehoor is voor de meeste mensen
een nauwelijks merkbaar proces. Het is meestal de omgeving die u erop
attendeert dat u erg vaak ‘wat zeg je?’ zegt. Met een met zorg aangepast hoortoestel gaat voor veel mensen weer een nieuwe wereld open,
vol geluiden die het leven zoveel meer kleur geven.
Keuze protocol
Met ingang van 1-1-2013 is het
keuzeprotocol hoorzorg ingevoerd. Het protocol bepaalt uit
welke categorie u een hoortoestel
mag kiezen. De zorgverzekeraar
heeft hoortoestellen in 5 categorieën ingedeeld: van eenvoudig
naar adequaat. Het protocol geeft
een bindend advies en is gelijk bij
iedere audicien in Nederland. U
kiest, samen met de audicien, een
hoortoestel uit uw categorie en u
krijgt 75% vergoeding.
Geavanceerde hoortoestellen
De meer geavanceerde hoortoestellen en toestellen in de nieuwste
uitvoeringen en technieken vallen
meestal buiten de categorieën van
adequate hulp die via de verzekering wordt vergoed.
Onze ervaring leert dat veel klanten juist belangstelling hebben
voor deze toestellen. Wij hebben
de kennis en mogelijkheid in huis
om deze te leveren.

Zorgverzekering
Wist u dat, wanneer u een aanvullende verzekering heeft, u in de
meeste gevallen geen eigen bijdrage heeft en uw toestellen dus
100% vergoed worden?
Wij hebben een aparte vergoedingsregeling met zorgverzekeringen die onderdeel zijn van
Achmea. Iets minder vergoeding
maar wel vrije keus in toestellen.
Ook met een Achmea zorgverzekering kunt u dus gewoon bij ons
terecht.
Kwaliteit
Wij bepalen zélf hoe de dienstverlening eruitziet. We geloven dat
die gebaseerd moet zijn op vakkennis en persoonlijke aandacht
voor ál onze cliënten.
Ook wanneer u reeds hoortoestellen heeft zijn onze audiciens, die
alle dagen aanwezig zijn, bereid
om u het beste advies te geven.

Adviesbureau

Reflex

Centrum voor Visuele Training
Oogtraining helpt bij:
• Concentratieproblemen: dyslexie, ADHD, ADD, e.d.
• Gevolgen van: hersenbloeding, hersenletsel, whiplash, MS.
• Vermoeidheidsklachten: CVS, slaapproblemen, ME.
• Emotionele overbelasting: stress, (winter)depressie, traumaverwerking.
• Migraine, Ziekte van Ménière, wagenziekte, enz.
Oogtraining verbetert:
Concentratie, geheugen, reactievermogen, evenwicht, diepte en breedte zicht, oog-handcoördinatie, studieprestaties, rijvaardigheid, enz.
Weijen 16a - 5388 HN Nistelrode - 06-54790867 - info@abreflex.nl - www.abreflex.nl

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Tel: 0412 - 63 01 09
www.privazorgdenbosch-oss.nl

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen
Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

‘t Dorp 29 - Heesch - 0412-475959
Meijerijstraat 6 - Veghel - 0413-288388
Botermarkt - Uden 3 - 0413-330905
www.vanschijndelhoortechniek.nl
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Alle Haal Overs nu digitaal verkrijgbaar
53 jaar Nisseroise geschiedenis op een USB-stick
nog aan kunnen komen.” En dat
was niet het enige obstakel dat
de mannen vanaf november vorig
jaar tegen zijn gekomen. Ties: “We
wisten dat het veel werk zou zijn.
We verwachtten zeker een jaar
bezig te zijn met het digitaliseren.
Dat viel mee, maar er kwamen wel
veel dingen bij kijken die we van
tevoren niet hadden verwacht. Zo
was vooral bij de uitgaven uit de jaren ’70 en ’80 de kwaliteit slecht.

Haal Overs nu thuis in goede kwaliteit geprint worden. Ook de leesbril
is niet nodig want inzoomen kan en
de kwaliteit blijft net zo goed.
“Wij vonden het lastig om tijdens
het scannen niet alles al te lezen en
we hopen dat die nieuwsgierigheid
ook bij de rest van de dorpelingen
nog heerst. Wij vonden het heel
leuk om te doen en zullen nog vaak
de USB-stick even in de computer
doen om het resultaat te bekijken.

‘We vonden het lastig om tijdens het scannen
niet alles al te lezen’

Ties Daverveld en Jos van Erp met ‘Gewoon 53 jaar Nistelrode’

Tekst en Foto: Nina Mulder

Nistelrode - Ties Daverveld en Jos van Erp hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om alle 316 Haal
Overs, plus 6 extra edities te digitaliseren. Ties: “Ik heb Jos gemaild, omdat ik had gelezen dat hij alle nummers thuis had. Het leek me super, want het is zoveel geschiedenis. Gewoon 53 jaar Nistelrode. Dat wilde ik
beschikbaar maken voor iedereen én voor altijd.”
Jos: “Voor mij was het hoofdstuk
Haal Over eigenlijk al over en uit.
Maar na wat aandringen van Ties,
zijn we er samen helemaal voor

gegaan. Mijn moeder hechtte heel
veel waarde aan de Haal Over omdat mijn vader er lang aan heeft
meegewerkt. Zij heeft ze allemaal

bewaard en lagen in een doos op
zolder. Ties: “Ja we dachten allemaal, maar er ontbrak er één.
Gelukkig hebben we ook daar

Hiervoor hebben we de hulp van
verschillende instanties en particulieren in moeten schakelen en ook
veel aandacht moeten besteden
aan de bewerking. Ook konden we
niet alle namen van de missionarissen die op de kaft terugkwamen
snel achterhalen en moesten we op
pad om soms betere versies van de
Haal Overs te zoeken.”
Uiteindenlijk is het allemaal gelukt
en het resultaat mag er zijn. De
USB-sticks zijn niet alleen voorzien
van alle nummers, maar ook een
handige index waarbij notities kunnen worden gemaakt, daarnaast
zijn er links naar namen van missionarissen en zusters op het voorblad,
links naar namen/hoofdstukken en
de extra nummers. Ook kunnen de

Toch is onze missie nog niet ten
einde, want we willen natuurlijk dat
zoveel mogelijk mensen meegenieten”, aldus Ties en Jos. Ties: “Zelf
ben ik bezig een collage te maken
van mijn tante zuster Irene. Zij staat
met een foto op de voorkant in de
uitgaven 13 t/m 24“.
Mail voor 21 september 2013 uw
gegevens naar ti-an.daverveld@
kpnmail.nl of jverp@home.nl.
Of bel naar Ties: 0412-617412
of Jos: 0412-617066. Dan kunt u
op zaterdag 28 september of zaterdag 5 oktober uw USB-stick
ophalen tussen 10.00 en 15.00
uur op Weijen 19a. De kosten zijn
€ 12,50 per stuk, inclusief USB-stick
en eventuele bijdrage aan de missionarissen.

Een reus onder de tomaten

www.vorstenbosch-info.nl

Heesch - Bij de volkstuinvereniging ’t Akkerveldje in de Schoonstraat
is er ’n vruchtbare bodem voor allerlei zaken. Het belangrijkste is natuurlijk de oogst, maar ook de overige zaken krijgen de nodige aandacht.

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

Dit jaar was er door het slechte
voorjaar een matige verwachting
over de oogst.
Ton van der Vleuten heeft echter
bewezen dat ook bij een slecht
voorjaar een mooie oogst kan worden binnengehaald.
Hij mocht een zogenaamde
‘Spaanse tomaat’ van 746 gram
oogsten. En heus, de tomaat is rijp,
ook al ziet die groen!

Informeert, boeit en
interesseert

Open
Monumentendag 2013

Ook de overige leden van de
volkstuinvereniging klagen niet.
De oogst, die lang op zich liet
wachten, blijkt uiteindelijk overvloedig te zijn.
En omdat iedereen zoveel mogelijk
werkt zonder chemische bestrijdingsmiddelen, kunnen alle leden
in de tuin en thuis genieten van
zelf gekweekte biologische groenten en fruit.

Ton van der Vleuten bij zijn tomatenoogst

Foto: Bert Wijnen

Alle actie aanbiedingen

ook om mee
te nemen
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1 shotje

€1,-

Openingstijden: donderdag t/m zondag vanaf 19.00 uur

Laar 24 | 5388 HG Nistelrode | 0412-610828

Schnitzel Menu
Heerlijk schnitzel met een frisse salade en knapperige frites.

TOP MENU

5,

95
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K
C
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Deze aanbieding is geldig de hele maand september 2013

Plaza ‘t Supertje - Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11:30 tot 21:00 uur

Macht en Pracht

bernheze - In het weekend van
14 en 15 september is het Open
Monumentendag. Duizenden monumenten zijn dan in het hele land
gratis te bezichtigen.
Dit jaar is gekozen voor het thema
Macht & Pracht. Dat betekent speciale aandacht voor verschillende
soorten macht, en de pracht die
daar in Nederland uit voortkwam,
te zien bij kastelen, stadspaleizen,
grachtenpanden, buitenplaatsen,
maar ook bij kerken, rechtbanken
en gebouwen van openbaar bestuur.
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Nazomeren in de Kersouwe

Ondernemen
is ook D.O.E.N

Direct Onmiddellijk
En Nu

JuNE NOA

NAvArONE

Puur NAtuur

HEESWIJK-DINTHER - Nazomeren
in de Kersouwe, dat is genieten
van nog hele bijzondere concerten
op mooie zomeravonden buiten.
Soul, singer-songwriter, pop, rock,
akoestisch en dance; het is er allemaal de komende weekenden.

als klein meisje haar vader piano
hoorde spelen. Een funky, soulvolle sound vormt de basis onder
haar jazzy vocalen. Puurdere blueeyed soul zul je in Nederland niet
snel tegenkomen, maar ook een
vleugje pop wordt niet geschuwd.
30 augustus, 21.00 uur. Entree
€ 15,-.

Can Dance, Tom Waits en David
Eugene Edwards maakt hij melancholische en soms sprookjesachtige liedjes. Vrijdag 6 september,
21.00 uur. Entree € 15,-.

Vrijdag 30 augustus speelt June
Noa, die afgelopen week nog in
het voorprogramma van de Pointer Sisters stond. Op vrijdag 6
september verrast het succesvolle
Navaronne met een uniek akoestische show en in het voorprogramma Robin Borneman. Zaterdag 7
september zorgt de line-up van
Puur Natuur voor een schitterend
dance-event.
June Noa; blue-eyed soul
Het begon allemaal toen June Noa

Navarone; exclusief akoestisch
Met een exclusieve akoestische
show, wil Navarone een andere
kant van de band laten zien. Niet
door de elektrische instrumenten simpelweg te vervangen door
akoestische varianten, maar door
de songs geheel opnieuw op te
bouwen en te her-arrangeren. In
het voorprogramma zingt Robin
Borneman. Geïnspireerd door o.a.
Nick Drake, Lisa Gerrard en Dead

Puur Natuur
Op 7 september zal er wederom
een nieuwe editie van ‘Puur Natuur’ plaatsvinden. Vele internationaal geroemde dj’s van eigen
bodem zullen met veel plezier de
Kersouwe weer helemaal op z’n
kop zetten.
De line-up van Puur Natuur 2013
is.... Vato Gonzalez Mc Tjen, Jordy
Dazz, Skitzofrenix, Jeff Doublue,
Thomas Newson, SL8, MC Iceman.
Zaterdag 7 september, 19.00 uur.
Entree € 18,50.
Op www.kersouwe.nl vind je meer
informatie en het hele programma.

