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Lucas test het ‘rolstoelcrossen’ 
door de Maashorst 

“Hij zit wel lekker! Dat gaat een 
mooi ritje worden”, zei de acht-
jarige Lucas enthousiast, toen 
zijn moeder hem in de struinstoel 
plaatste. Ook zijn vriendjes von-
den de rolstoel een groot succes. 
In volle vaart testten zij de stoelen 
uit op de zandpaden en zorgden 
voor een grote stofwolk. Struin-
stoelen zijn robuuste rolstoelen op 
hele brede luchtbanden waarmee 
ook door los zand gereden kan 
worden. 
Programmaleider Anke Dielissen 
van ARK zei tijdens de overhandi-
ging: “Het is mooi dat deze stoe-
len, na elders te zijn gebruikt, nu 
een plaats hebben gevonden in De 
Maashorst. Met deze stoelen is De 
Maashorst ook toegankelijk voor 
mensen die een rolstoel nodig heb-
ben, zoals Lucas”.
Geja Hummel van natuurcentrum 
De Maashorst verwacht dat er veel 

gebruik gemaakt gaat worden van 
de stoelen: “Er wordt nu al naar 
gevraagd, terwijl we ze net heb-
ben.”
De stoelen zijn gratis te leen bij 
Natuurcentrum De Maashorst, 
Villa d’Arto en Bernhoven. Om 
teleurstelling te voorkomen is het 
verstandig vooraf even te bellen of 
de stoelen beschikbaar zijn.

V.l.n.r.: Mirjam Jonker van 
Bernhoven; Catherine Megens van 
Villa d’Arto en Geja Hummel van 
Natuurcentrum De Maashorst.

MAASHORST - Vorige week woensdagmiddag vond de overhandiging plaats van vier struinstoelen door ARK 
Natuurontwikkeling aan Natuurcentrum De Maashorst, Villa d’Arto en Ziekenhuis Bernhoven. Lucas Smits 
uit Vorstenbosch heeft samen met zijn vriendjes deze rolstoelen getest op het kabouterpad in De Maashorst.

V.l.n.r.: Mirjam Jonker van 

Een mooi ritje voor Lucas met de struinstoel

iNtENSE SkiN ANd 
BOdy iMPrOVEMENt - 
BERNHEZE

FOLdEr dEzE wEEk

deMooiBernhezekrant: 
Ben jij klaar voor de pr-workshop?
ONtMOEtEN, BEtEr COMMuNiCErEN EN NEtwErkEN dAt iS dE iNtENtiE

ONtMOEtEN
Bernheze Media heeft iedere week, 
via de mail en telefonisch, contact 
met veel lezers en contactperso-
nen van de vele verenigingen die 
Bernheze rijk is. “We willen deze 
mensen, maar ook contactperso-
nen van andere organisaties die 
nog nooit iets gestuurd hebben, 
maar dat wel zouden willen, graag 
uitnodigen”, legt Heidi Verwijst 
van Bernheze Media uit. Rian van 
Schijndel vult aan: “Veel mensen 

willen graag schrijven maar weten 
niet waar te beginnen. Na deze 
avond weten ze hoe zij het beste 
kopij aan kunnen leveren, wat de 
werkwijze is bij DeMooiBernheze-
Krant en hoe een goed persbericht 
of verslag geschreven wordt.”

PrAktiSCHE iNFOrMAtiE 
Er vinden twee (dezelfde) avonden 
plaats. De avonden worden ge-
houden op dinsdag 28 oktober in 
Zaal de Toren in Heeswijk-Dinther 

en op woensdag 29 oktober in Zaal 
‘t Tramstation in Nistelrode. Beide 
keren start de workshop om 19.30 
uur. We delen informatie over 
DeMooiBernhezeKrant en geven je 
een kijkje in de keuken van de tot-
standkoming van een krant. 

We sluiten af met een vragenronde 
en rond 20.30 uur is het program-
ma ten einde. Degenen die willen, 
kunnen hierna nog even netwer-
ken. Deelname is gratis. 

AANMELdEN 
Heb je interesse? Meld je 
dan aan via een e-mail naar 
info@demooibernhezekrant.nl en 
vermeld daarbij van welke vereni-
ging en/of organisatie je bent en 
aan welke pr-avond je wilt deel-
nemen. Aanmelden kan tot uiter-
lijk drie dagen voor de betreffende 
datum. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden onder 
kantoortijden: 0412-795170.

BERNHEZE - Hoe schrijf je een goed persbericht? Hoe lever je dit aan? En wat te doen met foto’s? Het zijn 
slechts een paar vragen waarmee diverse instanties worstelen. Dat is dan ook de reden waarom Bernheze 
Media de verenigingen, stichtingen en andere organisaties tijdens een speciale informatieavond een handvat 
wil bieden. 

krant niet op 
woensdag 

ontvangen?
Heeft u de krant niet 
of niet op tijd gehad?

 Laat het ons weten via 
info@demooibernhezekrant.nl

Tel. 0412-795170 of 
06-22222955
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Veel organisaties, die als sponsor 
inschreven, traden vanaf de start 
om 11.30 uur aan met flights die 
in een wedstrijd over 18 holes uit-
maakten wie ‘s avonds de fel be-
geerde Charity trofee overhandigd 
zou krijgen.
Vorig jaar werd deze trofee ge-
wonnen door het team van Maas 
Coating Groep uit Heesch. Dit 

team kwam dit jaar met een sterke 
bezetting aan de start om aldus 
de trofee te verdedigen. En met 
succes. Tijdens het diner werd de 
wisseltrofee voor de tweede maal 
door de voorzitter van het Comité 
van Aanbeveling, mevrouw Moor-
man, overhandigd aan de captain 
van het winnende team, de heer 
Maas. Ook de strijd om de tweede 

en derde plaats was dit jaar span-
nend. Het onderlinge puntenver-
schil van de winnende teams was 
zeer klein. Maas Coating Groep 
eindigde met een score van 55. 
De tweede prijs ging naar de flight 
van Bake Five uit Leusden met 57 
punten en de derde prijs werd door 
Hoogland Medical uit Oss gewon-
nen met een score van 57,5. 

Bij de prijsuitreiking bedankte de 
heer Van der Heijden, voorzit-
ter van de Stichting Charity Cup, 
de sponsoren, de deelnemers en 
Company Club De Hooge Vorssel. 
Zij zijn het die het mogelijk maken 
jaarlijks deze Charity Cup te orga-
niseren. 
De heer Van der Heijden keek te-
rug op een zeer geslaagde dag. 
Niet alleen waren de weergoden 
de organisatie goed gezind, maar 
alle deelnemers waren ook vol lof 
over de organisatie. De welluiden-
de klanken van de serenade van de 
Nistelrodese Fanfare St. Lambertus 
werden door de aanwezigen bij-
zonder gewaardeerd.

De heer Kok, directievoorzitter van 
de Rabobank Bernheze Maasland, 
nam afscheid van het Comité van 
Aanbeveling en kreeg voor zijn in-
zet uit handen van de heer Van der 
Heijden een attentie overhandigd. 
Zijn plaats binnen dit comité wordt 
ingenomen door de heer Vinken, 
directievoorzitter van de Rabobank 
Oss e.o.

Volleybalsters Tornado goed van start
NISTELRODE - Voor de volleybal-
sters van Tornado stond afgelopen 
weekeinde de eerste competitie-
wedstrijd van het seizoen op het 
programma tegen Vollan.

De dames van Vollan wonnen met 
overtuiging de eerste twee sets. 
Maar toen ging de knop om, Ma-
rieke maakte haar debuut op het 
midden, de handen van Ineke 
hielden het blok dicht en er werd 
prima gescoord aan de buitenkant. 
De derde en vierde set werden 
dan ook gewonnen door Tornado. 
De stand kwam weer gelijk en er 
kwam een spannende vijfde set 
aan. Door wat pech konden de 
dames van Vollan wat uitlopen en 
trokken zij de vijfde set naar zich 
toe. Volgende week spelen de 
dames hun eerste thuiswedstrijd. 
Deze is om 18.00 uur. 

Tornado MC
Tornado meisjes C heeft dit jaar een 

team van tien meisjes. Afgelopen 
week speelden zij de eerste wed-
strijd van het seizoen in Rosmalen 
tegen Spirit, waarbij de tegenstan-
der werd ingemaakt. Vooral de ser-
vice scoorde heel veel punten. Het 

meisjesteam staat voorlopig eerste 
in de poule. Volgende week speelt 
het team de eerste thuiswedstrijd 
op zaterdag 27 september om 
16.15 uur in sporthal De Overbeek 
in Nistelrode.

Bernheze sportief Bernheze sportief

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie ‘de Rooie 

Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan 

Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe
Karwei

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

Kapsalon van Dinther
Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Hubo Nistelrode
Houthandel W. Jacobs BV
Houthandel van der Heijden
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie Hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Cesar Therapie
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café Zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en Zn B.v
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude Raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Advies- en Administratiekantoor Fluit 

v.o.f.
AB reflex

www.mooiheesch.nl•www.Mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

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

de kernen van MOOIbernhezeTC Telro viert 50-jarig bestaan met feestweekend
NISTELRODE - TC Telro uit nistel-
rode viert op vrijdag 26 en zater-
dag 27 september het 50-jarig 
bestaan. dit jubileum wil de club 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het feestweekend begint vrijdag 
aan het eind van de middag voor 
de jeugd. De jeugdige deelnemers 
zullen een sportieve avond gaan 
beleven. De kinderen kunnen aan 
diverse clinics deelnemen, met als 
speciale gast een bekende Neder-
landse ex-tennisspeler. Deze spec-
taculaire jubileumactiviteit start 
om 16.30 uur en rond de klok van 

21.00 uur zal er een leuke afslui-
ting plaats vinden.
Op zaterdag vindt om 15.00 uur 
de opening plaats waarbij een ver-
tegenwoordiger van de KNLTB een 
jubileumschild zal onthullen. Na 
een gezellige middag met sport en 
spel zal er aansluitend een feest-
avond met discotheek zijn voor alle 
leden en hun partners. 

Tijdens de feestavond, die om 
20.30 uur geopend zal worden 
met muzikaal entertainment, 
wordt ook de vrijwilliger/ster van 
het jaar bekendgemaakt.

Het winnende team van Maas Coating Groep 

Maas Coating Groep wint 
Charity Cup Nistelrode
NISTELRODE - op de golfbaan van Company Club de hooge Vors-
sel werd donderdag 18 september voor de tweede keer gespeeld om 
de door hewlett-Packard nederland ter beschikking gestelde Charity 
Cup golftrofee. de eerste prijs was voor titelverdediger Maas Coating 
Groep. 

golf

LOOSBROEK - in de tweede thuis-
wedstrijd van het seizoen wonnen 
de korfbalsters van Korloo met 
12-9 van naS. 

Korloo begon sterk aan de wed-
strijd en nam al snel een 2-0 voor-
sprong door een vrije bal en een 
afstandsschot. Door het niet goed 
storen van de bal kwam NAS terug 
in de wedstrijd: 2-1. 
Korloo wist een mooie kans te 
benutten, waardoor het verschil 
weer twee doelpunten werd. Beide 
ploegen creëerden kansen, maar 
Korloo wist de voorsprong vast te 
houden en ging met een 5-3 stand 
de rust in. 

Ondanks een mooi doelpunt van 
Korloo direct na rust, wist NAS zich 
te herpakken. Korloo had moeite 
met het afmaken van de kansen, 
waardoor de stand gelijk werd. En 
NAS weer terugkwam in de wed-
strijd. Ook gaf de scheidsrechter 
aan beide ploegen veel strafwor-
pen. Korloo wist deze beter te 
benutten, waardoor de eindstand 
van 12-9 op het bord kwam.

Korloo benut 
kansen beter en wint

HEESWIJK-DINTHER- dames 1 
van altior trad zondag aan tegen 
de dames uit wilbertoord. beide 
teams stonden zonder puntverlies 
op een gedeelde eerste plaats. 

Al vroeg in de wedstrijd zag de pu-
pil van de week, Julia van der Kuijl, 
Altior achter de feiten aan lopen 
met een 1-3 achterstand. Het sco-
rend vermogen bleef achterwege, 
de rust werd ingegaan met een 4-6 
achterstand. Na de rust verander-
de het spel niet en Altior maakte 
het zichzelf erg moeilijk. Toch wist 
Marly van Crey met een doorloop-
bal in de laatste minuut de stand 
gelijk te trekken. De eindstand was 
8-8. Gezien de wedstrijd een ge-
wonnen punt, maar voor het ge-
voel een verloren punt. 

Altior 2 – DDW 2: 9-10
Altior 4 – Rooi 2: 9-7
Altior 5 – MOSA ’14 1: 8-7
Altior MW 1 – Rooi MW3: 5-9
Flamingo’s R1 – Altior R1: 4-3
Altior A2 – Tovido A1: 9-10
Altior A3 – Flash A1: 11-7
Blauw Wit B1 – Altior B1  4-4

Prinses Irene C1 – Altior C1: 3-3
De Korfrakkers C4 – Altior C2: 6-4
De Korfrakkers C2 – Altior C3: 9-1
Swift D3 – Altior D1: 0-10
Prinses Irene D3 – Altior D2: 2-5
Altior D2 – Prinses Irene D3 (in-
haalwedstrijd): 5-2
Altior E1 – Avanti E1: 1-14
De Korfrakkers E2 – Altior E2: 8-7
Altior E3 – Altior E5: 18-1
Altior E3 – De Kangeroe E1 (in-
haalwedstrijd): 26-1
Altior E4 – De Korfrakkers E6: 6-4
Altior F1 – Avanti F1: 0-14
Altior W1 – De Korfrakkers W2: 
1-3.   