Met Maxima de Amsterdamse
grachten in

V.l.n.r.: Miranda Smits, Marko Konings, Sabine van Lamoen en Miranda van Asseldonk

HEESWIJK-DINTHER - Vorig jaar werd voor het eerst de Amsterdam City Swim georganiseerd. De bekendste
deelneemster vorig jaar was prinses (nu koningin) Maxima. Op zondag 8 september staat de tweede Amsterdam City Swim gepland. Er zullen dan een viertal inwoners van Heeswijk-Dinther, allen lid van vriendengroep De Tuinders, een sprong wagen in de koele maar toch redelijk schone Amsterdamse grachten.
Deelnemers dit jaar zijn Miranda Smits, Sabine van Lamoen, Miranda van Asseldonk en Marko Konings. Zij
gaan proberen om de prestatie van vorig jaar te herhalen. Want over 2013 meter zwem je toch ruim een uur,
en dat in relatief koud water. Dat vraagt wel de nodige oefening en voorbereiding van de deelnemers.
Vanwege het grote succes van vorig jaar was de individuele inschrijving binnen een paar dagen volgeboekt. Inschrijving was alleen nog
mogelijk als business team. Gelukkig wilde een van de werkgevers
van de zwemmers wel sponsoren
en is hun deelname alsnog verzekerd met team Canon/Tuinders.
Met hun deelname willen de
zwemmers van team Canon/Tuinders een moreel steuntje in de rug
geven aan Twan Smits uit Dinther
die lid is van vriendengroep De

Tuinders en lijdt aan ALS. En daarnaast wil men uiteraard zo veel
mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar deze ongeneeslijke
ziekte.
De stichting-ALS gebruikt dit geld
om de kwaliteit van zorg voor de
mensen die aan ALS lijden te verbeteren. En hopelijk ooit een medicijn te vinden om deze dodelijke
ziekte te stoppen. De oorzaak van
het ontstaan van ALS is nog niet
bekend. Wat wel bekend is, is dat
de levensverwachting na de diag-

nose gemiddeld slechts drie jaar is.
Steun de stichting-ALS door de leden van team Canon/Tuinders te
sponseren. Dat kan rechtstreeks
via de site www.amsterdamcityswim.nl/nl/tuinders waarbij je
dan kunt kiezen om het team als
geheel, of één van de vier deelnemers persoonlijk te sponsoren. Heb
je geen internet?
Je kunt ook een bedrag overmaken
op rekeningnummer 1562.71.826
ten name van O. v.d. Boom inzake
tuinders.

FITNESS - BUDOLESSEN -

TEL.0412-633332
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PERSONAL TRAINING - GROEPSLESSEN

WWW.VANBUELSPORTS.NL

Gevestigd op de woonboulevard in Oss
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E(n)VENT

LADIES E(N)VENT

HEESCH – De Pas in Heesch staat donderdagavond 5 september in het teken van lifestyle voor vrouwen EN
mannen. De theaterzaal wordt compleet omgetoverd tot een wereld vol verleidingen. Wonen, verzorging,
beauty, gezondheid, educatie, fotografie, zien en horen geven slechts een globale indruk van alles wat u hier
zult vinden. Accessoires voor in huis, inclusief bloemen tot en met sieraden, mode, tassen en shawls maken
van De Pas een paradijs voor de moderne vrouw EN man.
gEZONdHEid
Angeli van Bergen en Coert van Roessel van het programma Obese (RTL4) komen vertellen hoe goed ze zich
voelen met de vele kilo’s die zij kwijt zijn en hoe zij het programma hebben ervaren. Zij kunnen u als geen
ander vertellen wat de juiste motivatie kan betekenen voor een gezonde levensstijl.

Er worden
kortingsbonnen
uitgedeeld
Te besteden
in de winkel

EXCLuSiEf vOOr MANNEN
Joyce zal met haar band de mannen behagen met mooie muzikale klanken en de Harleys geven het stoere
tegenwicht voor al het lichtvoetige van die avond. De bierproeverij, de smartphone met gadgets, de stoere
mannenkleding en het contact met elkaar zorgen voor een unieke gelegenheid om ook de lifestyle voor mannen aantrekkelijk te maken.
dOEN
De workshops zorgen voor een welkome aanvulling op al het kijken en indrukken verzamelen. De creatieve,
spirituele of verrassende andere activiteiten maken de avond compleet. Ter plekke kan een keuze gemaakt
worden, inschrijven hoeft niet.
De Ladies E(n) Vent is van 18.30 tot 22.30 uur. Entree € 7,50, inclusief een kop koffie/thee met iets lekkers.

Kaartjes voor het event kunnen gereserveerd worden
via www.de-pas.nl. Voor vragen: info@de-pas.nl.

Walstraat 40 - 42 5341 CK Oss
T. (0412) - 654 800 E. info@travel-team.nl

www.travel-team.nl

HOE VERSIER JE ’N VLAAIBODEM?
door eerst twee broden te kopen

Als u hem nog niet ontdekt heeft, is dit uw kans.
Want hij is lekker!! U tovert makkelijk en snel
een heerlijke vlaai voor 5 personen op tafel met
fruit van het seizoen want er is nu nog volop.
Met de tips die wij u erbij geven, wordt uw vlaai
een topper.
Bij aankoop
va

2 broden n

naar keuze

de bakkers Lamers

Wener
vlaaibodem

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

5 personen

1,95

ZATERDAG
M
/
T
G
A
D
N
MAA 0 UUR OPEN
OM 7.0
akkers:
eb
tips van d

e
het lekkerst
Notnberonogd maeta’nrdvleu, gje zeezout. € 2,95
note
nvlaaibavaroisruchte
Bosv
ienyoghurt
Aa10-rd12 be
personen € 12,95
vlaai, 10-12 personen € 12,95

deze aanbiedingen gelden van 29-8 t/m 4-9-2013

Leef je uit met fruit…

alle soorten die je maar kunt bedenken

zo versieren wij!

normaal 3,65
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N A T U U R G E B I E D

DE MAASHORST
www.demaashorst.nl
Reacties op deze Maashorstpagina?
Stuur ze naar info@demaashorst.nl

Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, omgeven door de
gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De Maashorst ontwikkelt voor haar bewoners, ondernemers en
toeristen een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. In Stuurgroep
De Maashorst werken verschillende gebiedspartijen samen om de kernwaarden van het gebied te versterken, de
regionale economie te stimuleren en economie en ecologie duurzaam te verbinden. De natuur, het unieke water, een fraai
landschap en bijzondere archeologische vondsten maken De Maashorst met recht tot een landschap van allure.

Start aanleg ecologische verbinding
De Maashorst
Dienst Landelijk gebied is in natuurgebied De Maashorst gestart met de aanleg van de
ecologische verbinding bij buurtschap Mun.
De verbinding van 20 ha groot ligt tussen de in aanbouw zijnde ecoducten over de
provinciale weg N314 en de rijksweg A50. Het terrein ondergaat een metamorfose en
vormt straks de ideale schakel voor reeën, dassen en amfibiën tussen de natuurgebieden
Schaijkse Heide en Herperduin. De verbinding moet eind 2013 gereed zijn. Het project is
geïnitieerd door Stuurgroep De Maashorst. Dienst Landelijk Gebied coördineert het project
in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

70 km MTB-route
bewegwijzerd
“De gemeente Landerd gaat dit najaar,
in opdracht van Stichting De Maashorst
in Uitvoering, verder met de tweede fase
van het project Realisatie Recreatieve
Routing”, vertelt Sonja Manders, gemeente
Landerd.

Oogsttijd
Edo Stouten, oprichter van Bonduelle Nederland, is door de Maashorstboeren gevraagd
om de Maashorststreekproducten te gaan opzetten. Sinds zijn pensioen is hij voorzitter
van de Stichting Maashorstboeren Projecten.
“We produceren de lekkerste, gezondste, mooiste en verse producten onder ons eigen label De
Maashorst. De ambitie is om van de Maashorststreekproducten, en die zijn er in overvloed, het
A-merk onder de streekproducten te gaan maken. Het bier staat al. Net als de kersen en het
kersenbier. Inmiddels hebben we voor het tweede jaar witte asperges ingepot en komend seizoen
worden groene asperges aan het assortiment toegevoegd. Aardbeien, blauwe bessen, kersen
en frambozen worden verwerkt tot vruchtensauzen en vruchtensappen en zijn onder andere
verkrijgbaar bij alle Maashorstboerderijwinkels. De potentie van het lekkerste uit de streek is
enorm groot, net als de energie om dat te laten zien”, aldus Stouten.

Herstel Schaijkse Heide
De planning is om dit najaar weer verder te gaan met het herstel van de Schaijkse
Heide. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de hydrologische situatie
door het dempen van 400 meter greppels en het herstel van de heide door het plaggen
van 60 are.
Verder wordt deze winter in de bossen bij Zeeland een dunning uitgevoerd. Er is al een aantal
gebleste bomen te zien. Dit zijn echter (voornamelijk) reguliere werkzaamheden die op
verschillende plekken in De Maashorst worden uitgevoerd.

“Het afgelopen jaar is in de bossen bij
Schaijk een ontbrekende schakel in het
fietsroutenetwerk aangelegd. Voor dit
najaar staat de aanleg en bewegwijzering
van de MTB-route op de planning. In totaal
wordt ca. 70 km MTB-route bewegwijzerd.
Tevens worden er enkele doorsteken
bewegwijzerd die het mogelijk maken de
route in te korten.”

Bosomvorming in
Udenoord
De komende weken starten de werkzaamheden voor “Omvorming naar
een natuurlijker bos” in De Maashorst.
Voor de ontwikkeling van dit gebied is
in opdracht van Stuurgroep De Maashorst
het ‘Natuurplan De Maashorst’ opgesteld.
Een deel van de bosomvorming vindt plaats
aan de Grensweg in het bosgebied Udenoord.
Hier worden delen van het bos gekapt om
een geleidelijke en glooiende overgang te
krijgen van het open middengebied naar
het gesloten bos.
Een aantal groepen van inheemse loofboomsoorten worden behouden, zodat er
afwisseling ontstaat in heide en groepjes
bomen. Er komen kronkelende wandelpaden
die het natuurlijke reliëf volgen. De rechte
paden (de Grensweg en de Kerstsparlaan)
worden hiermee doorbroken, waardoor
wandelen aantrekkelijker wordt.

Natuurpoort bij
de Kriekeput
Een grote sleutel bij de Kriekeput in
Herperduin markeert dat het officieel
een Brabantse Natuurpoort is geworden,
samen met de functie van recreatieve
poort voor De Maashorst.
De Kriekeput maakt daarmee onderdeel
uit van een Brabant breed netwerk. Op dit
moment zijn er 10 Brabantse Natuurpoorten
geopend en het netwerk groeit verder naar
30 locaties in 2015. Een Brabantse
Natuurpoort is een herkenbaar knooppunt
in de natuur waar de bezoeker
gegarandeerd ruime parkeergelegenheid,
een horecavoorziening, diverse fiets- en
wandelroutes en informatie over natuur,
cultuurhistorie en routes aantreft.

Landerij VanTosse ontvangt bijdrage Landschappen van Allure
Landerij vanTosse gaat zorgen voor een aantrekkelijk voedsellandschap van circa 70 ha
dat een goede verbinding tussen Oss (en Heesch) en De Maashorst vormt.
“We zijn blij dat Landerij VanTosse een bijdrage ontvangt vanuit de gelden van Landschappen van
Allure”, aldus Geert Versteijlen, voorzitter Stuurgroep De Maashorst. “Stichting Landschapsbeheer
Oss en de gemeente Oss hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen het gebied
(verder) te ontwikkelen. Dit doen zij samen met een aantal ondernemers uit het gebied.” De
bedoeling is dat het gebied drie dragers krijgt: Fruitallee (fiets- en wandelroute met aan weerszijden
fruitbomen en -struiken), hopframe (dubbelfunctie van parkeren en voedselproductie) en graansingel
(Ruwaardsingel met granendatabank).

Agenda Natuurcentrum De Maashorst
8 september: Fietstocht ‘Zoek de
verbinding’ naar de nieuwe ecoducten van
De Maashorst.
11 september: Kindermiddag koken
‘De natuur op je bord’.
26 oktober: De Nacht van de Nacht.
Een activiteit voor het hele gezin.
Wandeling van 3,5 km langs verschillende
posten waar allerlei deskundigen iets

vertellen over dieren in de nacht.
Zonder zaklampen!
13 november: Kindermiddag
‘Lantaarnoptocht Sint Maarten’.
In december organiseert Natuurcentrum
De Maashorst ook nog de bijzondere
activiteit: De Winterwende. Mis dit niet!
Houd de website in de gaten:
www.natuurcentrumdemaashorst/agenda

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Stuurgroep De Maashorst, die bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden en vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en VVV Noordoost-Brabant.
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24 uur 7 dagen 52 weken

online

totaalmarkt het grootste online
woonwarenhuis
Totaalmarkt.nl is het grootste online woonwarenhuis van Nederland. Totaalmarkt.nl heeft een uitgebreid assortiment aan producten voor in en om het huis. Ons warenhuis bestaat uit 14
gespecialiseerde webshops op het gebied van wonen, design,
slapen en tuin. Alle totaalmarkten zijn gevestigd in of in de omgeving van Nistelrode.
In 2010 en in 2013 heeft Totaalmarkt de prestigieuze Thuiswinkel
Award in de categorie wonen gewonnen. Deze publieksprijs is
een enorme erkenning omdat hij wordt uitgereikt o.b.v. het aantal stemmen van klanten, die Totaalmarkt.nl dus de beste woonwebwinkel van Nederland vinden. Overigens is in 2011 en 2012
een eervolle 2e prijs behaald in deze categorie.

COLOFON

Badkamermarkt.nl is de grootste online aanbieder van badkamers
& sanitair producten. Hier kunt u terecht voor ligbaden, douches,
wastafels, toilet, badmeubels en overig sanitair. Bij Tegeltotaalmarkt.nl vindt u altijd de juiste wand- of vloertegels voor uw badkamer, keuken of woonkamer.
Wilt u uw woon- of slaapkamer sfeervol inrichten? Kies dan een
van de vele mogelijkheden op Deur-, Haard-, Verlichting- of
Raamdecoratietotaalmarkt.nl. Voor alles op het gebied van elektrotechniek bent u bij Elektrototaalmarkt.nl aan het juiste adres
en voor bedden, boxspings en matrassen gaat u naar Beddentotaalmarkt.nl.
Bij Sierbestrating-, Hardhout-, Zonwering- en BBQTotaalmarkt.nl
vindt u alles wat u nodig heeft om uw tuin prachtig in te richten
en aan te kleden. Graag verwelkomen we u snel in 1 van de webwinkels van Totaalmarkt.nl.

mooi & in de streek

Sierbestratingtotaalmarkt.nl
De grootste sierbestrating
webwinkel van Nederland!

• eetcafé ‘t Pumpke
• de kriekeput
• los door het bos
• bomenpark
• hb Foods
• equizenz

mooi & duurzaam
• beCo
• g.hermes houtbewerking
• van bakel eco
• van der wijst kleinvak
• sun & wind energie

mooi & in bedrijf

Totaalmarkt.nl
Diepvries & Versproducten

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

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

Deurtotaalmarkt.nl
De voordeligste deurenwinkel
van Nederland op internet!

• van schayk voF
• orangerie van tilburg
• rivez Assurantiën &
risicobeheer bv
• wve schilderwerk
• v.o.F. van berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. geurts grondwerken
• Financieel centrum heesch

mooi & online
• bbQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• gracy.nl
• uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Schitterende zonnige
Zonnerit Zonnebloem

De (DOP) start in september
weer met computercursussen
Heeswijk-Dinther - De DOP (Digitale Ontmoetingsplaats) biedt 50
plussers de gelegenheid om de mogelijkheden van de computer te verkennen en organiseert hiertoe kennismakingsbijeenkomsten.
De insteek van de kennismakingsbijeenkomsten is laagdrempelig.
De bedoeling is de eerste ‘knoppenangst’ te overwinnen en de
nieuwsgierigheid naar de computer te prikkelen met behulp van
voorbeelden en makkelijke oefeningen. Het plezier dat de computer kan geven staat voorop. De
enthousiaste vrijwilligers van het
leercentrum staan klaar om hun

Leo Peters van WanTV

Nistelrode - Vrijdagmiddag 23 augustus genoten gasten van de
Zonnebloem en bewoners van Laarstede weer volop van een Zonnerit
door het mooie Brabantse land. Dit keer ging de nieuwe autotocht van
Nistelrode via Uden, ’t Oventje, Schaijk, Reek en Zeeland weer terug
naar Nistelrode.
Er was van alles te zien, men reed
langs een Mariakapel, een paardenmelkerij, een voormalige hertenfarm en genoot onderweg van
een veld prachtige zonnebloemen.
Het zonnige zomerweer zorgde
voor blije gezichten. Rond 16.10
uur kwamen de auto’s aan bij Zaal
’t Tramstation in Nistelrode. Met

een kopje koffie, een glaasje fris
en frietjes met een snack werd er
gezellig bijgebuurt. Leo Peters van
Wantv heeft gefilmd bij deze zonnerit. Zijn verslag vind u bij wantv.
nl. Kijken dus. Alle Zonnebloemvrijwilligers hartelijk dank voor
deze geslaagde activiteit. Tot de
volgende Zonnerit.

leeftijdsgenoten wegwijs te maken
in de digitale wereld.
De DOP geeft ook cursussen en
workshops voor 50-plussers die
meer met de computer willen
doen. Hiervoor zijn o.a. de volgende mogelijkheden: Cursus fotobewerking, internet, Microsoft Excel
of Word, workshop Rabo internetbankieren en nieuw is de workshop kennismaken met een iPAD.

De kosten voor de kennismakingsbijeenkomsten en de cursussen
bedragen € 45,00. De kosten voor
de cursus Word bedragen € 55,00.
Genoemde prijzen zijn inclusief
het benodigde lesmateriaal t.w.v.
€ 17,50. De kosten voor de workshop bedragen € 10,00.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator Ben Beeftink.
Tel.: 0413-291924 of
06-51317609
computerhoek-hdl@home.nl

Ook voor een talencursus kunt
u bij de Eijnderic terecht!
Bernheze - De vakanties zijn voor vrijwel iedereen weer achter de rug
en de avonden worden in een rap tempo korter. Tijd voor een cursus
bij de Eijnderic! Ons aanbod is enorm en ook op het gebied van talen
hebben wij volop keuze.
Speciaal voor de taalcursussen organiseren wij op donderdag 29
augustus van 19.00 tot 21.30 uur
een informatie-avond waarbij onze
docenten u persoonlijk informeren
over de cursus.
Natuurlijk zijn zij er ook om uw

vragen te beantwoorden. U heeft
de keuze uit de Engelse, Franse,
Italiaanse en Spaanse taal op diverse niveau’s.
Schrijf u nu in zodat u volgend jaar
een aardig woordje buitenlands

spreekt als u op vakantie bent.
Meer informatie: 0412-454545 of
info@eijnderic.nl.

heesch

KBO Bernheze

Janske heeft veel voor de KBO Heesch betekend

Janske Verstegen-van Lokven 100 jaar

leisische, Orchideeën- en Lorituin
en de vlinders in de vlindertuin.

Heesch - Maandag 5 augustus mochten wij - Wil Kamp en
Martien van Iersel - als vertegenwoordigers van KBO-Heesch,
even inbreken bij een besloten
familiefeest bij De Waard.

De Weerribben
Voor een bezoek aan Nationaal
Park De Weerribben gingen we
naar Ossenzijl. Vanaf het Bezoekerscentrum bracht schipper Tiemen Vaartjes ons met zijn platbodem rondvaartboot het gebied in.
Met de nodige humor vertelde hij
over het gebied.

Daar vierde Janske Verstegen van Lokven, het oudste Heesche
KBO-lid, haar 100ste verjaardag.
Het was er gezellig druk en Janske
glunderde temidden van haar 9
kinderen, 22 kleinkinderen en 17
achterkleinkinderen.
Janske kent ze allemaal bij naam
en weet ook wat ze doen. Ze is
nog gezond en houdt de actualiteit dagelijks bij o.a. door het le- Janske (midden) is nog gezond en houdt de actualiteiten bij
zen van de krant. Komt de INFO
en het gratis KBO tijdschrift ONS KBO-Heesch feliciteerde Janske Ze heeft nooit de behoefte gehad
binnen dan krijgen deze als eerste graag persoonlijk en overhan- om aan KBO activiteiten deel te
digde haar de oorkonde die bij dit nemen. Ze is al die jaren steunlid
alle aandacht.
gebleven. Deze leden zorgen erfeestelijk gebeuren hoort.
Janske heeft altijd in de Hoogs- Daarmee werd Janske benoemd voor dat KBO-Heesch haar actitraat gewoond. Zelfs in Zorgcen- tot erelid en vrijgesteld van con- viteiten optimaal kan organiseren
trum Heelwijk zit ze nu aan de tributie. KBO-Brabant had die voor mensen die een beroep doen
Hoogstraat en kijkt op het huis morgen al een feestelijk boeket op de KBO en dan altijd terecht
waar ze zelf jarenlang woonde. laten bezorgen in zorgcentrum kunnen. Zo heeft Janske veel voor
KBO Heesch betekend.
Op haar 52ste overleed haar man. Heelwijk.
Haar oudste kind was 17 en de Volgens de ledenlijst is Janske op
jongste 7. Ze is nooit bij de pak- 1 maart 1979 op haar 65ste lid KBO Heesch wenst Janske nog
ken neer gaan zitten en kijkt posi- geworden. Dus bijna 35 jaar ge- een gezonde en gelukkige tijd in
zorgcentrum Heelwijk.
tief terug op gelukkige 100 jaren. leden!

Dagreis KBO
Er was veel animo voor de dagtocht van KBO Dinther op 21 augustus. 48 Personen stonden klaar
om naar de Orchideeën Hoeve en
De Weerribben te gaan.

Orchideeën Hoeve
We reden eerst via koffie met gebak naar de Orchideeën Hoeve te
Luttelgeest in de Noordoostpolder, een complex met 25.000 m2
tropenflora en -fauna onder één
dak! Een medewerkster gaf ons

een introductie over de tuinen en
verhelderende adviezen over het
onderhoud van orchideeën thuis.
Toen haalden we ons hart op aan
de vele soorten wilde en zeldzame
orchideeën, tropische vogels, lori’s,
reptielen en koikarpers in de Ma-

telebankieren. Ook geven wij instructie voor het werken met tablets zoals de ipad.
Bij bewoners van Laarstede die zelf
in het bezit zijn van een computer
wordt les aan huis gegeven. Ook
mensen die niet goed ter been zijn
of een andere beperking hebben,
maar toch graag computerles willen, kunnen zich aanmelden voor
computerles aan huis.

Dat er vroeger turf gestoken werd
was nog steeds te zien. Water
(weer) en stroken land (ribben)
wisselden elkaar af. We zagen
open water, oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water,
rietlanden en grasland, maar ook
moerasbos dat ontstond waar het
riet snijden en gras maaien onmogelijk bleken. We sloten de dag af
met een driegangendiner in Hoenderloo.
Iedereen was enthousiast.

Met ingang van september 2013
starten wij weer. U kunt zich nu
aanmelden voor beginnersinstructies en voor vervolglessen.

Computerhoeken
Nesterlé en Laarstede gaan weer
van start

Tijden
Cultureel Centrum Nesterlé
Dinsdag: 9.00 - 10.00 uur en
10.00 - 11.00 uur
Woensdag: 9.00 - 10.00 uur en
10.00 - 11.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 10.00 uur en 10.00
- 11.00 uur.