Altior 1 moet 
punten delen
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Avesteyn: eendracht maakt macht
HEESWIJK-DINTHER - na een be-
wogen week, waarin massaal en 
op indrukwekkende wijze afscheid 
genomen werd van Cor van der 
Pas, avesteyner in hart en nieren, 
moest het eerste aantreden tegen 
FC Uden. 

Vanaf het begin van de wedstrijd 
werd duidelijk dat FC Uden een 
resultaat wilde neerzetten. Er werd 
met technisch aanvallend spel fors 
aangedrongen en Avesteyn moest 
direct vol aan de bak om te voor-
komen dat er schade opgelopen 
werd. Dit resulteerde in de 10e mi-
nuut in een corner voor Avesteyn. 
De bal werd diep ingespeeld en 
vervolgens door Martijn Swart-
jens diagonaal ingekopt: 1-0. Een 
onverwacht maar knap doelpunt. 
Aan het einde bleek dit de enige 
treffer te zijn in dit boeiende duel. 

FC Uden drong aan maar bleek 
geen vuist te kunnen maken. 
Avesteyn is na twee wedstrijden 
ongeslagen. Een mooie prestatie 
van een team dat voor de tweede 

keer op rij in staat gebleken is tot 
een bijzondere teamprestatie. Dit 
alles in het kader van alles wat er in 
die week aan vooraf was gegaan, 
eensgezindheid en samenhang. 

voetbal

 Team Meisjes C  Foto: Wim van Tilburg

volleybal

Goede eerste helft levert 
Heeswijk drie punten op
HELVOIRT/HEESWIJK-DINTHER 
- in helvoirt was de plaatselijke 
trots deze week de tegenstander 
van het sterk aan het seizoen be-
gonnen heeswijk. 

De Heeswijkers wisten elkaar al 
snel prima te vinden. Middels ver-
zorgd combinatiespel voetbalden 
de gasten af en toe goed tussen de 
Helvoirtse linies door en regelmatig 
konden de gevaarlijke voorwaart-
sen Wouter van Dijke en Turgay 
Arslan aan het werk gezet worden. 
Aan de andere kant werden de om 
hun snelheid gevreesde buitenspe-
lers vakkundig geneutraliseerd door 
de sterk spelende Christian van de 
Broek en Wout Cuijpers. Het was 
laatstgenoemde die na ruim een 
kwartier spelen de 0-1 van Hees-
wijk inleidde. Hij onderschepte een 
bal op de middenlijn en speelde 
direct Rob Tips aan. Die stuurde 
vervolgens Wouter van Dijke die 
zorgde voor de op dat moment 

verdiende voorsprong. Niet lang 
daarna kreeg de thuisploeg een 
vrije trap die bij de tweede paal 
van dichtbij op de lat werd gekopt. 
Het was niet de laatste keer dat 
het houtwerk de Heeswijkers goed 
gezind was deze middag. Niet veel 
later kreeg Heeswijk namelijk een 
vrije trap te nemen, die door Ars-
lan via de binnenkant van de paal 
prachtig achter doelman Jordy vd 

Zande werd geschoten. 
In de tweede helft ging de thuis-
ploeg op jacht naar de aanslui-
tingstreffer. Met meer druk naar 
voren kwam Heeswijk minder aan 
voetballen toe en werd de strijd 
met name gestreden op het mid-
denveld. Het bleef 0-2, opnieuw 
de volle score voor de Heeswijkers, 
volgende week komt het onbeken-
de CHC uit Den Bosch op bezoek. 

voetbal

Prinses Irene krijgt opnieuw te weinig
BEEK EN DONK/NISTELRODE 
- Vorige week liet Prinses irene 
het na om drie punten te pakken 
tegen bVV. zondagmiddag, in de 
uitwedstrijd bij Sparta ’25 in beek 
en donk, was dat opnieuw het ge-
val. 

De mannen van ‘Van Tilburg Mode 
& Sport” waren in de eerste helft 
heer en meester. Het team ver-
zaakte de score veel verder op te 
voeren dan de 0-2 die na een half 
uur op het scorebord stond, via 
Tim van de Brand en Job van de 
Elzen. 

Vlak voor de rust kantelde de wed-
strijd totaal, mede door een rode 
kaart voor Teun Schouten. Prinses 
Irene kwam vervolgens vlak na de 

rust op een 3-2 achterstand. Het 
elftal van coach Meijs toonde ka-
rakter en wist, met tien spelers, 

toch nog op een terechte 3-3 te 
komen dankzij een benutte straf-
schop van Job van de Elzen.

voetbal

HEESCH - zestien kinderen zijn af-
gelopen woensdag in ‘t Kuipke in 
heesch geslaagd voor hun zwem-
diploma of certificaat. 

Voor allen een prima resultaat 
na een intensieve snelcursus van 
ruim vier maanden. De samen-
werking met zwemschool Sandra 
is daarmee erg succesvol geble-
ken. Zwemschool Sandra werkt in 
kleine groepen met vaste en des-
kundige instructeurs. Kinderen en 

ouders bleken erg enthousiast over 
de gevolgde lessen. Het bestuur 
van ’t Kuipke complimenteert 
zwemschool Sandra en natuurlijk 
de geslaagden met dit succes.

De geslaagden:
Certificaat A: Mark, Marcel en Ted
Diploma A: Renske, Just, Chenoa, 
Kalil, Joey, Sverre, Pip, Rana, Mats
Diploma B: Fabiola, Elza, Roos
Diploma C: Kim

Zwemdiploma 
voor zestien kinderen in ‘t Kuipke

zwemmen

MAyKe HeNdrIKs

www.mooinisseroi.nl

MArIe-josé wINANTs

www.mooihdl.nl

50 jaar

workshop:
28 of 29 
oktober
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culturele en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting    Kloosterkapel Vorstenbosch

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

Advertorial

MarieChristien komt opnieuw in de Kloosterkapel in Vorsten-
bosch met een sfeervol Mariaconcert op zondag 5 oktober, 
aanvang 15.00 uur, entree € 5,-.
 
In de Mariamaand oktober brengt MarieChristien - in ver-
volg op de zeer succesvolle voorstelling ‘Met een knipoog 
naar Maria’ - een nieuwe show rondom ‘de vrouw, de moe-
der en Maria’. Onder de titel ‘Die bijzondere vrouw’ beleeft 
het publiek een vleugje nostalgie. De behoefte hieraan blijft en 
MarieChristien laat het publiek er op haar eigen ongedwongen 
wijze weer van proeven. Een show met mooie liedjes, anek-
dotes en samenzang. 

www.mariechristien.nl - info@mariechristien.nl
0413-274250 - 06- 25 138 453

Kijk voor onze actuele 
openingstijden, wekelijkse 

reclame en het gehele assortiment 
op WWW.HBFOODS.NL

Diepvries & Versproducten

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

Diepvries- & Versproducten

Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl

8  Hamburgers inclusief  8  broodjes
Nu ter introductie slechts € 5,95 (geldig van woensdag 24 sept t/m zaterdag 4 oktober)

Mgr. van Oorschotstraat 9 - Heeswijk-Dinther - 0413-291446
www.restaurantnegen.nl - info@restaurantnegen.nl

NIEUWE MENUKAART!

LEKKERE ACTIE MET KANS 
OP EEN PROFESSIONELE 
CHAFING DISH 

lagerij-Poelier/Eetwinkel 
Riny van Esch heeft nu 
een leuke en lekkere 

actie tot het einde van het jaar. 
U maakt daarbij kans op een 
professionele chafing dish. U kunt 
deelnemen door aankoop van 
het actieproduct. Dat is nu de 
gepaneerde varkensschnitzel. Elke 
twee weken hebben we een ander 
actie-product. 

Elke twee weken trekken 
wij een winnaar!

We begroeten u graag in 
onze winkel, u bent van harte 
welkom!

Riny van Esch

WIST u dat...

c
o
lu

m
n

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt, 
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch - ’t Dorp Heesch

Advertorial

Sfeervol Mariaconcert

S

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

info@g-italiana.nl
www.g-italiana.nl

A presto!
Gaetano & Yulita Mercurio

Een klein stukje Italië 
in het mooie dorpje Heesch

Wijn-Spijs avond
Dinsdag 21 oktober 

Er is plaats voor 21 personen

De sluitingsdatum van 
inschrijving is 12 oktober, 
dus wees er snel bij.
Om u in te schrijven kom langs 
bij ons in de winkel of stuur een 
mail naar info@g-italiana.nl

Van maandag 6 t/m maandag 13 oktober 
zijn we gesloten. We gaan op  werkvakantie 
naar Italië om nieuwe ideeën op te doen en 
weer met een frisse start verder te gaan.

6 rode wijnen en 6 hapjes
€ 29,50 p.p.

Like onze facebookpagina 
Bij 500 likes verloten wij een 
antipasto voor 10 personen en 
2 fl essen heerlijke blauwe prosecco’s! 
Wie weet ben jij de winnaar!

Eettip Eet veilig
Jaarlijks lopen ongeveer 725.000 Nederlanders een 
voedselinfectie op. Slechte hygiëne is meestal de oorzaak. 
Door veilig om te gaan met je eten, voorkom je dat je 
ziek wordt. De vijf stappen: kopen, wassen, scheiden, 
verhitten, koelen.

Tijdens de Nationale Restaurant-
week kun je proeven van heer-
lijke gerechten in een driegan-
gendiner voor maar € 27,50, 
met soms een klein supplement 
voor een gerecht met kostbare 
ingrediënten. 
Dat restaurant Het Sentiment 
die formule goed heeft begre-
pen, blijkt uit een waardering 
van 9,4 van de bezoekers en 
een derde plaats in Brabant. 

restaurant Het Sentiment 
derde plaats publieksprijs

Foto: Thomas Segers
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Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE  Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

G A S H A N D E L

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

propaan
camping gaz
heftruckgas

industriële gassen
petroleum

bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
-
-
-
-
-
-

Tevens uw adres voor slijpwerk en 
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN

Kerkstraat 117
5411 CK  Zeeland Nbr

Tel (0486) 45 21 15 www.tonnywillemsen.nl

T U I N -  E N  P A R K M A C H I N E S
T A N K S T A T I O N
H O N D E N W A S S E R E T T E

Besparen op uw 
verzekeringen?
“Bezuinigen op zekerheid wil 
niemand. Daarmee is niet 
gezegd dat zo af en toe
een screening van je 
verzekeringspakket zinloos is. 
Je kunt tientjes en soms veel 
meer besparen.”
ED, maart 2014

Rivez Assurantiën & Risicobeheer
Zelfstandig adviseur Regiobank
Weijen 19a Nistelrode
T 088-8000902 - F 088-8000901 
info@rivez - www.rivez.nl  

Inboedel

Auto 
en 

motor

Woonhuis

Reis- en 
annulering

Buitenhuis-
dekking

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse 
belevenissen.

Pool

Zaterdagavond half acht. Ik voelde me een vreemde in mijn eigen 
dorpssupermarkt. Net voor sluitingstijd van de winkel, stond ik te 
wachten in de rij bij de kassa en ik zag alleen maar vermoeide, geblokte 
hoofden om me heen. Plat Brabants was niet de voertaal, maar Pools. 
Er stond geen eten op de lopende band, maar alleen maar bier, veel 
blikken Schultenbrau. Toen ik mijn gezonde, maar karige avondmaal 
op de lopende band had gelegd, voelde ik de macho-blikken in mijn 
rug. Ik begrijp geen woord Pools, maar ‘verwend nest’ dacht ik toch 
echt te horen uit de mond van mijn Poolse kassarijbuurman.

Mijn Poolse buurman zal het niet echt gezegd hebben, maar toch 
liep ik met een licht gebogen hoofd de winkel uit. Hij had namelijk 
groot gelijk en dat voelde ik. Ik heb geen zesdaagse werkweek achter 
de rug, waarbij ik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat tussen de 
varkenskarkassen heb moeten doorbrengen. Ik werk niet zes dagen 
in de week in een vreemd land voor een minimale vergoeding, omdat 
de inwoners van dat verwende land zelf dat werk niet meer willen 
doen. Ik word niet ondergebracht door mijn werkgever in een verlaten 
bungalowpark in een te krap huisje, waarbij het maar afwachten is of 
de kachel het doet in de winter. Voor mij is het gelukkig een heel stuk 
eenvoudiger in dit leven.

Daarom snapte ik ook ineens dat haantjesgedrag net in de rij van 
de kassa. Ik was natuurlijk het ultieme voorbeeld hoe verwend we 
eigenlijk zijn in dit land. Schone handen van een vijfdaagse werkweek 
op kantoor, waar ik onbeperkt koffie mag drinken zonder dat iemand 
daarvan wat zegt. En op vrijdagavond kan ik gerust naar een feestje en 
me flink bezatten, want op zaterdag hoef ik toch geen wekker te zetten 
van mijn baas. Dus ik snap ze helemaal, onze Poolse vrienden. Na 
gisterenavond kan ik toch geen bier meer zien, dus van mij mogen ze.