NISTELRODE - In Cultureel Centrum Nesterlé en Gasterij Laarstede geven wij computerles
aan 55-plussers. Elke deelnemer
wordt individueel begeleid.
De lessen worden gegeven voor
Windows 7, Windows 8, Office
Word, Office Excel, E-mail, fotobewerking, Internet, Skype en

Kosten
Inschrijfgeld: € 12,50 (u krijgt hierbij een documentatiemap).
Lessen: € 7,50 voor 5 lessen van
een uur. Heeft u een vraag over
uw computer? Stel ze onze deskundigen en u krijgt gratis hulp of
advies. Tel. 0412-617254.

Laarstede (op afspraak)
Dinsdag: 9.00 - 10.00 uur en
10.00 - 11.00 uur
Aanmelden
Frans van der Lee, telefoon
617254, e-mail fmvdlee@kpnplanet.nl. Heeft u zich al ingeschreven? Dan krijgt u vanzelf bericht.
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INFORMATIE
voor de

KERNEN

Wie zĳn wĳ?
Zie onze site
www.centrumheesch.nl

SP: Investeringen

gaan door

in Bernheze

Cor van Erp, Toon van Vugt en Theo van der Heijden
BERNHEZE - In een tijd van crisis ga je niet op je handen zitten als gemeente. De SP kiest voor onverkort
blijven investeren in Bernheze. Veel projecten zijn al met succes afgerond. Nieuwe projecten zijn gestart.
Denk aan de reconstructie van ’t Dorp te Heesch, het opknappen van de componistenwijk en de aanleg van
de verkeersinstallatie aan de Cereslaan. Zomaar een paar voorbeelden.
Werkgelegenheid
In Nederland zijn 700.000 mensen werkloos. Vooral door ‘n kortzichtig bezuinigingsbeleid en de
ridicule 3% norm. Als de ondernemers noodgedwongen een stapje
terug moeten doen, dan neemt de
overheid haar verantwoording. In
Bernheze wordt daar keer op keer
een voorbeeld van gegeven.
De SP steunt dit beleid van harte.
De SP wil mensen aan het werk
helpen. Vandaar dat het goed is

om te zien dat de kinderen van de
timmerman op de scholen zitten

‘IN BERNHEZE WORDT
DAAR KEER OP KEER EEN
VOORBEELD VAN GEGEVEN’
die we bouwen. Mooi toch! Met
de tweede fase van de componistenwijk komt er werk voor veel
handen. Deze weg blijven we vervolgen. Ook in 2014.

Social Return
Wat we wel vragen is Social Return. Aannemers die opdrachten willen verwerven in Bernheze
moeten daar iets tegenover stellen.
Zij nemen mensen in dienst die
moeilijk aan het werk komen. Of
ze doen iets voor de leefbaarheid.
Zo brengen de investeringen nog
iets extra’s op.
Daar staat de SP Bernheze voor
100% achter. Dit beleid zetten we
als SP graag voort. Ook na maart
2014.

Heesch

Bernhezer Business Event nomineert
Een groot compliment voor ondernemers van ondernemers
BERNHEZE - Op 5 oktober aanstaande vindt tijdens het Bernhezer Business Event de bekendmaking plaats van de winnaars van de verkiezing tot Ondernemer van
het Jaar en tot Jonge Ondernemer van het Jaar. Uit de ruim
60 inzendingen zijn zes ondernemers genomineerd voor deze
prestigieuze onderscheiding.

Dankzij de bijzondere bijstand

kan onze zoon zijn werkstuk op een computer
afmaken
Heeft u ook moeite om rond te komen?
Neem dan contact op met Optimisd, de sociale
dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel,
Sint Michielsgestel en Veghel.

De Jury
De Jury, bestaande uit Jan Maas,
Wim Tolboom en Ton Willemse, is
tot deze shortlist gekomen op basis
van de criteria die voor de betreffende categorie gelden.
Zij zijn hierbij ondersteund door
een klankbordgroep met ondernemers uit de diverse kernen: Anthony van Bakel (Heesch), Geert Hermes (Nistelrode), Evert Heerkens
(Heeswijk-Dinther), Annelies Aarts

(Vorstenbosch) en Rob Lunenburg
(Loosbroek).
Hieruit kwam een consistent beeld
dat ook voor de jury heel herkenbaar was.
De komende weken zal de jury
aan de hand van bedrijfsbezoeken
en interviews et de kandidaten het
beeld van de ondernemingen verder vormen en op basis daarvan
komen tot de ondernemer en jonge ondernemer van het jaar.

50e cliënt een feit: Gratis spreekuur blijft!
gemeente Bernheze. Nu de 50ste
cliënt zich heeft gemeld besluit hij
met het spreekuur door te gaan.

Frisselsteinstraat 6, Veghel
telefoon: (0413) 75 03 90
info@optimisd.nl
www.optimisd.nl

ONLINE
KAARTVERKOOP
GESTART

HEESCH - Een half jaar geleden
begon mr. Van Strien een juridisch
spreekuur voor inwoners van de

“Dat mensen mij in zo’n korte tijd
weten te vinden is voor mij een
bevestiging van de behoefte aan
gratis juridisch advies en dat de
stap naar een advocaat te groot

is.” Hij is ervan overtuigd dat
rechtshulp laagdrempelig moet
zijn en startte zijn spreekuur in De
Pas in Heesch. Iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
kan, zonder afspraak, advies worden ingewonnen.
Meer info: www.arguendo.nl.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Naam: Simone van Hovell
Leeftijd: 21
Woonplaats: nistelrode
Studie: Hoge Hotelschool in Maastricht

Haar grote droom was aanvankelijk om naar de
Theaterschool te gaan, maar per toeval belandde
Simone van Hovell (21) uit Nistelrode op de Hoge
Hotelschool in Maastricht. “Ik sta bijna nooit meer
stil bij het feit dat ik mijn theaterdroom niet heb
kunnen waarmaken”, maakt ze duidelijk.

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Joep Langenhuizen
Frank Geenen
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Vorstenbosch
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Vier generaties

“Ik werd afgewezen op de Theaterschool vanwege
mijn stem. Ik wist niet goed wat ik wilde doen en
besloot een tussenjaar te nemen. In dat tussenjaar
vertrok ik voor drie maanden naar Australie. Om die
reis te kunnen financieren, werkte ik voor mijn vertrek een paar maanden in de horeca. Dat beviel me
zo goed, dat ik me inschreef voor de hotelschool. Ik
had me nog totaal niet verdiept in de studie, ik was
niet eens naar een open dag geweest”, vertelt ze.
Toch besloot Simone de stap te zetten. Na een jaar theorie te hebben gehad, vertrok ze in haar
tweede jaar direct voor een half jaar naar Johannesburg om stage te gaan lopen in het Crowne
Plaza Hotel. Voor de tweede keer maakte ze een oversteek van enkele maanden naar een ander
continent. “Ook in Johannesburg heb ik ontzettend veel geleerd. Het Crowne Plaza Hotel is een
groot businesshotel. Ik heb er niet alleen veel opgestoken over de horeca-industrie, maar ook
over het land zelf”.
Inmiddels is ze weer terug in Nederland en staat ze aan de start van haar derde jaar. “Ik geniet er
met volle teugen van. Het eerste jaar heb ik op de campus gewoond met alle eerstejaars. Dat was
heel gezellig, want je hebt constant je vrienden om je heen en je woont dicht bij school en bij de
bar. Nu woon ik in het dispuutshuis, waar het altijd druk en gezellig is. De studie zelf bevalt heel
erg goed, maar de ‘buitenschoolse activiteiten’ maken het extra leuk”, knipoogt ze.
Tekst: Rob Aarts

aangeboden
meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de
kleur van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl. Voor al uw
ontstoppingen en renovaties
van uw riolering en putten.
Reinigen dakgoten, renovatie
en aanleg riolering.
Ruime caravan huren
incl. halen, brengen,
opzetten, afbreken,
schoonmaken.
De door u gekozen campingplek, door heel Nederland.
Ideaal voor senioren, die
van kamperen houden maar
zelf niet meer willen/kunnen
rijden en opzetten en afbreken.
ook natuurlijk voor junioren
boven de 21 jaar en gezinnen. Geen honden en roken
is niet toegestaan
Voor meer info
kimhoenselaar@
hoenselaarkpn.nl
Familie/bedrijfsfeesten
www.losdoorhetbos.nl
GPStochten, De moord
op Sjaak of Mister X
06-22509314.

Heeswijk-Dinther - Op 14
maart 2013 is Noa van der Aa geboren. Noa is de dochter van Imke
van Boxtel en Johan van der Aa.
Noa is de 4e in de rij van generaties dochters.
Op de foto zijn te zien:
Overgrootoma Marie Haazen van
Pol, 85 jaar en in 1963 verhuisd

vanuit Asten-Heusden naar de
Meerstraat in Heeswijk-Dinther.
Oma Dorie van Boxtel Haazen,
52 jaar, woont ook vanaf 1963 in
Heeswijk-Dinther.
Mama Imke van Boxtel, 26 jaar, is
vanaf haar geboorte woonachtig
in Heeswijk-Dinther en als laatste
hebben we Noa.

Hondenbench
(75 x 50 cm) en 2 kunststof
hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,Nistelrode. 06-83575352
Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info: office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.

te huur

Screen, kleur groen
2,65 meter breed en
1,40 meter hoog. Van binnenuit met de hand te bedienen.
t.e.a.b. Nistelrode.
06-83575352.

Een vakantie,
weekend, midweek
plannen?
Ga naar de Vulkaaneifel, fabelachtige landschappen en bezienswaardigheden. Huur daar
een (vakantie)huis!
www.vakantiewoningvulkaaneifel.nl

Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

gezocht

diversen

Atelier en werkruimte
in Nistelrode
- voldoende daglicht
- afsluitbaar
- toilet
Info: ebbremmer@home.nl

Vlooienmarkt
Zondag 1 september
10.00 – 14.00 uur
C.V. ’t Skrothupke
parkeerterrein ’t Kofferen
St. Oedenrode. Entree € 2,00
Kinderen tot 12 jaar gratis.

Sudoku
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Uw Albert Heijn
in Heesch is
volledig verbouwd
U bent van harte welkom in onze vernieuwde Albert Heijn, naast een groter assortiment zijn er moderne
services toegevoegd om het boodschappen doen nog aangenamer te maken. Daarnaast is het winkelpersoneel
ten alle tijden voor u beschikbaar en helpen ze u graag een handje mee!

Meer dan 3000 nieuwe producten

Door het toevoegen van een extra gangpad kunnen wij u meer dan 3000 nieuwe producten aanbieden.
Deze extra producten vindt u in de gehele winkel. Zo is het groente en fruit assortiment vergroot en kunt u met de
uitgebreide internationale schappen veelzijdige recepten klaarmaken. Samen met onder andere de nieuwe bak- en
diepvriesproducten wordt koken nog eenvoudiger!

Welkom in uw nieuwe Albert Heijn.
1

16

6

Entree

12

7

2

8

3

9

4

10

5

11

15

14

Bonus
Versafdeling
Kaas
Zuivel
Drank
Diverse
Diepvries
Koffiehoek
Emballage
Oven
Nooduitgang

Kookgemak, Maaltijdgemak,
Vis, Wild & gevogelte, Vlees,
Groente & fruitafdeling
Tussendoor, Soepen, Aardappelen, Uien
Persoonlijke verzorging,
Babyverzorging & voeding
Papierwaren, Wassen & strijken,
Koken & tafelen, Non-food, Schoonmaak
Tijdschriften, Diervoeding, Diepvries
Vers sap, Gebak, Broodvervangers, Brood,
Broodbeleg, Cereals, AGF conserven/zuren

1

2
3
4
5
6

13

Pasta, Kruiden, Sauzen, Sauzen, Olie & azijn,
Wereldkeuken, Rijst, Oosters, Visconserven
8 Koffie & Thee, Suikerwerk, Chocolade,
Tussendoor, Koek
9 Wijn, Noten/toast, Chips & Zoutjes,
Vleesconserven
10 Bier, Speciaalbier, Water, Frisdrank, Cola, Sap
11 Zuivel houdbaar, Eieren,Bakproducten, Suiker,
Boter, Zuivel, Vleeswaren zelfbediening,
Salades, Kaas zelfbediening
12 Dagversbrood, Banket, Gebak
7

Vleeswaren bediening, Kaas bediening
Kassa’s
15 Bloemen & planten
16 Servicebalie, Tabak, Telecom

13
14

Openingstijden

Openingstijden Albert Heijn, ‘t Dorp 40, Heesch
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur. Vrijdag 08.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 19.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn.

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-19.00 uur

GRATIS WIFI

2e

GRATIS

ALLE Knorr

Alle combinaties mogelijk
Bijv.mix voor macaroni
2 zakjes à 59 gram
Actieprijs per kilo 7.37

1.74

0.87

2e

3

GRATIS Bavaria

3 kratten van 12 flesjes
à 0,3 liter**

VOOR

16.47

9.99

Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen.
U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
**Voor deze actie geldt maximaal 12 kratten per klant.

Acties geldig t/m 31 augustus 2013

3

VOOR

Met gratis WiFi, in
combinatie met Appie,
kunt heel gemakkelijk
uw boodschappen
vinden.

’t Dorp 40, 5384 MC Heesch

Kom in zes weke

14
therapeutisch centrum oss

Voor mens en dier

Woensdag 28 augustus 2013

Energie, lichaam en welzijn

Advertorial

cursu

Open dag 1 september
Oss – Aan de Verdistraat 87 in Oss is een bijzondere praktijk gevestigd. Hier werken Stef Freriks en Carien
van der Poel nauw samen om de mens in balans te brengen. Op 1 september kunt u zomaar binnenlopen van
14.00 tot 16.00 uur om inzicht te krijgen wat u hier geboden wordt.

de kracht van bewustzijn

Carien van der Poel werkt met bioresonantie en reflexzone therapie.
Zij heeft een natuurgeneeskundige
achtergrond die haar in staat stelt
verbanden te leggen tussen klachten en een disbalans in frequenties.
Met het bioresonantie-apparaat

www.dekrachtvanbewustzijn.nl

zende kracht terug. Dankzij bioresonantie en een uitgebreide kennis
van voedingsstoffen en medicijnen
weet Carien niet alleen Stef Freriks
te ondersteunen en aan te vullen,
maar ook de reguliere medische
sector.

van der Poel. Stef geeft de cursus
wichelroede, energetisch management, op weg naar antibiotica vrije
landbouw en de bijzondere cursus,
kom in je kracht, waarin je gegarandeerd je leven in 6 weken weer
op orde krijgt.

‘U kunt zomaar binnenlopen om inzicht te krijgen’

Carien van der Poel

Verdistraat 87
5343 VD Oss
06 227 904 28
0412 632 030
carienvdpoel@cs.com
www.therapeutischcentrumoss.nl

meet zij op minimaal 4500 punten
in het lichaam of er belastende trillingen zijn in organen.
Schimmels, bacteriën, virussen en
parasieten kunnen het lichaam
dusdanig belasten dat u ziek wordt.
Ook een gebrekkige opname van
voedingsstoffen kan meespelen
en gemeten worden. Door bioresonantie herstelt de frequentie en
krijgt het lichaam haar zelf-gene-

Stef Freriks werkt al jaren professioneel met de wichelroede. Door de
vele metingen heeft hij een dieper
inzicht in wat er in de mens en zijn
omgeving gebeurt. Ook hoe energievormen samenwerken en hoe
ze te behandelen.
Naast het meten en verder ontwikkelen van de kennis op zijn vakgebied geeft hij cursussen en werkt
hij samen met anderen zoals Carien

Ook heeft Stef het vermogen om
blokkades te zien middels een
dieptereading.
Op 1 september kunt u ervaren
hoe deze bijzondere samenwerking werkt.
Beiden geven demonstraties en
informeren u over wat ze voor u
kunnen betekenen.
Tekst: Martha Daams
Foto’s: Ad Ploegmakers

VPTZ ervaringen als mantelzorger en als vrijwilliger

Het is voor een mantelzorger niet
gemakkelijk de zorg, vooral voor
de nacht, over te laten aan een
voor hen vreemde of liever gezegd
een VPTZ vrijwilliger. Als vrijwilliger moet je het vertrouwen van
de patiënt en zijn mantelzorger
hebben in deze zo belangrijke levensfase.
Het vertrouwen kun je krijgen door
goed te luisteren en aan te sluiten

Verdistraat 87
5343 VD Oss
0412-457444
contact@steffreriks.nl
www.steffreriks.nl

Ook wij zijn geopend tijdens

Heescehert
Present
van 11.00 tot 17.00.

Loop vrijblijvend binnen voor
creatieve ideeën in herfstsfeer.

bernheze-uden/veghel – We onderscheiden enkele vormen van mantelzorg o.a. langdurige zorg bij
chronische ziekte of kortdurende zorg als iemand bijvoorbeeld in de terminale fase van een ziekte is. Deze
periode kan voor een mantelzorger een week tot enkele maanden zijn. De cliënt en de mantelzorger heeft
dan meestal de regie over deze periode. De huisarts is hierbij de medische deskundige en daarom verantwoordelijk tijdens het terminale ziekteproces.
Een mantelzorger heeft geen cursus gevolgd, de zorg overkomt
je. Hulp moet geboden worden,
door vooral alert te zijn en de situatie goed te overzien en te doen
wat de patiënt nodig heeft. Deze
vertrouwt volledig op de mantelzorger, de huisarts en de thuiszorg
organisatie.
In deze zware en vaak emotionele
periode kan de hulp van een VPTZ
vrijwilliger een grote steun zijn
voor de mantelzorger. Taken die de
vrijwilliger bij voorkeur kan overnemen ter ontlasting zijn: nachtzorg of waken. Een goede nachtrust is van belang om de volgende
dag weer aan te kunnen. Heel af
en toe kan ook ondersteuning voor
overdag geboden worden, zodat
de mantelzorger even tijd heeft
voor zichzelf.
Om de overstap te maken van
mantelzorger naar vrijwilliger, is
de ervaring die je als mantelzorger
hebt opgedaan belangrijk. Je weet
beter waar je aan begint. Als je
later dan zelf gaat waken bij een
terminale patiënt, kun je vanuit de
opgedane ervaring de situatie van
de patiënt en de mantelzorger redelijk goed inschatten. Hoe zwaar,
emotioneel en fysiek dit kan zijn
voor beiden. Je zou kunnen zeggen dat je een ervaringsdeskundige bent.

Stef Freriks

‘t Dorp 10 - Heesch - 0412 45 50 20

Onderonsje in HeeswijkDinther en Loosbroek over
uitvaartverzorging
Heeswijk-Dinther/Loosbroek – In het onderonsje in HeeswijkDinther en Loosbroek komt Levatio Uitvaartzorg met de aanwezige ouderen praten over hoe tegenwoordig de uitvaart ingevuld kan worden.
Heel vroeger waren het vaak de buurtgenoten die iemands begrafenis
verzorgden, samen met de naaste familie. Later is het gemeengoed geworden alles over te laten aan de begrafenisondernemer.
Tegenwoordig is het mogelijk dat
nabestaanden zelf een grotere rol
spelen bij de begrafenis of crematie. Steeds meer mensen hebben
de behoefte de uitvaart naar eigen
wensen vorm te geven.

Hulp moet geboden worden

bij hun wensen. Belangrijk is dat je
het proces en hoe zij dat vormgeven respecteert en daaraan meewerkt.
Een vrijwilliger krijgt een training
aangeboden. Dat is ook nodig
om goed te kunnen functioneren.
De zieke en de mantelzorger hebben, voordat de vrijwilliger ingezet
wordt, een intake gesprek met de
coördinator. Hierdoor krijgt de coördinator een goed beeld van de
situatie van een zieke in de laatste
levensfase. De coördinator weet
wat er van een vrijwilliger verwacht
wordt. Als je dan als vrijwilliger ingezet bent, blijf je begeleid worden
door een coördinator. Werkzaam
te zijn in deze zorg voor iemand in

de laatste levensfase geeft mij inspiratie en voldoening.

Heeft u interesse om VPTZ
vrijwilliger te worden? Op 10
september 2013 start er weer
een basistraining.
Voor meer informatie kunt u
de website raadplegen.
www.vptz-uden-veghel.nl
info@svptz.nl
0413-82 03 05 of
06 12114606.

samen met de KBO. Elke maand
kunnen alle inwoners van 55 jaar
en ouder terecht om onder het genot van een kop koffie of thee met
elkaar te praten over een onderwerp dat hen interesseert. Er zijn
steeds enkele vrijwilligers aanwezig
die de bezoekers gastvrij ontvangen en de bijeenkomsten in goede
banen leiden als dat nodig is.

In ‘t Onderonsje legt Levatio uit
wat de mogelijkheden zijn bij een
uitvaart in deze tijd. Voor de bezoekers is er ruime gelegenheid om
vragen te stellen en de toegang is
gratis.

Dinsdag 10 september, 14.00 uur,
CC Bernrode, Heeswijk-Dinther

Deze bijeenkomst is een van de
zogeheten Onderonsjes die het ouderenwerk van Vivaan organiseert,

Donderdag 12 september, 10.00
uur, steunpunt d’n Uithoek, Loosbroek.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 • Heesch • T.: 0412 45 61 98 • M: 06 53208815
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Advertorial

MArK: ‘Leerproblemen die overeenkomen met dyslexie, maar aan fixatie disparatie wordt niet gedacht’

relatie tussen ogen en dyslexie
Gratis visuele screening in september bij AB Reflex
Dyslexie lijkt steeds vaker voor te komen, maar het aantal afgegeven dyslexieverklaringen overstijgt veruit de wetenschappelijke norm. Er spelen dus ook andere factoren
een rol. Een mogelijke oorzaak kan fixatie disparatie (FD) zijn. Dit is een probleem van de
oogsamenwerking, die grote gevolgen kan hebben voor het functioneren op school, op het
werk of bij het sporten. Eigenlijk speelt het een rol bij alle dagelijkse activiteiten, omdat 80%
van de informatie die ons bereikt via de ogen gaat.
NISTELRODE -

De verschijnselen van dyslexie en
FD lijken erg op elkaar. Vandaar
dat er kinderen zijn die een dyslexieverklaring krijgen, terwijl het
eigenlijke probleem FD is. Het
grote verschil tussen dyslexie en
fixatie disparatie is echter dat fixatie disparatie relatief eenvoudig te
behandelen is.
Visuele training kan er in veel gevallen voor zorgen dat kinderen
weer mee kunnen komen en niet
uitgeput uit de schoolbanken thuis
komen. Ook volwassenen met
fixatie disparatie zijn met oogtraining in de meeste gevallen prima
te helpen.
Een verborgen visueel probleem
Mark van de Ven heeft in Nistelrode onlangs de deuren geopend van
een Centrum voor Visuele Training
en is onder andere gespecialiseerd
in het opsporen en behandelen
van verstoorde oogsamenwerking.
Mark legt uit: “De aandoening is

een verborgen visueel probleem.
Mensen met FD zien een verspringend beeld zonder dat ze het zelf
door hebben. Het beeld van het
linkeroog wordt in de hersenen net
naast het beeld van het rechteroog