Column
D’n Blieker

V.l.n.r. Loek van Cruchten, Annemieke Boellaard en Henrietta Verstappen-van Dijk  
  Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Henrietta: vijfentwintig jaar lief en 
leed in artsenpraktijk in Heesch

Omgekeerd hebben hele families 
Henrietta leren kennen, blijkt uit 
de bloemenzee thuis, de felicitaties 
en andere verrassingen. Henrietta 
werd vijfentwintig jaar geleden 
doktersassistente bij huisarts Jan 
Scheffers. Toen die plots wegviel, 
was dat een heftige periode. Ook 
omdat er daarna een jonge nieuwe 
arts met vrouw de praktijk kwam 
bemannen. Dokter Loek van 
Cruchten en zijn vrouw en prak-
tijkmanager Annemieke Boellaard 
kwamen vijftien jaar geleden min 
of meer in een volwassen praktijk, 
zonder kennis van de aanwezige 
gang van zaken, de patiënten en 
hun familiegeschiedenis. Henrietta 
was een lot uit de loterij.

Verrassend
Op 1 september werd Henrietta 
verrast met een versierde praktijk-
ruimte en een button met 25 erop. 
Henrietta verklaart de 25 jaar met: 
“Ik ga altijd met plezier naar mijn 
werk. Natuurlijk zijn er slechte mo-
menten, maar het team van zeven 
mensen werkt fantastisch samen. 

Bovendien kan ik mijn tijd zelf in-
delen. Dat is fijn als mensen meer 
tijd nodig hebben voor hun ver-
haal. Ook met oud-collega’s en de 
familie Scheffers heb ik de eerste 
10 jaar fijn samengewerkt. Daar 
ben ik heel dankbaar voor.” 

Meerwaarde
Als doktersassistente was ze voor 
de praktijk van Van Cruchten on-
misbaar, maar als praktijkonder-
steuner willen ze haar zeker niet 
kwijt. Loek: “Henrietta is een 
prettige persoon die aan een half 
woord genoeg heeft. We vonden 
het fantastisch dat ze akkoord ging 
met ons voorstel om de tweejarige 
opleiding als praktijkondersteuner 
te gaan volgen. 
Bovendien is ze een bron van in-
formatie bij mensen uit Heesch 
die zelden komen.” Henrietta: 
“De opleiding was best zwaar, 
met twee kleine kinderen. Maar ik 
kreeg veel steun van echtgenoot, 
ouders en zus en was blij met de 
kans die ik kreeg; en nu blij met 
mijn huidige werk.”

Tijd
Het team is voor Henrietta een 
groot pluspunt, maar zij vindt het 
ook belangrijk dat zij als prak-
tijkondersteuner tijd heeft voor 
een luisterend oor en helpende 
hand voor de – vaak – chronisch 
zieke mensen. Ook manager An-
nemieke is blij met dat luisterend 
oor. Een prachtige aanvulling bij 
het team, waar tijd en aandacht 
belangrijke onderdelen van de ma-
nier van werken zijn.

HEESCH – Henrietta Verstappen-van Dijk vond de vijfentwintig jaar in de artsenpraktijk aan ’t Dorp in 
Heesch geen opgave. Ze geniet van het contact met de mensen en staat graag voor ze klaar of, zoals ze zelf 
zegt: “Ik heb hele families leren kennen en ik zag ze komen en gaan.” 

“Ik begrijp geen woord pools, 
maar ‘verwend nest’ dacht Ik toch 
echt te horen”
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Health, Beauty, Care

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

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

BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen 
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 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 overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 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 overdag: 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 RegioApotheek in het 
Bernhovenziekenhuis.
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.

Advertorial

Column

FEEST Nana 12,5 jaar in Heesch

In 2002 is Nana Steins op Hoogstraat 11 in Heesch komen werken 
als fysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute onder de vlag van 
Dick v.d. Stappen. Er is veel veranderd, alleen de locatie is gelijk 
gebleven. “Verder is alles verbeterd, uitgebreid en uitgediept”, 
zegt Nana. Van twee behandelkamers naar vijf, met een heuse 
trainingsruimte. Daar geven we groepsbehandelingen 
en individuele trainingen. Deze worden door de zorgverzekeraars 
vergoed of er wordt op eigen initiatief deelgenomen. Denk 
bijvoorbeeld aan een programma voor etalagebenen (PAV), 
obesitas, diabetes of oncologie. 
Naast algemene fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele 
therapie, orofaciaal (hoofd/ hals fysio), bekkenfysio (io), 
fysiotherapie op haptonomische basis, hebben we zelfs twee 
oedeem fysiotherapeuten. We werken samen met een diëtist, 
GZ haptotherapeut en craniosacraaltherapeut.
Heeft u een dikke arm of been? Wendy meet een steunkous aan. 
Alles onder de regie van Gerda, onze administratief medewerkster.
Waar? Hoogstraat 11, in ons gezellige pand, waar u als klant 
centraal staat. Er naar u geluisterd wordt, in een **** Sterren 
PLUS Praktijk. Wat wilt u nog meer?

“Een feestje”, geeft Nana aan. Dat hebben we op Heesch 
Presenteert met de bezoekers gevierd. Heeft u onze tassen 
gezien? We mogen tot december 2014, 10% korting aanbieden 
op onze webshop. Kortingscode: ‘Hoogstraat’ Shop: 
www.fysiotherapie-hoogstraat.nl 

Tot binnenkort. 
Groet Nana Steins

fYsIotherapIe 
HoogSTRAAT

In 2015 bestaat Fysiotherapie Hoogstraat 12,5 jaar. We willen 
u uitdagen om een leuk project voor ons te verzinnen ter ere 
van dit feit. Tips en ideeën zijn welkom in onze ideeënbus, deze 
bevindt zich in de wachtkamer.
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Arno de Hommel
Burgemeester Woltersstraat 61

5384 KT Heesch
06-52643454

arno@puntada.nl
www.puntada.nl

• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing         
• E- coaching

De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther 
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug met:

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf 
• Gewichtsbeheersing op maat 

Alle monturen zijn geprijsd inclusief 
enkelvoudig ontspiegeld glas

‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

HEESCH - De stichting Gezond-
heidsvoorlichting Heesch houdt op 
woensdag 8 oktober om 20.00 uur 
in De Pas in Heesch een voorlich-
tingsavond over schouderklachten.

Orthopeden Gerko Moens en Gert 
Jan Geijssen, verbonden aan Zie-
kenhuis Bernhoven, zullen deze 
voorlichtingsavond verzorgen. 
Tijdens deze avond zullen de or-
thopeden het functioneren van de 
schouder en de problemen daar-
omheen bespreken. Aan de orde 
komen verschillende aandoenin-
gen van de schouder en de ver-
schillende behandelingsmethoden.

Deze avond is voor iedereen vrij 
toegankelijk.
Voor nadere informatie: mevr. M. 
Driessen, tel: 0412-453177, be-
reikbaar na 17.00 uur.

Voorlichting in Heesch 
over schouderklachten

Laarstede 
zoekt 
vrijwilligers

NISTELRODE - Het organiseren en 
realiseren van leuke activiteiten 
voor bewoners binnen Laarstede, 
valt of staat grotendeels door de 
inzet van vrijwilligers.

Spreekt jou dit aan en heb jij ook 
zin om bij te dragen aan het plezier 
en de voldoening dat dit met zich 
meebrengt? Het zorgcentrum is op 
zoek naar vrijwilligers. Voor nadere 
informatie: Gerry Smits, 
0412-407020 of per email 
gerry.smits@brabantzorg.eu.

informatiemiddag over 
slachtofferhulp in de Pas
HEESCH - In samenwerking met 
de gemeente Bernheze houdt 
Raad Gecoördineerd Ouderwerk 
(RGO) Heesch weer een koffie-/
informatiemiddag op vrijdag 3 
oktober in De Pas in Heesch. Het 
thema is slachtofferhulp. 

Het is voor de tweede keer dat dit 
onderwerp aan bod komt, maar 
RGO vindt het belangrijk weer 
aandacht aan slachtofferhulp te 
besteden. “Hoe je het ook wendt 
of keert, als oudere ben je nu een-
maal erg kwetsbaar.
Als alleenwonende oudere ex-
tra kwetsbaar”, stelt het bestuur 
van de RGO. “Begrijp ons goed, 
wij zijn er niet op uit u angstige 
gevoelens aan te praten. Maar... 
een gewaarschuwd mens telt voor 
twee. Een bekend gezegde is: een 
ongeluk zit in een klein hoekje. Het 
kan je dus gemakkelijk overkomen. 
Dat kan thuis gebeuren of ergens 
onderweg. En wat doe je dan?”

“Het kan ook zijn dat je geen licha-
melijk letsel hebt opgelopen, maar 
erg geschrokken bent van een in-
braak bijvoorbeeld. Of je hebt een 
ongenode gast in huis gehad. Zo 
belde onlangs iemand aan met de 

mededeling dat hij kwam namens 
het gasbedrijf en dat er een gas-
lek was geconstateerd. En of hij 
even naar de meter mocht kijken. 
Je schrikt. Een gaslek! En je laat de 
man binnen. En dan ben je hem 
nog niet kwijt, zeker niet als duide-
lijk wordt dat zijn bedoelingen niet 
zuiver zijn. Zo’n bezoek gaat je niet 
in je kouwe kleren zitten. En weer 
is er de vraag: Wat doe je dan?”

Wijkagent Wim Kluessjen en Theo 
Steenstraten van Slachtofferhulp 
zullen deze middag verzorgen. 
Aanvang 14.00 uur.
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De vader van Peter MacHugh heeft nooit geweten wat er met zijn broer gebeurd is en kon daar maar moeilijk mee leven. Pas vo-
rig jaar vond Peter McHugh de coördinaten van de plek waar het vliegtuig neerstortte. Peter: “Ik heb toen contact gezocht met het 

dichtstbijzijnde adres, met succes. Ik ben nu 
op de plek waar mijn oom is omgekomen en 
ik word hier met zoveel warmte onthaald. 
Jammer dat mijn vader dit niet meer mee 
mag maken.” 
Peter McHugh was zichtbaar ontroerd toen 
hij op de plek aan de Meuwelweg tussen 
Nistelrode en Vorstenbosch stond waar zijn 
oom het leven liet. Maar toen hij uit handen 
van Ties van der Heijden een paar schaatsen 
in ontvangst mocht nemen, die de vader van 
Ties had gemaakt uit wrakstukken van het 
vliegtuig, brak hij. Overmand door emoties 
zei hij: “Ik heb hier geen woorden voor.” In 
aanwezigheid van Wethouder Rien Wijde-
ven, buurtbewoners en leerlingen van groep 
acht van basisschool Op Weg kon de ont-
roerde Peter de tastbare herinnering aan zijn 
oom in ontvangst nemen en zelf overhan-
digde McHugh een Australische vlag en een 
plaquette met de namen van de inzittenden 
van het vliegtuig, die begraven liggen op de 
Canadese begraafplaats in Groesbeek. 

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

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Eureka! Half rond, dat is ons geheim.  40 jaar geleden bedacht…        en nog steeds een succes!

Appel-
fl appen
2 stuks

2,25
normaal 2,80

tips van de bakkers:

Kruidig Kreta brood, ’n pittig brood 

voor bij de borrel, met een “bite”       € 2,95

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

4  harde broodjes naar keuze 

      € 1,00

Vader Wim heeft 40 jaar geleden onze halfronde appelfl ap bedacht. 
Zodat ze niet alleen in smaak maar ook in vorm net even iets anders 
waren. Ze staan bekend om de heerlijke smaak, met appelblokjes, 
gebakken in ’n lekkere luchtige korst. Heeft u ze nog niet geproefd? 
In onze winkels zorgen wij ervoor dat u dat kunt, en natuurlijk hebben 
we ’n mooie aanbieding voor u.   

WE MAKEN ER GEEN GEHEIM VAN…
Vader Wim heeft 40 jaar geleden onze halfronde appelfl ap bedacht. 

WE MAKEN ER GEEN GEHEIM VAN…
het bijzondere aan onze appelfl appen is dat ze halfrond zijn het bijzondere aan onze appelfl appen is dat ze halfrond zijn 

en heel erg lekker

geldt van 25-9 t/m 1-10-2014

U kunt ook bestellen in onze webshop!

Eureka! Half rond, dat is ons geheim.  40 jaar geleden bedacht…        en nog steeds een succes!

’n pittig brood 

 € 2,95

Bij aankoop van 2 broden naar keuze: 

 naar keuze

 1,00

geldt van 25-9 t/m 1-10-2014

Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

• Rolluiken 
• Screens 
• Zonneschermen 
• Overkappingen 
• Horren & Hordeuren 
• Raamdecoratie

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig 
advies op maat en een snelle service!

Schaatsen als herinnering na 70 jaar

Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode  •  Telefoon: 0412 611383  •  www.heerkensAGF.nl

Als het gaat om versheid 
en kwaliteit!

Peter MacHugh was verrast over de grote opkomst

www.mooinisseroi.nl
iNFoRMEERt, BoEit 
EN iNtEREssEERt

VORSTENBOSCH – In de wei van de familie Verhoeven stortte op 20 september 1944 een bommenwerper neer met daarin militairen 
van het 620e squadron van de RAAF (Royal Australian Airforce). Een van de vijf overledenen was Maurice Hugh en nu, zeventig jaar 
na dato, is zijn neef Peter McHugh hier op bezoek gekomen om zijn oom de laatste eer te bewijzen. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst ontving 
Katja Sanderse onderstaande tekst in haar 
mail van Peter McHugh:

Hello
My head is still spinning from yesterday. 
I couldn’t sleep last night. 
I hope you also had a great day.
I wasn’t expecting so many people. 
I wish I had brought more flag pins to give 
one to all the children.
It was the most wonderful day of my life... 
EVER !!!
I wish my family had been able to come.
I would like keep in touch with you.
I didn’t get any photos of my own yesterday 
so I hope you can send me some. My wife 
and children are sending me emails wanting 
details of what happened.
Please also give my email to the local 
newspapers, the mayor and anyone who had 
a camera.
If you get a chance I would like to make 
contact with the old people who saw the 
crash and the plane go over the house. 
I am asking our government to consider a 
bravery award for my uncle Maurice so any 
eye witness accounts would really help. 
Even a few words on paper of what they saw 
is all I would need.
I would particularly like to keep in touch with 
the school.

Thank you once again
Peter
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BernhezefamILIeBerIChten

dankbetuIgIng

In onze rubriek ‘familieberichten’ plaatsen wij aankondigingen van 
geboorte, overlijden, jubilea, dankbetuigingen, felicitaties en veel 
meer. Met het plaatsen van uw familiebericht bereikt u in Bernheze 
alle huishoudens omdat de krant elke week in elk huis op de mat valt. 

Bovendien hebben wij een extra service

Als u een familiebericht in de DeMooi-
BernhezeKrant plaatst, wordt deze au-
tomatisch doorgeplaatst op onze site 
met familieberichten: 
www.bernhezefamilieberichten.nl. 
Het bericht blijft hier gedurende lan-
gere tijd op staan en het biedt mensen 

de mogelijkheid een bericht voor 
u achter te laten op de site. 
U kunt kiezen of u de tekst 
zelf aanlevert of door ons laat 
maken. U kunt ook een af-

beelding aanleveren van een kaart die uw 
familiebericht al bevat. Laat u eens informeren over de moge-

lijkheden. T. 0412 795170. 

Willemien
✩ 23-09-2012         ✝ 23-09-2014

Nu moet ik verder zonder jou
Je stem zal ik nooit meer horen
Nooit meer jouw armen om mij heen
Ik voel mij hopeloos alleen
De mooiste herinnering zal zijn
mijn hele leven met jou, dat was fijn

                                                         Mari

NISTELRODE - Voorheen allemaal inwoners van Nistelrode. Overgrooto-
ma Tonnie van Erp - van der Heijden (80 jaar) nu wonende in Oss, oma 
Mariana van der Wielen - van Erp (52) woont nog steeds in Nistelrode, 
moeder Brigitte Christ - van der Wielen (26) en baby Isabeau, op 21 
augustus 2014 geboren, wonende in Wijk en Aalburg.

Vier generaties 

KBO Bernheze
kBO HEESCH
Zie het voordeel 

kBO Heesch 
‘Presenteert’
HEESCH - KBO Heesch was ook 
present bij ‘Heesch presenteert’. 

Samen met Jong van Harte en de 
accordeonclub de Zuldermuzikan-
ten trok de KBO veel aandacht.
Voor zover de andere muzikale 
uitingen te overstemmen waren, 
speelde de accordeonclub de ster-
ren van het firmament. Ook Jong 
van Harte kreeg met haar sketch 
en zanggroep veel publiek. Een 
voorproefje van de revue die Jong 
van Harte in het weekend van 3 
mei 2015 voor Heesch en omstre-
ken op de planken zal zetten. 
Nu inschrijven betekent tot eind 
2014 een gratis lidmaatschap. 
Daarna wordt in maart 2015 de 
contributie, die minder dan € 25,- 
per jaar per persoon bedraagt, af-
geschreven. Heel 2015 kunt u dan 
meedoen aan de vele activiteiten 
die rond het 60-jarig bestaan van 
de Heesche afdeling van de KBO 
worden georganiseerd. Ook van 
alle voordelen die zo’n lidmaat-
schap met zich meebrengt kunt 
u nu al profiteren. Als klap op de 
vuurpijl krijgen alle leden dan in ja-
nuari 2016 het jubileumboek gratis 
thuisbezorgd. Voor nog meer in-
formatie en inlichtingen, bel Karel 
Swinkels telefoon 0412-451564.

de die en ik op 
ontspanningsavond
NISTELRODE - Na het daverende 
succes van vorig jaar, organi-
seert KBO Nistelrode weer een 
ontspanningsavond voor haar le-
den op woensdag 15 oktober om 
19.30 uur.

Deze keer treedt de groep ‘De Die 
en Ik’ op met cabaret in het Bra-
bants dialect. Muziek om naar te 
luisteren én te kijken. De groep 
brengt liedjes, sketches en typetjes. 

Vooral met humor. Soms ook met 
een serieus tintje. Hilarisch zijn de 
‘gastoptredens’ van o.a.: Lieneke, 
Truijke en de ‘zoons’ van Mijnheer 
Pastoor. Inloop vanaf 19.30 uur 
met koffie/thee en iets lekkers. 
Aanmeldstroken inleveren tot 9 
oktober op Hoogstraat 14 of bij 
CC Nesterlé. Mailen naar kbo.
nistelrode@home.nl kan ook. Le-
den betalen € 2,-, introducés € 7,-. 
Vervoersproblemen? Bel 0412-
403639 (Wim Timmers) en het 
wordt geregeld.

geslaagde 
najaarsreis
NISTELRODE - Voorzitter Jan He-
ijmans zwaaide op 9 september 
61 leden van KBO Nistelrode uit 
voor een dagtrip naar de Veluwe-
zoom en de Achterhoek. 

Wat later dan gepland, arriveerde 
het gezelschap bij Restaurant De 
IJsselhoeve in Doesburg voor een 
kop koffie met gebak. Vervolgens 
werd een bezoek gebracht aan 
het Openbaar Vervoer Museum te 
Doetinchem, waar met een film en 
afbeeldingen van oude sporen en 
locomotieven werd getoond hoe 
het openbaar vervoer in het ver-
leden werkte. Terug in De IJssel-
hoeve werd genoten van een uit-
stekende lunch. De middag werd 
ingevuld met een rondrit door 
de omgeving. Gids Bert gaf een 
duidelijke uitleg over de beziens-
waardigheden, de groei van de 
bevolking en de ontwikkeling van 
de streek. Ter afsluiting werd het 

gezelschap in De IJsselhoeve ge-
trakteerd op een uitgebreid buffet 
met achtergrondmuziek, waarbij 
gezellig werd meegezongen.

Op pad met 
Museum Plus Bus

HEESWIJK-DINTHER - KBO Din-
ther gaat op maandag 20 oktober 
met de Museum Plus Bus naar het 
Van Gogh Museum in Amster-
dam. Inschrijven hiervoor kan tot 
zondag 28 september. 

De Museum Plus Bus is een initia-
tief van twaalf musea. Het werkt 
zo: groepen senioren gaan naar 
één museum op één dag. De bus 
haalt op, brengt, brengt terug. 
Gratis, dankzij de BankGiro Loterij. 
KBO Dinther is hiervoor uitgeloot. 
De dagindeling van de trip op 20 
oktober is als volgt:
8.45 uur: Aankomst opstapplaats; 
Raadhuisplein 24, 5473 GG Hees-
wijk-Dinther 
9.15 uur: Vertrek opstapplaats 
11.00 uur: Aankomst Van Gogh 
Museum 
11.15 uur: Rondleiding 
12.30 uur: Koffie en lunch 
13.45 uur: Gelegenheid tot zelf-
standig rondkijken 
15.00 uur: Vertrek Van Gogh Mu-
seum 
16.45 uur: Aankomst opstapplaats 
De reis en het museumbezoek zijn 
gratis. Het is echter verplicht om 
de lunch gezamenlijk te bestellen. 
Deze lunch bestaat uit soep, een 
broodje, een saucijzenbroodje, een 
krentenbol en een drankje. Daar-
aan zijn wel kosten verbonden.

Opgave voor 28 september bij 
Henk Kuijpers of Anny van den 
Broek of mailen naar 
info@kbo-dinther.nl. Het uitstapje 
is ook geschikt voor mensen met 
(inklapbare) rolstoelen en rollators; 
zij zullen begeleid worden.

Dit Zorgparticipatieteam is momen-
teel druk doende om óók op don-
derdagochtend in het CC Servaes 
een Informatiepunt Welzijn te reali-
seren. Bij dit informatiepunt kunnen 
(oudere en/of kwetsbare) inwoners 
uit HDL terecht voor vragen, infor-
matie en advies over voorzieningen 
die er in Heeswijk-Dinther-Loos-
broek en de gemeente Bernheze zijn 
op het gebied van welzijn, zorg en 
wonen. Door deskundige mensen, 
die goed op de hoogte zijn van de 
sociale kaart in HDL en Bernheze, 
worden zij dan geholpen en zo no-
dig de weg gewezen naar of in con-
tact gebracht met organisaties en 
instanties die op een professionele 
manier aan de hulpvraag tegemoet 
kunnen komen. De bedoeling is om 

hiermee begin november te starten.

Adviseurs
Voor dit informatiepunt is al een 
aantal vrijwillige adviseurs beschik-
baar die zich voorbereiden op het 
kunnen uitoefenen van deze taak. 
Maar om een goed roulatieschema 
te kunnen maken is het gewenst 
om nog enkele adviseurs méér te 
krijgen. 
Graag wil het Zorgparticipatieteam 
belangstellenden hiervoor attende-
ren op de wervingsadvertenties die 
hierover eerdaags in de pers zullen 
verschijnen. Ook is het mogelijk 
om alvast telefonisch informatie 
te krijgen bij José van der Heijden 
– van den Berg, via telefoon 0413-
292512 of 06-19161618.

HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Het Zorgparticipatieteam HDL, dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van KBO, CC Servaes, Ontmoetingstuin 
en Laverhof, zorgt sinds november 2013 elke donderdagmiddag in het 
Cultureel Centrum Servaes in Dinther voor een dagbestedingsprogram-
ma voor ouderen uit HDL. Hieraan blijkt grote behoefte te bestaan en 
het is dan ook een groot succes. 

informatiepunt welzijn 
in CC Servaes

www.vorstenbosch-info.nl
iNFoRMEERt, BoEit EN 
iNtEREssEERt
voorziet Vorstenbosch, gemeente 
Bernheze van actualiteit

Geboren

Gijs
21 september 2014

Zoontje van 
Ruud en Lianne Pennings

Mozartlaan 5 
Heesch

Oma Marianne, moeder Brigitte en zittend overgrootoma Tonnie met  Isabeau
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VOLOP  PARKEERGELEGENHEID

Aanbiedingen geldig van 26 september t/m 2 oktober 2014

Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

Uw kwaliteitsslager
Tramstraat 15 - 17 • 5388 GE Nistelrode • Tel.: 0412-611282

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426

info@ceelengroentefruit.nl

Van Mook
De Echte Bakker
Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Van Mook

Ontbijtkoek

Nu

Met honing uit 
de Maashorst

Appel-
Kaneelbroodje

Boterbroodje met room, 
appels en kaneelsuiker

Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze:

½ krenten-
brood 

 voor 1,50

1,00

2,25

Maak kans op leuke prijzen bij aankoop van een vers appelprodukt

Tarwe-
bollen

4 + 2 GRATIS

Vanaf heden weer heerlijke 
eigengemaakte paté 

500 gram runderlappen € 5,95
Spekdo� ertjes         4 + 1 gratis
100 gram schouderham € 1,39

ACTIE
10 Clemengold  

+ gratis lot met 
unieke win-code

Concert van Aurora Con Brio 
in muziekkiosk 7-eeuwenpark

NISTELRODE - Het studieorkest 
Aurora Con Brio verzorgt zondag 
28 september een optreden in de 
muziekkiosk in het Zeven Eeuwen 
Park in Nistelrode. 

Fanfare Aurora uit Heesch heeft al 
enkele jaren een nieuw orkest bin-
nen haar gelederen. Het huidige 
studieorkest werd omgevormd tot 
‘Aurora Con Brio’. Het primaire 
doel van Aurora Con Brio is het 
klaarstomen van (jeugdige) talen-

ten uit de eigen vereniging voor 
het fanfareorkest.
De nieuwe naam van het orkest is 
niet zomaar gekozen. Alle huidige 
leden van het studieorkest moch-
ten ideeën aandragen. Uit alle in-
zendingen is uiteindelijk ‘Aurora 
Con Brio’ gekozen als nieuwe or-
kestnaam. De Italiaanse Term ‘Con 
Brio’ wordt naar het Nederlands 
vertaald als ‘met vuur, als leven-
dig, met energie of stralend’. Dit 
alles is zeker van toepassing op het 

nieuwe orkest en haar leden. Ook 
heeft het een duidelijke verbinte-
nis met de naam Aurora. Aurora is 
immers de Godin van de dageraad, 
dat weer tot uitdrukking komt in 
de zonnestralen in het logo.  
Aurora Con Brio is voor muzikan-
ten van alle leeftijden die op een 
ongedwongen en prettige manier 
samen muziek willen maken. 
Het concert zondag begint om 
15.00 uur, bij slecht weer zal het 
optreden niet doorgaan.