‘laat u gratis
testen in
september 2013’
geprojecteerd. Zij zien alleen met
grote inspanning een stilstaand
beeld, maar hebben dit zelf niet in
de gaten”.
Een groot aantal klachten kunnen
het gevolg zijn, zoals een slordig
handschrift, hoofdpijn, nekklachten of branderige ogen. Bovendien
kan een kind op school door FD
lijden aan concentratieproblemen.
“De leerling kan zich immers
moeilijk concentreren, want lezen,
schrijven en op het bord kijken zijn

extreem vermoeiend. Daarnaast
kan het kind leerproblemen hebben die overeenkomen met dyslexie. Aan fixatie disparatie wordt
niet gedacht.”
Over de oorzaken van FD zijn de
geleerden het nog niet eens, maar
mogelijk heeft het te maken met
het feit dat kinderen tegenwoordig, meer dan vroeger, televisie kijken en achter het computerbeeldscherm zitten. “Dat zorgt ervoor
dat de ogen lang in dezelfde stand
gefixeerd staan en overbelast worden, terwijl ze aan de andere kant
eigenlijk te weinig bewegen. Om
deze aandoening tegen te gaan,
moet je ze dus trainen.” Mark van
de Ven heeft al verschillende mensen onder behandeling zienderogen zien opknappen van FD.
“Ik kan middels een vragenlijst en
een test kijken of er sprake is van
visuele problematiek. Zoals gezegd
is de aandoening redelijk eenvou-

Mark van de Ven met de rotatie-trainer; een hulpmiddel voor training van het
dieptezicht

dig te behandelen. En als er op visueel gebied meer aan de hand is,
dan verwijs ik door naar een oogarts of orthoptist. Echter, een oogarts corrigeert geen FD, maar kijkt
naar de gezondheidstoestand van
de ogen.”

volg je hart naar Nooitgedachtland
NISTELRODE - Op 28 en 29 september zullen 110 leden van Balletstichting Nistelrode zich
presenteren in de voorstelling ‘Volg je hart naar Nooitgedachtland’. De afgelopen maanden
hebben de docenten en leden flink geoefend op de dansen en is er hard gewerkt aan kleding en decor. Het alom bekende verhaal van Peter Pan is door dansdocente Aisha Wesly
bewerkt tot een mooi samenspel van dans en muziek. In dit verhaal is zo voor alle leden
een mooie rol weggelegd!
Nieuw is deze keer dat de voorstelling gaat
plaatsvinden in het Nesterlé gebouw in
Nistelrode.
Voorheen waren we altijd te gast bij de Lievekamp in Oss, maar nu we in Nistelrode een
prachtige nieuwe zaal hebben is het natuurlijk veel leuker om daar op te treden. Verder
hebben we nu in plaats van 3, maar liefst 4
voorstellingen op het programma, zodat de
leerlingen hun mooie dansen aan iedereen
kunnen laten zien. De voorstellingen zijn op
zaterdag 28 september om 15.00 uur en om
19.30 uur. En op zondag 29 september om
13.00 uur en om 16.00 uur.
De kaartverkoop vindt plaats op zondag 1
september vanaf 14.00 uur in de foyer van
CC Nesterlé. De kaarten zijn te koop voor
€ 9,50 per stuk.
Na 1 september kunnen kaarten worden besteld via onze website: www.balletstichtingnistelrode.nl.
Graag tot ziens bij een van de voorstellingen!

Hovenier

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

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen zich de hele maand
september gratis visueel laten screenen bij AB Reflex. Wel even bellen
voor een afspraak: 06-54790867.
Voor verdere informatie kunt u kijken op www.abreflex.nl.

www.gsbsierbestrating.nl

GOUDEN KANSEN tIJDENS DE

restanten
opruiming
KOrtINGEN tOt

VrIJDAG 30 EN zAtErDAG

31 augustus 2013
VAN 9.30 tOt 16 UUr BIJ DE

opsLag, graaFseBaan 44 heesCh
Ch
(NAASt BOErENBOND / tEGELHAL) EN

CanaDaBaan 10 nisteLroDe
e

BE
V ERS
S T E E NC E N T R U M BV

Canadabaan 10
5388 rt Nistelrode
tel: 0412-613320

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES • BLOKHUttEN EN MEEr
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Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Ford Transit koelwagen, 2004
VERKOCHT
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
automaat, 145.000 km, 2006
• Opel Astra 1.6 16V, licht metalen wielen, 5drs-HB,
airco, 227.000 km, 2001

• Renault Scenic 2.0, 16V, clima, electrische
ramen, 153.000 km, 2002
• Renault Grand Scenic 2.0t, clima, techline,
137.000 km, 2008
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009
• Volvo 460 2.0 i automaat, 1994

Spierings Motorservice
Graafsebaan 29A
5384 RS Heesch
Tel: 0412-452349
www.motortuning.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Met een schone
auto het mooie
weer tegemoet?
BP Servicestation van
Duijnhoven,
Maxend 20
te Nistelrode

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

Kom naar de
Carwash

voordelige rijbewijskeuring
BERNHEZE - Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op 16 september 2013 via Regelzorg terecht
bij Dr. C.J. Swijgers in de Pas, De Misse 4 Heesch. Deze arts beschikt over ‘n brede ervaring in de gezondheidszorg en de ouderengeneeskunde. U kunt bij hem ook terecht voor een uitgebreide keuring, een zgn.
seniorenconsult, second opinion of een check-up.
Voor informatie en een afspraak
belt u: 088 23 23 300. Zelf een
datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Het
tarief
bedraagt
€ 35,00 voor de B/E en seniorenkeuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met
C/D/E rijbewijs. Informeer bij uw
ziektekostenverzekering of deze

de kosten voor de keuring vergoedt. O.a. ZilverenKruis Achmea
vergoedt de kosten voor leden van
de KBO.
Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring is voor
€ 23,80 verkrijgbaar bij de gemeente of via internet op mijn.cbr.
nl. Daarvoor heeft u wel een DigiD

nodig. Wanneer de Eigen Verklaring is gedownload van internet
hoeft bij zoekraken geen nieuwe
te worden aangeschaft.
Met ingang van 1 januari 2014
gaat de keuringsleeftijd omhoog
van 70 naar 75 jaar. Op www.
regelzorg.nl kunt u middels de
Keuringscheck nagaan of u moet
worden gekeurd.

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Duurzaam en veilig van EMVEHA

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Citroen
C1
Ford Fiesta 1.3i 51 kW .............................2011
2004
FiatFocus
PandaC-Max
1,2 stuurbekr.
80.000
km ..2006
2004
Ford
1.8i 16V Ghia
55000km
FordFusion
C-Max1.4 16V 5-drs. .......................2007
Ford
2006
Ford Transit
Connect
1.8 Dautomaat
86.000 km
Honda
Civic 1.4
16V 5-drs.
.........2005
aircoCivic sportwielen dikke uitlaat .......2011
Honda
2001
Hyundai
Getz
30.000
km km.
airco................2007
Mazda
6 1.8
Clima
77.000
2003
Nissan
qashqai
1.6 16v 60.000 km
2008
Mini
Cooper
.............................................
2007
MiniCooper
Cooper1.6 16V .................................2007
Mini
2008
Mitsubishi
Outlander
20 sport
46.000 km 2008
Opel
Agila 1.0
10.000 km
........................
2005
OpelAgila
Astra1.21,616V
16vairco
80000
km navi
Opel
70.00
km. airco
..........2006
2005
OpelCorsa
Astra Easytronic
statoncar 1,6
16v airco
Opel
Z1.OXV
12V navi
3-drs...2009
2002
OpelCorsa
Astra1.2
station
navikm.
80.000
Opel
5-drsairco
20.000
aircokm
....2009
2010
OpelOmega
Astra sports
tourer
1,4 turbo
Opel
2.0i aut.
141.000
km.sport
airco .. 1999
Opel
Vectra
1998
39.000
km1.6 16V .................................2011
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Corsa2.2i
1.2Elegance
5drs. 80.000 km. ......1999
Opel
2002
Opel
Corsa
1.2
16v.................................
5-drs
2008
Opel Zafira Y20 DTH
2005
Opel Corsa
Peugeot
206 12
2.016v
16V111
GTI edition
......................... 2001
50.000206
km 1.4i 16V 85.000 km. ............2011
Peugeot
2006
Peugeot
206
2002
Peugeot
206
cc cc
1.6cabrio
16V quiksilver 55.000km ..2004
Peugeot
16V16v
85.000
km en snel..2004
2006
Peugeot
206206
rally1.4i
car 20i
heel apart
Peugeot306
206Break
GTI 2.0
lekker sportief 2001
Peugeot
1.616v
............................
1999
RenaultClio
Clio1.2
1.216V
16Vairco
airco64.000
64.000km.
km.....2006
Renault
2006
Toyota Yaris
aspiration
automaat
Renault
Clio 1.6
16V airco
........................ 2003
40.000
Seat
Ibizakm
1.4 16V Sensation 49.000 km...2010
2006
ToyotaJimny
RAV 44+4
26.000
Suzuki
...................................2010
2000
Volkswagen
Golf Plus
1.6km.
clima
Suzuki
Swift 4-drs.
9.000
.................. 2010
49.000
kmairco 20.000 km. ..................2009
Toyota
Aygo
2008
VolkswagenGolf
Newcabriolet
Beetle 1.6
2001
Volkswagen
85 kW 2.0 aut ...1994
Volvo
d54wd
automaat
2005
VolvoXC70
XC 70
airco ..........................2004
Motor
XJR 1300
grijs zwart .........2005
2003
VolvoYahama
XC 70 5-drs
automaat

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

SNELwEgEN wOrdEN dONKErdEr
Vanaf september doet Rijkswaterstaat ‘s nachts de lichten uit op
een aantal snelwegen in de Randstad en het zuiden van het land.
Het gaat onder meer om de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort,
de A2 tussen Utrecht en Eindhoven, de A4 tussen Amsterdam en
Den Haag, de A12 tussen Utrecht en Den Haag en grote delen
van de A27 tussen Hilversum en Breda. Het is het sluitstuk van een
operatie die al in juni is begonnen en die een groot deel van het
snelwegennet beslaat.
Bron: anwb.nl
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O LOGO’S

BECO
actie!

BEC
VIND DE

een jaar
lidmaatschap!

en win

doe mee
en win!

De komende weken wordt in elke
dorpskern het BECO logo met krijt op
twee plaatsen op de stoep aangebracht
door Emveha Laser Solutions. Fotograaf
Jan Gabriëls heeft de twee locaties
subtiel gefotografeerd en het is aan
jou om ze te vinden!
Elke woensdag worden de locaties van de kern
gepubliceerd in deze krant en je hebt één week om
de twee plekken door te geven per e-mail:
actie@bernhezerenergie.nl. Iedere week
wordt uit de inzendingen één winnaar gekozen

HEESWIJK-DINTHER

die een jaar lang lidmaatschap van BECO wint ter
waarde van € 35,-. Dit is niet de enige winst, want
leden van BECO kunnen flink op hun energierekening besparen én profiteren van o.a. het aanbod
van verschillende zonnepanelenpakketten.
Energiecoöperatie BECO is een lokaal initiatief van betrokken
inwoners uit Bernheze die zich zorgen maken over de
ontwikkeling van de energiesector, omdat de fossiele
brandstoffen opraken en de energiekosten hierdoor snel
stijgen. Om BECO meer bekendheid te geven heeft de
communicatiewerkgroep deze ludieke, milieuvriendelijke actie
bedacht.

Voor meer informatie: www.bernhezerenergie.nl

Succesvol zilveren jubileum
Stichting ‘Vrienden van onze Missionarissen’

Lezing HKK de Wojstap
De landing van de parachutisten en de bevrijding
Heeswijk-Dinther - Op donderdag 5 september 2013 komt de heer
Jos Korsten een lezing met Powerpointpresentatie geven bij heemkundekring ‘De Wojstap’ Heeswijk-Dinther-Loosbroek.
De presentatie gaat over de landing van 600 Amerikaanse parachutisten bij Kasteel Heeswijk op
17 september 1944 en de activiteiten die ze in de dagen daarna nog
in de omgeving van het kasteel
ontplooiden. Daarbij wordt niet alleen de landing zelf belicht, maar
zeer nadrukkelijk ook de voorgeschiedenis, de aanleiding en datgene wat erna gebeurde. Tevens

wordt ook getoond wat er na de
oorlog op diverse plaatsen in de
omgeving is gebeurd en opgericht
om deze historische gebeurtenis te
herdenken.
De lezing vindt plaats in de Heemkamer, Raadhuisplein 21a te Dinther en begint om 20.00 uur. Voor
leden van de Wojstap en vrijwilligers van het kasteel is het gratis,
gasten betalen € 2,-

Wie wint dit jaar de
TOERMEE fiets?
Heeswijk-Dinther – Aankomende zondag organiseert de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord voor de 37e keer de jaarlijkse TOERMEE
fietstocht. Deze fietstocht wordt door een groot aantal ondernemers
gesponsord. Daardoor we heel veel kunnen bieden voor slechts € 3,50
inschrijfgeld. Zo stelt Van Esch Bike Totaal bijvoorbeeld een nieuwe
fiets beschikbaar. Deze fiets wordt verloot onder de 450 à 500 deelnemers. Verder zijn er onderweg nog de nodige posten waarvoor de
ondernemers iets beschikbaar hebben gesteld.

V.l.n.r.: Mientje Koenen, Amy, Mylène, Robin, Frank van den Berg en Peter van den Heuvel

nistelrode – Het zilveren jubileum van de Vrienden werd op 18 augustus gevierd met een groots dorps-/
familiefeest. Om 10.30 uur startte de familiepuzzelfietstocht van 25 kilometer met leuke opdrachten en
pauzestop bij camping Uitgerust. Ondanks de regen, die uitgerekend die dag viel, waren er 93 deelnemers.
Iedereen had de vragen serieus beantwoord, en onderweg blikken gegooid. Want, bij een gelijk aantal correcte antwoorden telde het aantal omgegooide blikken mee.
Om 13.00 uur begon de succesvolle tweedehandsmarkt. En vanaf
14.00 uur verzorgden de kinderen
van fanfare St. Lambertus, kinderkoor De Nistelnootjes en het
Afrika-Engakoor prachtige optredens. Kinderen konden zich, o.l.v.
toneelvereniging ‘Efkes Anders’,
verkleden, waarna Tatjana de Poel
herinneringsfoto’s maakte.
Willem, technische man van Nesterlé, zorgde voor geluid en belichting. Nistelrode is rijk met zo’n
Cultureel Centrum en haar medewerkers. Extra complimenten voor
bedrijfsleidster Gerda Gevers, voor
haar vakbekwaam optreden. ‘Raddraaier’ Gerard Jansen bediende

het Rad van Avontuur met veel
vermaak!
Toen het tijd werd voor de prijsuitreiking van de fietstocht, bleek dat
de opdrachten onderweg tevergeefs waren. Twee teams eindigden met 20 goede antwoorden én
beide teams hadden 7 blikken omgegooid. Ook hadden twee teams
21 goede antwoorden én hadden
beide teams 8 blikken omgegooid.
Gelukkig was de organisatie creatief. De teams kregen extra vragen over de jubilerende stichting
‘Vrienden van onze missionarissen’, waarna het team ‘Mari Pashouwers’ de 3de prijs won (6 bonnen van € 10) Team ‘Harry Rijkers’
de 2de prijs (6 bonnen van € 20)

en team ‘Familie van de Berg’ de
1ste prijs (6 bonnen van € 30,- van
Van Tilburg Mode&Sport).
Dankzij de opbrengsten van deze
dag, Van Tilburg Mode&Sport, de
Graaf Drukkerij en Marya Schoenmode, kan in de parochie van pater Toon van Kessel in Zambia, een
begin gemaakt worden met een
nieuw klaslokaal.
Mientje Koenen en Peter van den
Heuvel (Vrienden van onze Missionarissen) kunnen terugkijken op
een prachtig dorpsfeest en zilveren jubileum. Hun doel: BEWUSTWORDING & SAAMHORIGHEID
is volkomen geslaagd.

Halverwege de tocht is er een
grote stop waar een bandje speelt
en waar pannenkoeken en een
drankje te koop zijn. Ook als de
deelnemers na de 40 kilometer
lange tocht weer bij het start- en
eindpunt bij Bernrode aan de Zijlstraat 1a aankomen dan is er weer
een bandje en kan een drankje of
een lekker frietje gekocht worden.
Fietsen maakt immers hongerig.
Als alle deelnemers aan de tocht

weer binnen zijn, wordt een nieuwe fiets verloot. Met het geld dat
de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord verdient worden muziekinstrumenten voor nieuwe leerlingen
gekocht, want ook dit jaar hebben
zich weer de nodige leerlingen
aangemeld voor les op een trommel of blaasinstrument.
Starten kan tussen 12.00 en 13.30
uur bij Bernrode.
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bridgen

forelweekend

NISTELRODE - Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organiseren HSV Vorstenbosch en de
Nistelrodense Hengelsport Vereniging een forelweekend voor hun leden op visvijver De Meuwel aan de Piet
Geersdijk in Nistelrode.
lende kleuren, en meelwormen
verkocht.
Een lidmaatschap van één van de
verenigingen is verplicht en dient
bij de inschrijving te worden getoond, zonder vispas van de vereniging wil zeggen, geen deelname! Het terrein van De Meuwel is
geheel afgesloten voor parkeren
van de auto. Volg de borden bij
de ingang. Tijdens het forellen kan
alleen de met borden aangegeven
ingang worden gebruikt, dus niet
via de scouting!

Er worden in totaal 200 kg regenboogforel en 6 zalmforellen uitgezet, dit zijn ongeveer 800 forellen.
Wie een zalmforel aan de haak
weet te slaan krijgt een mooie
prijs, gesponsord door Van Aarle
hengelsport uit Erp en Carp shop
XXL uit Uden.

bridgen
HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag
28 september organiseert Bridgeclub De Klotbeek het ‘Open Klotbeek Toernooi’.

Er wordt gevist vanaf 9.00 tot
20.00 uur. Inschrijven kan vanaf
8.30 uur. Inschrijven kost € 2,50
per dag en € 4,- voor het hele
weekend. Er wordt gevist met
maximaal 1 hengel, vliegvissen is
niet toegestaan. Er worden bij de
kassa ook powerbait in verschil-

Er is een frietwagen aanwezig en
er wordt rondgegaan met koffie
thee en frisdrank om de innerlijke
mens te versterken, tegen een kleine vergoeding.
Wij, HSV Vorstenbosch en de
Nistelrodense Hengelsport vereniging, hopen u te zien tijdens het
forelweekend.

Open Klotbeek toernooi 2013
16.30 uur worden de prijzen uitgereikt.

De wedstrijd, die gesponsord wordt
door de Rabobank, vindt plaats in
CC Servaes, Heeswijk-Dinther.

Prijzen
Er zijn vele prijzen te winnen. De
wisselbeker is bestemd voor het best
scorende paar, waarvan één van
beide spelers, lid is van De Klotbeek.

Rond 13.00 uur start het bridgen.
Tussen de 3e en 4e ronde wordt
een kleine pauze ingelast en rond

Inschrijven
Tot zaterdag 21 september worden
ingeschreven op de maandagse

clubavond of per e-mail: tenw.romijn@ziggo.nl o.v.v. naam, woonplaats, tel. en bondsnummer van
beide deelnemers, i.v.m. toekenning Meesterpunten van N.B.B.
Verdere inlichtingen bij Theo Romijn tel. 0413-291284. De kosten
bedragen € 15,00 per paar, bij aanmelding te voldoen of te storten op
rekening 11.16.29.985 van B.C. de
Klotbeek, onder vermelding van de
namen van de deelnemers.

Nieuw bridgeseizoen
HEESCH - Op dinsdag 3 september 2013 opent de Heesche Bridge Club
’81 het nieuwe bridgeseizoen met een jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De wekelijkse speelavonden starten op maandag 9 en dinsdag 10
september. Daarnaast is er ook een
extra gezellige wekelijkse bridge
competitiemiddag op donderdag.
De donderdagmiddag bridgecompetitie start op 12 september vanaf
13.15 uur. Het belooft in Heesch
dus weer een goed en spannend
bridgeseizoen te worden.
Bridge is een denksport waarin Nederland ook internationaal meetelt: het Nederlandse team werd in
2011 zelfs wereldkampioen. Deze
wereldtitel wordt dit jaar door
de Nederlandse ploeg tijdens de
bridge WK van 16 tot 19 september op Bali verdedigd.
En de jeugd bleef ook niet achter:
de Nederlandse Junioren veroverden vorig jaar in Shanghai het We-

voetbal

hockey

tennis

reldkampioenschap voor jeugdviertallen.
Wilt u ook leren bridgen?
Via de Heesche Bridgeclub starten in september/oktober nieuwe
bridgelessen. Bridge spelen kan
thuis, maar als je ook weleens met
andere tegenstanders wilt spelen
en dat in een gezellige ambiance
wilt doen, kom dan eens kennismaken op de Heesche Bridge Club.
De maandagse speelavond van de
Heesche Bridge Club is al volgeboekt, maar op dinsdag en donderdag kunnen er nog enkele bridgers
bij. De Heesche Bridge Club speelt
in de Pas, De Misse 4 te Heesch.
Meer informatie
heeschebridgeclub@gmail.com
Thijs Peters 0486-464222. Felice
van Marrewijk 0412-452083.
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Commissie clubkampioenschappen krijgt nieuw tenue
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Commissie Clubkampioenschappen Senioren TC Telro

NISTELRODE - De commissie voor de clubkampioenschappen senioren
TC Telro is compleet in een nieuw tenue gezet en kan er weer jaren
tegenaan. Raamdecoratietotaalmarkt.nl, GV Bouwservice en Geurts
Mengvoeders bv hebben de handen ineen geslagen en het mogelijk gemaakt dat deze commissie weer nieuw en fris voor de dag kan komen.

genieten van een lekkere pul bier.
De finales van de diverse categorieën zullen worden gespeeld op
zondag 8 september a.s. en beginnen om 10.00 uur.

Vrijdag 30 augustus a.s. gaat het
tweede deel van de clubkampioenschappen van TC Telro van start en
kunt u genieten van diverse partijen tennis op allerlei niveau.
De commissie zal alle deelnemers

Iedereen is van harte welkom om
mee te genieten van deze sportieve krachtmetingen op het mooie
tennispark van TC Telro aan de
Zwarte Molenweg.
Dus kom gerust eens langs.

nu, met nog meer plezier, begeleiden door het toernooi en de gasten een aangenaam verblijf geven.
Op donderdag 5 september a.s. is
de feestavond met een loterij voor
de deelnemers en waar ieder kan

NISTELRODE - Zaterdag 24 augustus was een succesvolle dag voor de
jeugdkorfbalafdeling van Prinses Irene. Korfbalvereniging Be Quick had
b
een toernooi1,4cm
georganiseerd
en had het goed voor elkaar.
Er hadden voor dit toernooi 14
autosport
karten
verenigingen
ingeschreven,
samen
79 teams, met ongeveer 700 korfbalsters.
Prinses Irene was hier goed vertegenwoordigd met 10 teams.
Hierbij de einduitslagen:
E4 2e prijs. E3 2e prijs. E2 3e prijs.

E1 1e prijs. D1 1e prijs. D2 3e prijs.
motorsport
C1 2e prijs.
B1 2e prijs. A2 1e prijs.
A1 2e prijs.
Een compliment aan de leiding
want dankzij jullie hebben de
speelsters een super leuke dag gehad. Een geweldige start van het
nieuwe seizoen.

beugelen
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Bernheze sportief
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korfbal

TV De Leyhorst Clubkampioenschappen

Altior begint
dit weekend aan veldcompetitie

heeswijk-dinther - Afgelopen week hebben wij de jaarlijkse Clubkampioenschappen georganiseerd met dit jaar als thema: ‘Ik hou van
Holland’. Het tennispark was helemaal in stijl versierd met oer-Hollandse elementen.