Fanfare St. Lambertus pakt uit met 
groots concert rond thema ‘Film’

Met het Cultureel Centrum Nes-
terlé in Nistelrode als thuisbasis 
wil Fanfare St. Lambertus de the-

aterfaciliteiten van deze locatie 
volledig benutten. Muziek en film 
zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. De emotie van de muziek 
versterkt de beelden en laat ze nog 
meer tot leven komen. En dat is 
wat er 18 oktober gaat gebeuren.
Naast de fanfare, die garant staat 
voor het muzikale deel, wordt het 
publiek ook vermaakt met bewe-
gende filmbeelden en toneel. To-
neelvereniging Efkes Anders levert 
hierin een bijdrage.
De beleving van de muziek zoals 
deze bedoeld is in de film is het 
uitgangspunt van het concert. Er 
worden stukken afkomstig van di-
verse films ten gehore gebracht. 
Vele decennia films zullen voorbij 
komen. 
Het is een avondvullend program-
ma voor jong en oud.

Locatie: CC Nesterlé, Parkstraat 2
Zaal open 19.30 uur, aanvang van 
het concert is om 20.00 uur.
Kaarten zijn nu verkrijgbaar via 
www.stlambertusnistelrode.nl

NISTELRODE - Wie kent niet de muziek van Soldaat van Oranje of van 
Bonanza? Of die van The Flintstones? En wat te denken van Ghostbus-
ters? Fanfare St. Lambertus verzorgt op zaterdag 18 oktober een concert 
waar deze en vele andere filmmuziek centraal staat. 

Night of de Pier 2014: muzikale happening
UDEN - Bij Gasterij de Pier in 
Uden wordt zaterdag 4 oktober de 
‘Night of de Pier 2014’ gehouden, 
een grote muzikale happening met 
soul-, blues- en rockmuziek. De 
organisatie is in handen van BB-
Cool, de band van gitarist Antho-
ny uit Nistelrode. 

Het belooft een heerlijk avondje 
uit te worden voor iedereen tus-
sen de 30 en 70 jaar, met een hoog 
reüniegehalte. In drie verschillende 
zalen spelen de bands het dak eraf 
tijdens hun optredens. Ook dit jaar 
zullen negen bands hun opwacht-
ing maken, waaronder natuurlijk 
de organisator BB-Cool. Daarnaast 
een aantal bands uit de regio zoals: 
Dutch Roses, Stange Brew, JPK 
band, Time Machine, Bridge, Beat 
The Stones, The Slick&Suited, Blues- 
around en als afsluiter dit jaar BB-
Cool. BB-Cool bestaat - naast gita-

rist Anthony - uit een zanger, twee 
zangeressen, toetsenist, basgitarist, 
drummer en een uitgebreide blaas-
sectie. Het repertoire van BB-Cool 
bestaat uit bekende soul-, blues-, 

funk- en rocknummers. Het is al-
weer voor de achtste keer dat de 
band het evenement Night of the 
Pier organiseert. Voor meer infor-
matie: www.nightofdepier.nl.

Anthony Rettob
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Molenhoeven Loosbroek
7 complete gezinswoningen

www.molenhoeven.nl

Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 24 38 18
www.bernheze.nl

Inloopmanifestatie 
donderdag 2 oktober 
van 18.00 - 20.00 uur 
bij Bernheze makelaars 
& adviseurs 
Bitswijk 10 Uden

vanaf ca
. € 165.000,- v.o

.n.

hoekw
oningen met o

ptionele g
arag

emogelijk
heid

INFORMATIE EN VERKOOP:

aangenaam wonen

FNV Bouw actief op 
Heesch Presenteert 

HEESCH - Een dag met mooi weer is ide-
aal om je te laten zien als FNV Bouw. Dat 
deed FNV Bouw, afdeling Maasdonk en 
Bernheze dan ook tijdens Heesch Presen-
teert

Propagandamateriaal zoals de casco pen-
nen en potloden hebben de kraam van FNV 
Bouw aantrekkelijk gemaakt en het maakte 
ons goed zichtbaar als FNV in beweging. 
De activiteit ‘spijkers met koppen slaan’ 
ging er goed in, zelfs de kinderen vonden 
dit leuk om te doen en die hadden altijd 
prijs; grabbelen in de grabbelton! Ook was 

er een grote sjoelbak aanwezig waar groot 
en klein zich mee vermaakte. Heesch Pre-
senteert werd goed bezocht, dankzij het 
mooie weer. 
De mensen van FNV Bouw vermaakten 
zich goed door propagandamateriaal uit te 
delen en mensen te woord staan. Het was 
merkbaar dat iedereen elkaar kende. 

De afdeling Maasdonk en afdeling Bern-
heze van FNV Bouw hebben gezamenlijk 
op de jaarmarkt gestaan en genoten van 
de goede samenwerking. FNV Bouw heeft 
zich van een goede kant laten zien.
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Cube verwondert

En of ik me verwonder!! De afgelo-
pen twee weken spanden de kroon 
als het gaat om verwondering en 
bewondering voor de activiteiten 
van Cube. Het schooljaar startte 
dit jaar wel héél spectaculair met 
het bijzondere project WAAR?, 
gerelateerd aan Operatie Market 
Garden. Maar liefst 1550 kinderen 
van de groepen 4 t/m 8 van alle 
basisscholen uit Bernheze maakten 
gezamenlijk een reusachtig groot 
land-art kunstwerk in de vorm 
van een levensgrote A1 op land-
goed Zwanenburg. Nou…. daar 
ter plekke heb ik me niet alleen 
verwonderd, maar heb me onder 

ons gezegd en gezwegen gewoon 
vanuit die toren staan vergapen. 
En dat was nog niet alles: project 
WAAR? had nog meer in petto; 
dit keer voor de kinderen van de 
groepen 1 t/m 3. Zij mochten op 
donderdag 18 september naar 
de muziekvoorstelling van Kinder 
Muziek Tejater Speelgoe(t)d, in de 
gelegenheidstent op Plein1969. En 
die kids… die hebben er duidelijk 
zin in! De tent barst bijna uit zijn 
voegen tijdens de vijf bomvolle 
voorstellingen. Het begint al als de 
band nog niet binnen is en zange-
res Inge de kinderen vraagt hen 
even te roepen. Nou, dat willen 

ze! De toon is gezet. Er volgt een 
halfuur waarbij liedjes van eigen 
hand en meezingers als ‘In de ma-
neschijn’ voorbijkomen. En heee… 

dat lied blijkt ook heel goed te rap-
pen! De kinderen zingen uit volle 
borst mee en springen zo hard dat 
zelfs de houten vloer vrolijk mee-
deint. Hilarisch wordt het als Wim 
met een ondeugende grijns zijn ei-

gen versies maakt van ‘ik zag twee 
beren’. De kinderen schateren 
het uit bij zijn vissen die p*ssen, 
dassen die pl*ssen en geiten die 

sch*ten. Maar foei foei Wim, dat 
mag natuurlijk niet, dus bedenken 
de kinderen zelf een ander rijmpje. 
Tot slot speelt de band hun eigen 
gecomponeerde lied Vriendschap; 
over vrijheid in Nederland. Alle 

kinderen hebben dat al op school 
gerepeteerd. En dat zullen we we-
ten! Het wordt absoluut de Grande 
Finale als ze het refrein vlekkeloos 
meezingen en compleet uit hun 
dak gaan. Mijn oren zoemen nog 
na als ik buiten sta, maar wat een 
geweldige manier om met het pro-
ject WAAR? zoveel kinderen iets 
mee te geven over de betekenis 
van vrijheid. De geschiedenis her-
leeft, zeventig jaar na dato. Tast-
baar en zichtbaar, ook voor onze 
kinderen. En ook dat is iets om je 
over te verwonderen.

De Cube-verwonderaar

BERNHEZE - CUBE STAAT VOOR CULTUUREDUCATIE BERNHEZE. Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod ener-
zijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag af en toe een culturele activiteit voor kinderen. Dit keer: de 
muziekvoorstelling van Kinder Muziek Tejater Speelgoe(t)d, rondom het project WAAR?  Foto’s: Michel Roefs

Cultuureducatie Bernheze

De afgelopen weken spanden de kroon in 
verwondering en bewondering

Tekst?

De oplossing van vorige week

Jaar lang naar school dankzij 
Zomernachtfestival 
NISTELRODE - Sinds enkele jaren doneert het Zomernachtfestival een geldbedrag aan een goed doel. Dit 
jaar is dat de stichting Miss Maasai. Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht door Caroline van de 
Wetering (Nistelrode), Monique Dortmans (Vorstenbosch), en Yvonne Dortmans (Kortgene).

Stichting Miss Maasai zet zich in om Maasai meisjes in Ke-
nia naar school te kunnen laten gaan. De kosten voor één 
schooljaar voor een kind bedragen ongeveer € 500,- en 
dat is voor de arme Masaai een hoop geld.

Het bedrag dat dit jaar werd gedoneerd is afkomstig van 
het ‘Kleinste Café’. Het ‘Kleinste Café’ behoefde voor de 
ervaren Zomernacht-bezoeker geen introductie. Sinds 
enkele jaren verzorgen Antoon Sanders en consorten dit 
‘psychedelische’ uitstapje, waarbij de gasten van het café 
onderworpen worden aan een absurdistische ervaring. 

Dit jaar was het een kaartspel met natuurlijk borrels. 
De opbrengst van deze borrels hebben het bedrag van 
€ 500,- bij elkaar gekregen voor Stichting Miss Maasai.

HEESCH - De Heemschuur aan 
de Schoonstraat in Heesch opent 
zondag 28 september weer haar 
deuren voor het publiek van 13.00 
tot 17.00 uur. 

In verband met het feit dat zeventig 
jaar geleden Heesch werd bevrijd, 
wordt door Heemkundekring ‘De 
Elf Rotten’ een expositie gehouden 
over de bevrijding van Heesch in 
1944: De Slag om Heesch. Zoals 
in zoveel dorpen en steden in het 
Brabantse werd in 1944 het ‘bezit’ 
om Heesch, in militaire zin, geka-
rakteriseerd door een felle strijd: 
ook wel ‘De Driedaagse Slag om 
Heesch’ genoemd in boeken over 
de krijgsgeschiedenis. Het is dan 
eind september 1944.

De expositie is tot stand gekomen 
in samenwerking met Joop Thu-
ring uit Heesch.
Meer informatie: www.de-elf-
rotten.nl of 06-10463762, e-mail: 
secretariaat@de-elf-rotten.nl 

Expostie over de Slag om 
Heesch in 1944
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Eiken keukens met ‘n natuurlijke, landelijke uitstraling
Profiteer ook van de 6% btw regeling bij J. MEULENDIJK KEUKENS

We gaan al weer aardig richting 
oktober, een maand waarin we ons 
meer en meer op het huis gaan 
richten. Niet voor niets is de slogan: 
‘Oktobermaand, Woonmaand’. 
Wie op zoek is naar een nieuwe 
keuken of zijn keuken of badka-
mer wil laten renoveren, doet er 
goed aan eens een bezoekje te 
brengen aan de showroom van J. 
Meulendijk Keukens. Wilma: “In 
onze showroom kunnen klanten 
een keuze maken uit de vele soor-
ten materialen en afwerkingen, en 
daarna gaan we aan de slag met 
het ontwerp. 
We maken altijd een 3-D filmpje, 
waarin je als het ware door de keu-
ken heen wandelt en goed kunt 
zien hoe het gaat worden. Bij het 
ontwerp wordt rekening gehou-
den met de rest van het huis, zoals 
het interieur en de lichtinval. De 
keuken wordt zo een belangrijk 
onderdeel in het huis. Wij willen 
onze klanten graag ontzorgen, we 
bieden ze dan ook een totaalpak-
ket. Daar hoort onder andere elek-
trawerk, tegelwerk en het verleg-
gen van leidingen bij. Wij werken 
al jarenlang tot grote tevredenheid 

met een vast team, maar wij blijven 
altijd het aanspreekpunt.” 

Buitenkeukens
Volgens Wilma en Jeroen Meu-
lendijk zijn de hoogglanskeukens 
nog steeds zeer trendy, samen met 
greeploze deuren. “Daarnaast zien 
we steeds meer ruw eiken keukens 
met een natuurlijke, landelijke uit-
straling. Deze keukens kunnen 
van massief/gefineerd eiken ge-
maakt worden. Met een speciale 
behandeling en afwerking krijgt 
de keuken een natuurlijke uitstra-
ling.” Ook kunt u bij J. Meulendijk 
terecht voor een tuinhuis en bui-
tenkeuken. Deze worden geheel 
op maat gemaakt in de werkplaats. 
Sinds kort is er een demo-tuin-
huis op afspraak te bezichtigen. 
Voor keukens, interieurmeubelen, 
(schuif)kasten en badkamers kunt 
u terecht in de showroom, het liefst 
op afspraak via tel. 06-53208815.

J. Meulendijk Keukens
Nieuwe Erven 21
5384 TA Heesch
Tel. 0412-456198
www.jmeulendijk.nl

VAN TUYL METAALRECYCLINGMETAALRECYCLING

Nieuwstraat 10 - 5384 PC  Heesch 
Telefoon: 0412-764467

E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Een geijkte weegschaal  
voor de exacte kilo’s.

Makkelijk bereikbaar vanaf 
de snelweg.

Ook ‘s avonds en in het 
weekend geopend.

Ons werk voldoet aan hoge 
kwaliteitsnormen.

Bakken waar u uw metaal 
in kan sorteren.

Ophaal service.

OOK TIJDENS 

BOUWVAK 

GEOPEND

Uw vakantiegeld aanvullen?
Zet uw oude metalen bij elkaar en lever ze bij ons in.

MOOI BUITEN THUIS LEVEN BELEEF

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

Pim Langens
M 06 525 448 08

Geen zin of tijd in onderhoud?  
informeer naar  interessante 
jaar contracten.

Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd   1 27-05-14   21:18

Schoonstraat 2a – 5384 AN – Heesch - Tel. 0412-474 445
info@spanjersvoordierentuin.nl - www.spanjersvoordierentuin.nl

FEESTWEEK 29 SEPTEMBER T/M 
4 OKTOBER WERELDDIERENDAG

• Diverse aanbiedingen zie onze 
 discus dierendagfolder

• Iedere dag een spetterende 
 dagtopperaanbieding

• Grabbelton voor de kinderen

• Iedere dag diverse activiteiten

• Donderdag 1 oktober van 12.00 tot 17.00 uur 
gezondheidscheck-voedingsadvies voor uw hond 

 of kat

Denkt u ook nog aan 
de discusbigshopper 

met bon!

Nieuwe Erven 21    Heesch    T: 0412 45 61 98u       u

keukens
badkamers

schuifkasten
interieurs

www.jmeulendijk.nl Meulendijk

Jeroen en Wilma Meulendijk in hun demo tuinhuis  Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

HEESCH - De regeling van 6% btw op arbeidskosten bij renovatie en onderhoud van huizen geldt nog 
steeds, al weet niemand hoe lang nog. Jeroen en Wilma Meulendijk uit Heesch zijn blij met deze tijdelijke 
regeling. Wilma: “Dus ik zou zeggen: Sla je slag! Wij maken keukens op maat, meubelstukken, badkamers 
en schuifdeuren allemaal zelf in ons bedrijf, dus bij ons profiteer je maximaal van die regeling.”

Advertorial
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De Dag van de Loopbaan op zater-
dag 27 september is een initiatief 
van de Noloc en ruim 200 loop-
baanprofessionals in Nederland 
zetten hun deuren open. Marie-Jo-
sé Winants is ook van de partij, sa-
men met haar collega uit Berlicum, 
Nanda van Gameren. Voor een 
één-op-één gesprek kun je terecht 
bij Marie-José en Nanda biedt een 
workshop aan. Zo vullen zij elkaar 
mooi aan. 
Het kan gaan over: Wat kan een 
loopbaanprofessional voor mij be-
tekenen? En hoe blijf ik aantrekke-
lijk voor de arbeidsmarkt? Meer on-
derwerpen en een toelichting staan 

op de website www.wininwerk.nl

Voor wie?
De Dag van de Loopbaan is be-
doeld voor werkgevers, zelfstandi-
gen zonder personeel, werknemers 
en werkzoekenden. Een mooie ge-
legenheid kennis te maken en jouw 
vraag voor te leggen bij een loop-
baanprofessional bij jou in de buurt. 
Marie-José geeft aan dat een loop-
baan de reeks van ervaringen is die 
je in je werkzame leven opdoet. 
Werk kan betaald en onbetaald 
zijn. Werk is een belangrijk deel van 
je leven en de kreet van de Noloc: 
‘Check uw loopbaan!’ is een oproep 

om eens na te denken over jouw 
loopbaan. Hoe zit dat nou bij jou? 
Voldoet jouw loopbaan aan wat je 
wilt, wat je kunt, heb je er plezier 
in, haal je er voldoening en ener-
gie uit? Ga eens praten over jouw 
loopbaan en bekijk wat de moge-
lijkheden zijn. Het aangaan van een 
loopbaantraject levert je veel zelf-
kennis op maar is ook hard werken. 
Emke Jansma uit Heeswijk-Dinther 
kan erover meepraten. Zij heeft een 
loopbaanprogramma gedaan toen 
ze werkte als docente voor de klas. 
Nu werkt ze, na een opleiding, bij 
diezelfde school als remedial tea-
cher en heeft een eigen praktijk 
Remedial teaching. Een kleine ver-
andering met groot resultaat.
Aanmelden kan via de speciale 
website www.dagvandeloopbaan.
nl. Kosten € 10,- en bij voortzetting 
van een traject wordt dit bedrag in 
mindering gebracht. 
Kun je niet op zaterdag 27 septem-
ber, meld je dan aan via 
info@wininwerk.nl. 
Kijk ook op www.mooihdl.nl onder 
bedrijven bij Loopbaan en Op de 
koffie bij Marie-José Winants.

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Hovenier Japanse tuin
Fazanterie de Rooie Hoeve in Heeswijk-Dinther 

heeft een park met 3 verschillende tuinen. 
Voor de Japanse tuin is men op zoek naar een 

hovenier.

Het hovenierswerk zoals aanplant, snoeien, 
onkruid bestrijden, toezicht houden, etc. 

Mocht dit u aanspreken, dan nodigen we u uit om contact op te 
nemen met het Vrijwilligerspunt Bernheze, De la Sallestraat 3 
Heesch, 0412 474851, vpbernheze@vivaan.nl, www.vivaan.nl 

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Marie-José Winants Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

dag van de Loopbaan voor 
mensen die vooruit willen
HEESWIJK-DINTHER – Marie-José Winants van Win in Werk is coach Mens en werk en aangesloten bij de 
branchevereniging Noloc. Voor bedrijven belangrijk, omdat het betekent dat zij een erkende loopbaanpro-
fessional inschakelen en voor de mens met een werkvraag fijn, omdat dit betekent dat zij voldoet aan de 
beroepseisen en de gedragscode. 

‘Loosbroek Draait Door’, zoals het 
evenement heet, vindt plaats in de 
Loosbroekse kerk en belooft een 
bijzondere avond te worden voor 
jong en oud. ‘‘Het is meer dan een 
avond in de kerk zitten”, zeggen 
Mathieu Bosch, Jan Gabriëls en Ria 
van der Wijst. 
Verder vormen Chris-Jan Man-
ders, Chantal Kanters, Gert-Jan 
van Heck en Cor Gloudemans de 
werkgroep ‘Spiritualiteit in deze 
tijd’. “We scheppen ruimte voor 
andere vormen waar behoefte aan 
is, verbonden aan onze basiswaar-

den, die ons zijn doorgegeven. Sa-
menwerking bindt ons allen, wie 
we zijn en wat ons drijft in Loos-
broek”, zegt Ria. Deze verbonden-
heid wordt gecombineerd op 3 
oktober om 20.30 uur in de kerk 
van Loosbroek als ontmoetings-
plek die sfeervol aangekleed wordt 
met spots. 
‘Loosbroek Draait Door’ is een mix 
van inspiratie - waarbij gezocht 
wordt naar de spiritualiteit in het 
individu - en van entertainment. 
Luchtige gesprekken over spiritu-
aliteit worden onderbroken met 

swingende zang door La Orféon 
en een muzikaal intermezzo. De 
Loosbroekse kok Harm den Dekker 
zorgt voor spirituele hapjes. Een 
unieke avond die de mensen zeker 
een gevoel zal geven van voldoe-
ning, denken de organisatoren. 

Deze avond biedt iets bijzonders 
dat mensen raakt. Mathieu Bosch 
bespreekt het onderwerp spiritua-
liteit met vier bekende personen in 
de gemeente Bernheze. Om en om 
spreekt hij met de abt van de abdij 
van Berne Denis Hendrickx, Prins 

Carnaval Bart Hoezen, burgemees-
ter Marieke Moorman en Mieke 
Offermans vanuit het onderwijs. 
“Het onderwerp spiritualiteit boeit 
mij en ik ben benieuwd hoe de vier 
gasten over dat onderwerp den-

ken”, zegt Mathieu.
‘Loosbroek Draait Door’ wordt in 
de kerk afgesloten met een drank-
je, waarbij onderling nog eens kan 
worden gesproken over het onder-
werp spiritualiteit. 
“Een gezamenlijke ontwikkeling 

waarvan we overtuigd zijn dat ie-
der zijn eigen opvatting over spi-
ritualiteit zoekt en dat deze avond 
wat toevoegt aan hoe men in het 
leven staat. We willen mensen la-
ten ervaren: ‘hé, ik ben ook een 

beetje spiritueel’. Maar we hopen 
ook dat we er die avond iets gezel-
ligs van maken.” 
De toegang voor ‘Loosbroek 
Draait Door’ is gratis en iedereen 
is welkom. 

Tekst Matthijs van Lierop

‘Loosbroek draait door’ vol inspiratie met 
accenten en entertainment
Om en om praat Mathieu Bosch met Denis Hendrickx, Mieke Offermans, burgemeester Marieke Moorman en Bart Hoezen

LOOSBROEK - Het populaire televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’ krijgt op vrijdag 3 oktober een 
Loosbroekse versie, met het thema ‘spiritualiteit in deze tijd’. Presentator Mathieu Bosch praat met Denis 
Hendrickx, Mieke Offermans, Marieke Moorman en Bart Hoezen.

“een bij zondere avond voor Jong en 
oud, het Is meer dan een avond In de 
kerk zItten”

LOOSBROEK DRAAIT DOOR

Advertorial

Check uw loopbaan
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‘Mijn coach was 
mijn stok achter 

de deur!’

Janny

Heb jij ook een stok achter de deur nodig? 
Maak dan nu een afspraak voor een gratis 
kennismakingsgesprek en advies.  

-23 kilo

www.salonintense.nl/PowerslimNL

Intense skin and body improvement
Laarhof 22 Nistelrode

06 - 10433489
info@salonintense.nl | www.salonintense.nl

Campagne najaar 2014_Adv_A4_Stok achter_NL.indd   1 04-09-14   16:00
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Heb jĳ  ook een stok achter de deur nodig? Maak dan nu 
een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek of 
kom op 4 oktober, tussen 10.00 en 16.00 uur tĳ dens de 
open dag, voor advies of vrĳ blĳ vende informatie. 

‘Mijn coach was 
mijn stok achter 

de deur!’

Janny

Heb jij ook een stok achter de deur nodig? 
Maak dan nu een afspraak voor een gratis 
kennismakingsgesprek en advies.  

-23 kilo

www.salonintense.nl/PowerslimNL

Intense skin and body improvement
Laarhof 22 Nistelrode

06 - 10433489
info@salonintense.nl | www.salonintense.nl

Campagne najaar 2014_Adv_A4_Stok achter_NL.indd   1 04-09-14   16:00

Duizenden christenen worden 
in Irak en Syrië vervolgd en ver-
moord. Om aandacht te vragen 
voor de situatie van deze chris-
tenen is de beweging WeAreN in 
het leven geroepen. Het logo van 
WeAreN is het nasrani-teken. 

Dit teken werd door strijders van 
IS gebruikt in Irak om de huizen 
van christenen te markeren met de 
Arabische letter N: de eerste letter 
van het woord ‘nasrani’ oftewel: 
‘Nazarener’. Deze naam gebruiken 
moslims om volgelingen van Jezus 

van Nazareth (christenen) aan te 
duiden. Het brandmerk werd om-
gebouwd naar een positief sym-
bool, een soort geuzennaam. 

Gebedsactie
WeAreN wil de vervolgde christe-
nen ondersteunen door middel van 
gebed en actie. De parochies van 
Heeswijk, Dinther en Loosbroek 
willen hierin meegaan met een ge-
bedsactie. In alle kapellen van de 
drie parochies staat een tafel met 
daarop een noveenkaars, het Nas-
raniteken en de tekst van een ge-

bed. Iedereen die zich verbonden 
voelt met de vervolgde christenen 
en iets voor hen wil doen, kan bij 
deze tafel een kaarsje komen aan-
steken en voor hen bidden. 
De gebedsactie loopt tot en met 
zondag 28 september. Voor meer 
informatie over WeAreN: 
www.wearen.nl

gebedsactie voor christenen in irak en 
Syrië in parochies HdL 
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Christenen zijn de meest vervolg-
de bevolkingsgroep in de wereld. Dit is bij weinig mensen bekend. Spe-
ciaal voor de vervolgde christenen in Syrië en Irak houden de parochies 
in Heeswijk-Dinther en Loosbroek een gebedsactie. 

OPEN DAG ZATERDAG 4 OKTOBER
TUSSEN 10.00 EN 16.00 UUR

Gratis
Voor velen is de Nationale Snip-
perdag een moment om eens op 
te ruimen. Oude bankafschriften, 
administratie van jaren geleden, 
financiële gegevens die verouderd 
zijn, worden ter vernietiging aan-
geboden op deze dag. Normaal ge-
sproken is dit een betaalde dienst, 
maar op de Nationale Snipperdag 
vernietigt Reisswolf alle vertrouwe-
lijke documenten gratis. 

Goed doel
Voor iedere kilo vertrouwelijk papier 
dat op deze dag vernietigd wordt, 

doneert Reisswolf een bedrag van 
€ 0,02 aan Stichting Opkikker. Zij 
organiseert Opkikkerdagen voor 
gezinnen met een langdurig ziek 
kind. 

Reisswolf 
Reisswolf is de specialist in opslag, 
vernietiging en digitalisering van 
archief, vertrouwelijke documenten 
en overige data. Wij behandelen 
uw vertrouwelijke gegevens vol-
gens de strengst geldende veilig-
heidsnormen. Daarnaast wordt het 
vernietigd papier gerecycled en in-
gezet als grondstof voor de produc-

REISSWOLF organiseert op woensdag 1 oktober de Nationale Snipper-
dag. Op deze dag kunnen bedrijven en particulieren op professionele 
wijze gratis vertrouwelijke documenten laten vernietigen. Geen over-
bodige luxe! Zeker niet in tijden waar fraude met persoonsgegevens 
aan de orde van de dag is. Mooie bijkomstigheid is dat wanneer u 
deelneemt aan deze dag, u Stichting Opkikker steunt. 

Nationale 
Snipperdag

Gratis uw vertrouwelijke documenten, archieven en bedrijfsadministratie vernietigen.

Heesch: Zoggelsestraat 7 | Hengelo: Parelstraat 9
Scheemda: Haven Zuidzijde 22 | Wognum: Spoorstraat 5

Woensdag 1 oktober
Tussen 10:00 uur en 16:00

S����ng �pkikker �ee� de ��jarige �a���a� de dag van zijn leven bezorgd. 
Zijn grote droom is uitgekomen: spelen bij Ajax!

Elk jaar organiseert Reisswolf de Nationale Snipperdag. De dag waarop 
particulieren en bedrijven vertrouwelijke documenten eenmalig gratis 
laten vernietigen. Voor iedere kilo vertrouwelijk papier die u op de 
Nationale Snipperdag laat vernietigen, doneert Reisswolf een bedrag van 
2 cent aan Stichting Opkikker. Laat uw vertrouwelijk papier vernietigen 
en steun Stichting Opkikker!

(Ingang Engerieweg) 

HEESWIJK-DINTHER - Wat is ge-
luk en hoe Zen moet je zijn om 
geluk te vinden? Deze vraag staat 
centraal in de nieuwe film ‘Geluk 
in uitvoering’ van de jonge zen-
leraar Misha Beliën. 

De film over jonge mensen, ‘Zen en 
geluk’ wordt vertoond op maandag 
29 september in het abdijhuis van 
de Abdij van Berne in Heeswijk-
Dinther. Op deze avond wordt 
daarna een introductie in deze 
meditatievorm gegeven. Misha Be-
lien is docent bij Zen.nl, een in Ne-
derland populaire boeddhistische 
leerschool. Beliën heeft al vaker 
aan films gewerkt. De verschillen 
tussen het boeddhisme in Oost en 
West zijn onderwerp in zijn films. 
In het Westen komt de wens om 
boeddhist te worden vaak voort uit 
persoonlijke verlangens naar meer 
rust en meer geluk. Volgens Beliën 
lijkt zich een nieuwe vorm van zen-
boeddhisme te ontwikkelen. Hierbij 
wordt ingezien dat werken aan het 
geluk van anderen ook belangrijk 

is. De avond begint om 20.00 uur. 
De entree bedraagt € 10,-, inclusief 
koffie/thee in de pauze. Kaarten 
aan het Abdijhuis (naast de kerk) 
of reserveren via: 
berne-anders@abdijvanberne.nl

Berne-Anders activiteit: 
zen en geluk

Advertorial
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Tegen inlevering van deze
bon heeft u recht op

20% korting
op een advies aan huis

StyLinda Vinkelsestraat 107 - 5384SE Heesch
info@stylinda.nl - Tel. 06-15 66 90 24

Deze actie is geldig tot 1 mei 2015

V.l.n.r. Echtpaar Voets, Rob van Nistelrooij en echtpaar Hitters Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Oplevering eerste huizen 
CPO-project Heesch

De familie Hitters is meteen aan het 
werk gegaan om zo snel mogelijk 
het huis te kunnen betrekken. Na 
twee jaar een zwervend bestaan te 
hebben geleid in hun camper, wil-
len ze nu wel weer in een echt huis 
wonen. De aanloop naar de bouw 
is weliswaar traag verlopen, maar 
over de bouw, de afwerking en de 
service zijn zij uitermate tevreden. 
Jopie Hitters: “De keuzevrijheid 
voor aanpassingen in de woning 

en in materialen was bijzonder 
groot. Dit is het derde huis dat we 
hebben laten bouwen en de dege-
lijkheid en aanpak steken boven 
alles uit.”

Tevreden
Ook Thijs Hitters is zeer tevreden. 
“De service van de aannemer ging 
zelfs zo ver dat we met de cam-
per bij hem op het parkeerterrein 
mochten staan. Bovendien moch-

ten we het schuurtje alvast in ge-
bruik nemen toen dat klaar was. 
Ik heb alle gereedschappen alvast 
een plaatsje kunnen geven en kan 
nu klussen zonder steeds naar iets 
te moeten zoeken.” Thijs komt uit 
de botenbouw en heeft verstand 
van goede materialen. Uitvoerig 
vertelt hij dat de dakconstructie 
van dien aard is dat er geen twijfel 
over hoeft te bestaan dat de isola-
tie van het huis wel in orde is.

HEESCH – Met de overhandiging van een symbolische sleutel werden op 16 september om 9.30 uur de 
eerste twee CPO-woningen aan de Nelson Mandelastraat in Heesch opgeleverd. Rob van Nistelrooij van 
Bouwbedrijf Van Herpen weet te vertellen dat de overige zes woningen in de Nelson Mandelastraat binnen-
kort ook opgeleverd zullen worden. 

Ik ben er bij! 
Tom van Gruijthuijsen

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

Dit levendige en actieve dorp kon 
natuurlijk niet achterblijven en op 
28 februari 2015 is het dan zo-
ver, onder de naam Vorstenbosch 
‘kwist. Tien dorpsgenoten hebben 
de mouwen opgestroopt en strui-
nen momenteel het dorp, de regio 
en het internet af om een vragen-

boek samen te stellen. Alle dorps-
genoten worden uitgedaagd om in 
teams van 6 tot 12 personen mee 
te doen aan dit lokale evenement. 
Leeftijd, geslacht, geboortegrond 
of opleiding doen daarbij niet ter 
zake. Er is voor elk wat wils. 

Klokslag
De formule mag genoegzaam be-
kend zijn. De teamcaptains halen 
op 28 februari het vragenboek op 
bij Bar De Ketel en vervoegen zich 
in rap tempo naar hun thuisbasis. 
Daar zitten de teams klaar in een 
soort crisiscentrum dat vergeven 

zal zijn van laptops, mobiele tele-
foons en naslagwerken. Vervol-
gens heeft men tot klokslag 24.00 
uur de tijd om zoveel mogelijk vra-
gen, raadsels en weetjes te achter-
halen. In Vorstenbosch neemt men 
klokslag 24.00 uur overigens heel 
letterlijk, want wanneer de kerk-
klok van de Lambertustoren haar 
twaalfde slag heeft geslagen is de 
inlevertermijn voorbij. 

Rundje Vorstenbosch
De teams bestrijden elkaar in een 
11-tal categorieën met bijzondere 
titels als ‘geen daden mar woor-
den’, ‘durpsproat’, ‘speule’ en 
‘rundje Vorstenbosch’. De laatste 
categorie geeft al aan dat men zich 
niet kan beperken tot het betere 
zoekwerk op internet en in na-
slagwerken. Teamleden zullen ook 
daadwerkelijk de straat op moeten 
om in het dorp de antwoorden op 
vragen te vinden. Overigens gaan 
niet alle vragen over het dorp zelf, 
maar komen ook meer landelijke 
thema’s aan bod. 

Na 28 februari gunt de organisatie 
zich twee weken om alle vragen-

lijsten na te kijken. Vervolgens zal 
op 14 maart tijdens een swingende 
feestavond bekend gemaakt wor-
den welk team er met de hoofd-
prijs vandoor gaat. Een hoofdprijs 
die bestaat uit een geheel verzorg-
de barbecue voor het hele team én 
een wisselbeker. 

Met die laatste prijs laat de orga-
nisatie al doorschemeren dat deze 
Vorstenbossche quiz geen eenma-
lige activiteit is, maar het begin van 
mogelijk een lange reeks. 

Website
Hoewel het evenement pas eind 
februari plaatsvindt, kunnen teams 
zich nu al aanmelden via de web-
site www.vorstenboschkwist.nl. 

Op die website is ook alle infor-
matie te vinden, zoals spelregels, 
sponsors, data e.d. Vorstenbosch 
staat bekend om het rijke vereni-
gingsleven en de grote betrokken-
heid van bewoners bij het wel en 
wee in het dorp. De organisatie 
gaat er dan ook vanuit dat een 
groot aantal teams mee gaat doen 
aan Vorstenbosch ‘kwist. 

VORSTENBOSCH - Het fenomeen dorpsquiz is in de regio zo langzamerhand een rage geworden. Elk dorp 
met een beetje gemeenschapszin organiseert tegenwoordig zo’n avond. Zo moeten ze ook in Vorstenbosch 
gedacht hebben. 

De organisatie van Vorstenbosch ‘kwist, v.l.n.r.: Max van den Berg, Clemens Geenen, Eric van de Wijst, Henny van Hou-
tum, Jacqueline van der Heijden, Kitty Verstegen, Marcel Dominicus, Doortje van der Heijden, Coen Janssen en William 
Verkuylen.  

Eerste editie Vorstenbosch ‘kwist op 28 februari 

BEN ErBij OP zAtErdAg 4 OktOBEr 
EN BEStEL uw kAArtEN ViA
www.bernhezerbusinessevent.nl

Advertorial
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Ondernemen in Bernheze, Maasdonk en Lith

Uitnodiging gratis seminar
        Peter van Uhm

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar voor ondernemers, op 
woensdagavond 1 oktober in Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Spreker tijdens het seminar 
is voormalig commandant der Nederlandse Strijdkrachten Peter van Uhm.

Het Ondernemerslokaal, het kennis – en netwerkplatform voor ondernemers in Bernheze, Maasdonk en de omgeving van Lith, ondersteund door de fondsen van Rabobank Bernheze Maasland.

Aanmelden kan op www.ondernemerslokaal.nl. Klik op de banner en schrijf u in.  
Wacht niet te lang met aanmelden zodat u zeker bent van een plaats.

Generaal van Uhm neemt u tijdens zijn bevlogen verhaal mee in de keerpunten uit zijn carrière die hem gevormd hebben 

tot wie hij nu is. Van bakkerszoon tot generaal. Vanuit een middenstandsgezin met visie, eerlijkheid en duidelijkheid als 

commandant en leider door de rangen opgeklommen tot Commandant der Strijdkrachten, een functie op het raakvlak 

van de militaire en politieke wereld. Met anekdotes snijdt hij onderwerpen als leiderschap, teambuilding en crisis,  

time- en stressmanagement aan.

 

Ook wordt tijdens deze avond het nieuwe Ondernemerslokaal programma 2014-2015 gepresenteerd. Daarnaast 

besteden we kort aandacht aan het 25-jarig jubileum van Judith Cok, directeur Bedrijven Rabobank Bernheze Maasland. 

Generaal van Uhm neemt u tijdens zijn bevlogen verhaal mee in de keerpunten uit zijn carrière die hem gevormd hebben 

tot wie hij nu is. Van bakkerszoon tot generaal. Vanuit een middenstandsgezin met visie, eerlijkheid en duidelijkheid als 

commandant en leider door de rangen opgeklommen tot Commandant der Strijdkrachten, een functie op het raakvlak 

besteden we kort aandacht aan het 25-jarig jubileum van Judith Cok, directeur Bedrijven Rabobank Bernheze Maasland. 

Datum: 1 oktober 2014  
 
Locatie:  Cultureel Centrum  

De Pas, Heesch 

 

Programma
19.30 uur:   Ontvangst

20.00 uur:    Welkom door Joep Kok, 
directievoorzitter 
Rabobank Bernheze 
Maasland

20.05 uur:   Presentatie spreker 
Generaal Peter van Uhm

21.00 uur:   Jubileum Judith Cok en 
Ondernemers lokaal-
programma 2014-2015

21.30 uur:   Afronding 
en netwerkborrel

Het seminar start om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom voor ontvangst met 
koffie en thee om 19.30 uur.

Advertorial

kENNiS en
 ONdEr StEuNiNg 
bieden aan lokale 
gemeenschap

Frank Hanegraaf, initiatiefnemer 
van het spreekuur, vertelt: “Ik ben 
al jaren aanwezig op het spreekuur 
van de KvK om ondernemers van 
raad te voorzien op hun accoun-
tancy vragen. 

Wij staan iedere eerste woensdag 
van de maand van 15.00 tot 18.00 
uur voor u klaar tijdens een gra-
tis toegankelijk spreekuur op ons 

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

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

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

Frank: “Kennis en ondersteuning bieden aan de lokale gemeenschap drijft ons 
allemaal en zo brengen we particulieren en ondernemers verder in privé of 
zakelijke vraagstukken” 

Ondernemers én particulieren uit de gemeenten Bernheze en Maasdonk kunnen iedere eerste woensdag van de maand 

van 15.00 tot 18.00 uur een gratis inloopspreekuur bezoeken op de locatie van Van Soest & Partners aan de Cereslaan in 

Heesch. Een team van specialistische, lokale en ervaren adviseurs is beschikbaar voor allerlei vragen op fiscaal, financieel, 

lonen, dan wel accountancy gebied.

Frank Hanegraaf en Chris-Stan van Daal Foto: Thomas Segers

ONzE diENStEN O.A.:

• Accountancy

• Belastingadvies

• Financiële administratie

• Salarisadministratie

• Personeelsadvisering

• Financiële planning

• Bedrijfseconomische 

ondersteuning

• Startersbegeleiding

• Fusie & Overname
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online
24 uur 7 dagen 52 weken

mooi & online

HET GROOTSTE AANBOD SANITAIR
VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

HET GROOTSTE AANBOD GASHAARDEN,
HOUTHAARDEN EN BUITENHAARDEN!