Heeswijk-Dinther - De korfbalsters van Altior beginnen zaterdag en
zondag weer aan een nieuw seizoen. Na enkele weken hard trainen
en verschillende oefenwedstrijden kunnen de dames hun kunsten weer
laten zien op de velden aan de Droevendaal.

korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

jeu de boule

paardrijden

judo

Gedurende de hele week is er gespeeld op 4 banen voor de onderdelen:
heren enkel, heren- en dames dubbel en mix. Het weer was fantastisch
en we hebben heerlijk kunnen tennissen en er werd ondertussen gezorgd
voor de nodige Hollandse hapjes en muziek. Afgelopen weekend werden
de finales gespeeld.
schaken

dammen

1cm b

1,2 cm b

Op zaterdag hebben we de jeugd
die hun wedstrijden spelen, thuis
of uit en op zondag beginnen de

vissen

wielrennen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

senioren met een uitwedstrijd.
Ook dit seizoen wordt er veel verwacht van onze teams, want we
willen op het allerhoogste niveau
blijven spelen in de toekomst. Altior 1 probeert in de Topklasse zeker
kaarten/bridgen
het resultaat
van vorig seizoen
te herhalen maar zullen zeker strijden om weer een stapje hogerop
te komen.
Wilt u als supporter onze dames
komen aanmoedigen dan bent u
altijd welkom bij een van de wedstrijden. Zie het complete wedstrijdprogamma op www.altiorkorfbal.nl
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Recreatieve
badmintonners gevraagd
Heesch - Klein badmintonclubje (m) speelt al meer dan
25 jaar van 1 september tot
eind april op dinsdagavond
van 20.00 tot 21.00 uur in de
Lindershof te Heesch.
Puur recreatief! Vanwege verhuizing van een paar leden
zoeken wij enkele liefhebbers.
Ben je 35+ en wil je ook wat
meer bewegen in de wintermaanden?
Kom eens meedoen!
Voor meer informatie:
harrieschrijvers@home.nl.

1,4cm b

autosport

voetbal
karten

motorsport

Teleurstellend gelijkspel Prinses Irene
Heren dubbel: Henri van de Velde en
Reinier Hoogwout

Dames dubbel: Nel van de Boom en
Susan van de Ven

Nistelrode - Prinses Irene speelde zaterdagavond met 0-0 gelijk in de bekerwedstrijd tegen 4e klasser FC
Schadewijk. Dat mag je teleurstellend noemen, met de wetenschap dat het 2e elftal twee weken geleden
ook gelijk speelde in een oefenwedstrijd tegen dezelfde tegenstander! Vermeldenswaard is nog dat bij de
Nistelrodenaren, door de afwezigheid van de 4 keepers van de A- selectie, de vijfde in de rij Stef van Venrooij
het doel met verve verdedigde.
Supporters die hadden verwacht
dat de Nistelrodenaren tegen een
dergelijke tegenstander meteen
met de druk naar voren zouden
spelen, kwamen bedrogen uit. Het
waren de Ossenaren die in de 1e
helft er vol voor gingen en ook
twee goede kansen hadden. Doelman Van Venrooij redde twee keer
fraai. Ook Prinses Irene kreeg enkele goede kansen, maar kon niet

Mix: Nel van de Boom en Erik Voss

Heren Enkel: Erik Voss

SUMMERSALE FIETSEN
OP DE GEHELE COLLECTIE KORTINGEN TOT 30%

voetbal

tot scoren komen.
In de 2e helft was, zeker het laatste
deel van de wedstrijd, Prinses Irene
oppermachtig en kon FC Schadewijk niet veel anders dan steeds de
lange bal hanteren. Dat leidde toch
nog enkele keren tot gevaarlijke
situaties door de handige spitsen
van de Ossenaren. Prinses Irene
had echter de wedstrijd naar zich
toe moeten trekken, maar een vijf-

tal echte 100% kansen werden, op
soms miraculeuze wijze, gemist.

G- Voetbal

heesch - HVCH gaat in het seizoen 2013-2014 van start met G-voetbal. Speciaal voor mensen met een beperking, waardoor zij niet in staat zijn om deel te nemen aan het reguliere voetbal. De opzet van het G-voetbal
bestaat uit trainingen die één keer per week gegeven worden door een gediplomeerde trainer. Dat gebeurt op
zaterdagmiddag van 15.45 - 16.45 uur.
Voor meer informatie:Daisy van Sleeuwen, tel. 06-48350070 of daisyvansleeuwen@hotmail.com

voetbal

E-bike
Trek L600+
Trek L500+
Batavus Socorro
Sparta E-motion
Gazelle Inn XT
ATB
Trek Carbon
Trek Mamba 29er
Trek 8000
Stads fietsen
Batavus blockbuster

n 2399.n 2299.n 2399.n 1799.n 2699.-

Zaalvoetbal in HDL weer van start
voor bestuurslid Hans Megens die
al ruim 12,5 jaar deel uit maakt van
het bestuur van de zaalvoetbalvereniging! Onder luid applaus van
de leden nam hij het welverdiende
presentje voor zijn bewezen diensten in ontvangst.

nu 20%
nu 30%
nu 20%
nu 20%
nu 20%

n 2299.- nu 30%
n 849.- nu 20%
n 1699.- nu 20%
n 599.-

nu 20%
Heeswijk-Dinther - Het zaalvoetbalseizoen 2013-2014 in Heeswijk,
Dinther en Loosbroek is afgelopen weekend van start gegaan in sporthal De Zaert met de wedstrijd om de Rabobank Supercup.

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl

Voorafgaand werd op maandagavond 19 augustus in café De
Toren tijdens de Algemene Ledenvergadering teruggeblikt op het

afgelopen seizoen en daarnaast
de opzet voor het nieuwe seizoen
besproken. Tijdens deze vergadering was er nog speciale aandacht

Op vrijdagavond 23 augustus werd
volgens traditie de eerste wedstrijd
van het nieuwe seizoen gespeeld
om de Rabo Supercup tussen de
bekerwinnaar en de kampioen van
de A-poule van het afgelopen seizoen.
Omdat In d’n Ollie afgelopen jaar
beide prijzen voor zich opeiste,
was bekerfinalist Schuts Elektro de
tegenstander. De sterkte van het
talentvolle team van In d’n Ollie
kwam met de 17-1 eindstand nog
eens duidelijk naar voren. Aan de
andere 25 teams dit jaar de uitdaging om dit sterke team te verslaan. Het bestuur wenst iedereen
een uiterst sportief en succesvol
seizoen toe!
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EVENEMENTEN
29 auGustus

1 september

Informatie-avond
taalcurcussen
locatie: de eijnderic heesch
Pagina 10

forelweekend
locatie: visvijver de Meuwel
nistelrode
Pagina 18

30 auGustus

proefles funkey
bij mHC Heesch
locatie: schoonstraat 99b
heesch

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
locatie: oovb nistelrode
meezingavond smartlappenkoor saberdiosieja
locatie: Café d’n haon
nistelrode

toermee, de leukste en
gezelligste fietstocht
locatie: start CC bernrode
heeswijk-dinther
Pagina 17

Drive in movie
‘nova zembla’
locatie: dorpsstraat 22
loosbroek

orgelconcert door
michael Hedley
locatie: Abdij van berne
heeswijk-dinther

june noa
locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 6

kienen
locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther

start Clubkampioenschappen senioren
locatie: tC telro nistelrode
Pagina 18
restanten opruiming
bevers steencentrum
locatie: graafsebaan 44 heesch
en Canabaan 10 nistelrode
Pagina 15
31 auGustus
bernhezeloop
forel weekend
locatie: visvijver de Meuwel
nistelrode
Pagina 18
kruidenwandeling
locatie: Praktijk voor natuurgeneeskunde stekstraat 1
nistelrode
racoon in concert
locatie: kersouwe
heeswijk-dinther

fietscross en tractorrace
locatie: tipweg vorstenbosch
litanie van Damiaan
locatie: kloosterkapel
vorstenbosch
Pagina 2
open dag bij
activiteitenstal equizenz
locatie: zevenmorgenstraat 2
uden
Pagina 4
start kaartverkoop
balletstichting nistelrode
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 15
kofferbakmarkt
locatie: leliestraat heesch
open dag ‘energie, lichaam
en welzijn’
locatie: verdistraat 87 oss
Pagina 14
2 september

Introductieworkshop,
training eigenwijs Creatief
locatie: raadhuisstraat
heeswijk-dinther
restanten opruiming
bevers steencentrum
locatie: graafsebaan 44 heesch
en Canabaan 10 nistelrode
Pagina 15

kaartverkoop
brabants Cabaret
locatie: heemhuis nistelrode
Pagina 3
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
locatie: kerkstraat 2a heesch
3 september
algemene ledenvergadering
beCo
locatie: CC nesterlé nistelrode

e-café beCo met thema gas
en isolatie
locatie: CC nesterlé, nistelrode
4 september
Hkk nistelvorst: buurtavond
locatie: heemhuis Maxend 3
nistelrode
kaartverkoop
brabants Cabaret
locatie: heemhuis nistelrode
Pagina 3
Informatiebijeenkomst
stichting mee
locatie: volkelseweg 2 uden

oud ijzeractie notenkrakers
locatie: vorstenbosch
7 september
lezing feelGoodGarden
locatie: Appeltern
oud ijzeractie notenkrakers
locatie: vorstenbosch
Dance event puur natuur
locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 6
8 september

5 september

Inloopdag CC nesterlé
locatie: nistelrode

Workshop mandalatekenen
locatie: Palmenweg nistelrode

lezing feelGoodGarden
locatie: Appeltern

rondleiding: Haal meer uit
de bieb
locatie: bibliotheek heesch

finale clubkampioenschappen senioren
locatie: tC telro nistelrode
Pagina 18

ladies e(n)Vent
locatie: de Pas heesch
Pagina 7
Workshop kennis maken
met massage
locatie: Pastoor lathouwersstraat heeswijk-dinther
lezing Wojstap bevrijding/
landing parachutisten bij het
kasteel
locatie: raadhuisplein 21a
heeswijk-dinther
Pagina 17
oud papier
locatie: dorp vorstenbosch
6 september
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
locatie: oovb nistelrode
Disco groep 7-8
locatie: bobz dorpshuis
nistelrode
nachtvlindernacht
locatie: kasteeltje heesch
sterrenwacht Halley:
publieksavond
locatie: halleyweg 1 heesch
navarone unplugged
locatie: kersouwe
heeswijk-dinther
Pagina 6

fietstocht De Verbinding
locatie: natuurcentrum
de Maashorst nistelrode
Heesch presenteert
locatie: Centrum heesch
pap & pudding
locatie: ‘t tunneke heesch
japanse theeceremonie
locatie: Fazanterie de rooie
hoeve heeswijk-dinther
kienen
locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther

10 september
bernhoven fietst!
locatie: de Maashorst nistelrode
filmhuis de pas:
‘Ides of march’
locatie: de Pas heesch
zonneochtend
locatie: CC nesterlé nistelrode
onderonsje uitvaartverzorging
locatie: CC bernrode
heeswijk-dinther
Pagina 14
11 september
theatershow
jochem van Gelder
locatie: de Pas heesch
12 september
onderonsje uitvaartverzorging
locatie: steunpunt d’n hoek
loosbroek
Pagina 14
lezing emmy simons
locatie: kloosterkapel
vorstenbosch
13 september
start 45+ dubbeltennistoernooi lipsgroen
locatie: tC telro nistelrode
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
locatie: oovb nistelrode

open dag kinderboerderij
nissebisjes
locatie: kanz nistelrode
9 september
kaartverkoop
brabants Cabaret
locatie: heemhuis nistelrode
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Wij wensen
alle deelnemers
veel succes

filmhuis De pas:
Ides of march
locatie: de Pas heesch
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
locatie: kerkstraat 2a heesch
basiscursus eHbo
locatie: lokaal ehbo vereniging
nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