COLOFON

• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. Wijst
• Frusan Wormenhumus
• Bed & Breakfast Weltevree

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Technitrexx
• Roscobouw

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Car Media
• Thelma kado’s

• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
  totaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaal-
 markt.nl
• Uce.nl

mooi & in de streek

mooi & duurzaam

mooi & in bedrijf

mooi & online

Wilt u ook elke week vermeld worden in de 
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw 
advertentie gepubliceerd hebben in één van de 
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons 
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of 
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

jeugdraad van Elf krullendonk zoekt leden

De taak van de Raad van Elf is het 
bijstaan van de Jeugdprins en zijn 
Adjudant tijdens de carnavalsacti-
viteiten. In de praktijk komt het er 
op neer dat de Raad van Elf voor 
en tijdens de carnavalsdagen sa-
men met de Huppelpupkes en de 
jeugdcommissie veel gezellige en 
leuke activiteiten beleeft. Uiter-
aard zullen daarbij ook de nieuwe 

Jeugdprins en Adjudant aanwezig 
zijn.
Belangstellenden die het leuk vin-
den om bij de Jeugdraad van Elf te 
komen, carnaval keileuk vinden, op 
de basisschool zitten en in Heesch 
wonen, kunnen contact opnemen 
met de jeugdcommissie. Stuur 
een bericht naar secretariaat@
krullendonk.nl of vul het contact-

formulier in op www.krullendonk.
nl. Vergeet niet naam, adres, tele-
foonnummer en geboortedatum te 
vermelden. 
Wel enthousiast, maar nog geen 
zes jaar? Dan kom je op de wacht-
lijst voor Opper/Jonker voordat je 
bij de Raad van Elf mag. De Opper 
en Jonker gaan voorop in de polo-
naise van het gevolg.

HEESCH - De Jeugdcommissie van Stichting Carnavalsviering Heesch is op zoek naar jongens voor de Raad 
van Elf. Na het vorige seizoen zijn er verschillende jongens gestopt en de wachtlijst is leeg. Maar, daardoor 
is er juist weer plek voor jonge, enthousiaste jongens.

Er komt een speciale feest-dj die In 
d’n Ollie compleet op z’n kop gaat 
zetten. In de vooravond wordt er 
de doldwaze vijfkamp georgani-
seerd. Deze vijfkamp zal bestaan 
uit onzinnige opdrachten waar-
voor niet te oefenen is. Teams van 
(het liefst) vijf personen kunnen 

zich hier gratis voor inschrijven.
Om een goede bodem te leggen, 
is er om 18.00 uur een barbecue 
(€ 15,- p/p). De entree is gratis.
Inschrijven voor de vijfkamp en/of 
BBQ kan door te reageren via de 
Facebookpagina: www.facebook.
com/heikneutersheeswijk.

zomercarnaval ‘to the maxx’ 
bij CV de Heikneuters

HEESWIJK-DINTHER - De laatste tijd is het overal weer flink raak met 
onder andere het griep- en ebola virus. CV de Heikneuters gaat een heel 
aangenaam virus verspreiden, namelijk het carnavalsvirus. De carnavals-
club houdt op zaterdag 27 september voor de tweede keer Zomercarna-
val ‘To the Maxx’ in café In d’n Ollie in Heeswijk.

Brievenbus wordt mail, de keuze is aan jou
Jaarlijks komt er veel papier door de brievenbus gevallen. Soms is dat nodig, maar we kunnen ook 
steeds meer digitaal verwachten. Dat is snel, gemakkelijk, spaart het milieu en de kosten. 
Bovendien kun je via digitale service van verschillende bedrijven je gegevens nakijken en wijzigen. 
Wel zo handig!

Je e-mailadres wordt je brievenbus
Veel bedrijven sturen in plaats van de post via de brievenbus, een e-mail. Dit kan bijvoorbeeld gaan over 
een afgehandelde declaratie van een zorgverzekering, rekeningen van energiemaatschappijen, etcetera. 
Je logt in met je DigiD op ‘Mijn omgeving’ en vindt daar de informatie waar je naar zoekt. Zo ontvang 
je dus over veel zaken geen post meer op je deurmat. Ook Bernheze Media is niet alleen via Laar 28 in 
Nistelrode te bereiken maar ook via de digitale snelweg. 

Heb je een leuk nieuwtje voor de: 
Redactie van de DeMooiBernhezeKrant = info@demooibernhezekrant.nl
Redactie van de MooiHdl.nl mail dan naar info@mooihdl.nl
Redactie van de MooiNisseroi.nl mail dan naar info@mooinisseroi.nl 
Redactie van de MooiHeesch.nl mail dan naar info@mooiheesch.nl
of bel naar 0412-795170 of 06-22222955.

Actuele informatie 
op uw smartphone 

via mobiele website

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

Bezoek onze 
mooisites

INFORMEERT, BOEIT 
EN INTERESSEERT
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InformatIe
 voor de

KERNEN

Terwijl de gemeente al een soort infrastructuur heeft via welke de Wmo en de participatie verder vormgegeven 
kunnen worden, is dat bij de Jeugdwet niet het geval. Nieuw terrein dus, ook voor Bernheze.
Als je de krant leest of sociale media volgt, word je onrustig. Veel is nog onduidelijk en de gemeenten, in ieder 
geval een groot aantal van hen, lijken achter de feiten aan te hollen. Hebben wij in Bernheze de zaken op orde? 
De tijd dringt. Op 1 november moeten de contracten met de zorgaanbieders ondertekend zijn. Op 1 januari 
gaat de wet in en moet de toegang tot de jeugdzorg goed geregeld zijn! Zijn we in Bernheze op tijd klaar?
Belangrijke vragen waar D66 snel antwoord op wil. Wij zijn erg blij dat het gebruik maken van een PGB gewoon 
mogelijk blijft. Dit geeft tenslotte meer eigen regie en keuzevrijheid. Er moet echter nog wel een oplossing 
komen voor de jeugd van 18 jaar en ouder. Deze jongvolwassenen vallen nog te vaak tussen wal en schip. Dat 
moet dus beter geregeld worden. Ook hier heeft de gemeente wat ons betreft een belangrijke rol te spelen.
Ondanks de onrust hebben wij er vooralsnog vertrouwen in dat Bernheze de Jeugdzorg op tijd en op een 
goede manier zal hebben geregeld. Een vinger aan de pols houden kan echter helemaal geen kwaad.
Wilt u met ons meepraten? Kijk op www.D66Bernheze.nl en zoek contact met onze raadsleden.

De Jeugdwet, 
is Bernheze op 
tijd klaar?

Bestemmingsplan Buitengebied
Vorige week schreef Progressief 
Bernheze al over het besluit van 
de Raad van State om de door de 
gemeenteraad voorgestelde 1000 
meter zone rond de dorpen, niet 
toe te staan. Wel is de Raad van 
State akkoord dat veebedrijven niet 
meer dan 25% in oppervlak kun-
nen groeien. Dit betekent dat de 
vele kleine agrarische bouwblok-
ken in Bernheze niet volgezet kun-
nen worden met megastallen. Dit 
onderdeel kan in het aan te passen 
bestemmingsplan blijven staan.

Uitgangspunt
Progressief Bernheze is druk bezig 
voorstellen te onderzoeken voor 
het bestemmingsplan buitenge-
bied. Uitgangspunt is dat de stank-
overlast en uitstoot van fijnstof 
minder moeten worden. Progres-
sief Bernheze zal de gemeenteraad 
voorstellen dit uitgangspunt te 
onderschrijven en maatregelen te 
nemen om dit uitgangspunt in te 
vullen.

Verkeer
Vooral in Heeswijk-Dinther regent 

het klachten over het verkeer. Er 
zijn in en rond Heeswijk-Dinther 
een aantal bedrijven met veel 
zwaar transport. Deze horen thuis 
op de bedrijventerreinen van de 
omliggende gemeenten. Zodra de 
nieuwe ontsluiting Heeswijk-Din-
ther Zuid is gerealiseerd moet het 
centrum van Heeswijk-Dinther af-
gesloten worden voor doorgaand 
vrachtverkeer. Progressief Bernhe-
ze zal dit inbrengen als toevoeging 
in het bestuursprogramma.

Progressief Bernheze: Overlast 
terugdringen

BERNHEZE - Verkeersoverlast en stank uit de veehouderij zijn de meest gehoorde klachten bij de steunfractie 
van Progressief Bernheze. Problemen die daadkracht vragen van de gemeenteraad om deze op te lossen. 
Bestemmingsplannen waarover de gemeenteraad besluiten gaat nemen, moeten aantoonbaar bijdragen aan 
het terugdringen van de verkeersoverlast en het terugdringen van de stankoverlast. Concrete stappen zijn 
nodig om de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren.

Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Gemeenten krijgen in de nieuwe 
Wmo een bredere verantwoor-
delijkheid voor de deelname van 
mensen met een beperking of psy-
chische problematiek aan het maat-
schappelijk verkeer. Het gaat om 
het vergroten van zelfredzaamheid 
van burgers; het versterken van so-
ciale netwerken; het stimuleren van 
zelforganisatie en het implemente-
ren van goedkopere vormen van 
ondersteuning. Maar het gaat ook 
over invoeren van de veranderin-
gen en over wijkgericht en gebieds-
gericht werken. Gemeenten krijgen 
hiervoor echter minder geld.

Eigen initiatieven
CDABernheze vindt het belangrijk 
dat mensen in hun kracht komen 
te staan. Ook willen wij dat men-
sen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. De wijkzuster komt 
weer terug. Wij willen dat u van 
de veranderingen zo snel mogelijk 
op de hoogte bent. Want over drie 
maanden is het 2015. CDABernhe-
ze heeft in de commissievergade-
ring aandacht gevraagd voor goede 
communicatie over de veranderin-
gen in de Wmo voor ouderen en 
mantelzorgers in Bernheze. Het col-
lege gaat u hierover informeren.

Wmo ondersteuning
Vrijwilligersorganisaties zijn heel 
belangrijk voor het contact in het 
dorp. CDABernheze vindt dat ie-
dereen mee moet kunnen doen, 
ook ouderen en mensen met een 
beperking aan bv. sport en spel. 
Dit mogelijk maken vraagt een om-
slag in het denken bij vrijwilligers-
organisaties. Wij willen dat de druk 
op deze organisaties niet te groot 
wordt. Workshops bijvoorbeeld in 
het aangeven van grenzen zijn no-
dig. Want vrijwilligerswerk moet 
leuk blijven; oók met de nieuwe 
Wmo.

CDA: wat verandert er in de 
wmo?

BERNHEZE - Met ingang van 2015 verandert de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo). Wat gaat er veranderen voor de gemeente en voor u als cliënt 
als u zorg nodig hebt? 

Esther van den Bogaart, Raadslid CDABernheze

Van Nieuwenhuizen en Potters te 
gast op verjaardag VVd Bernheze

HEESCH - VVD afdeling Bernhe-
ze bestaat 35 jaar. Dat wordt op 
maandag 29 september gevierd in 
De Pas in Heesch.

Er zal die avond een terugblik op 
die 35 jaar plaatsvinden. Ook zal 
een thema-avond worden gehou-
den met als gastprekers Cora van 
Nieuwenhuizen, zij heeft zitting 
namens de VVD in het Europees 
Parlement, en Sjoerd Potters, lid 
van de Tweede Kamer voor de 
VVD. Zij zullen het respectievelijk 
hebben over de voordelen van de 
Europese Unie voor de burgers van 

Nederland, het economische be-
lang voor de internationale handel 
en de betekenis van het begro-
tingstekort. 
De rol die de participatiewet daar-
bij speelt, de overdracht hiervan 
van Rijk naar gemeenten en wat 
dit inhoudt voor de burger. Er be-
staat gelegenheid tot het stellen 
van vragen aan hen beiden.
De avond begint om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De verwachting is dat de afsluiting 
om 22.00 uur zal zijn. Het is een 
openbare bijeenkomst. Iedere ge-
interesseerde is welkom.

Cora van Nieuwenhuizen Sjoerd Potters

Deze bijzondere beelden voor de 
Ondernemer en Jonge Onder-
nemer zijn ontworpen door Jet 
van Zijl en worden ook dit jaar 
beschikbaar gesteld door de ge-
meente Bernheze. Wethouder 
Wijdeven is namens de gemeente 
betrokken bij de organisatie van 
het Bernhezer Business Event. 
“Wij hechten veel waarde aan 
een goed ondernemersklimaat 
en aan de bijeenkomsten van on-
dernemers en willen daarom van 
harte dit evenement aanbevelen. 

Een ideale gelegenheid om te 
netwerken, gezellig bij te praten 
en nieuwe contacten op te doen. 
Dit alles onder het genot van een 
drankje en hapje, op een schit-
terende locatie van Langenhui-
zen Plant.” Het belooft weer een 
geweldige avond te worden die 
u zeker als ondernemer niet mag 
missen. U kunt losse kaarten ko-
pen, maar natuurlijk ook sponsor 
worden van het Bernhezer Busi-
ness Event. Voor meer informatie: 
www.bernhezerbusinessevent.nl.

wie mag deze prachtige beelden 
straks mee naar huis nemen?

BERNHEZE – Tijdens het Bernhezer Business Event worden de On-
dernemer en Jonge Ondernemer van het jaar gekozen. De winnaars 
van deze felbegeerde ondernemersprijzen zullen ook dit jaar weer 
door een vakkundige jury worden bepaald. De jury wordt hierbij on-
dersteund door een groep van gerenommeerde ondernemers die als 
een klankbordgroep dienen.

Burgemeester van Bernheze, Marieke Moorman  Foto: Ad Ploegmakers
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 Informatiepunt voor koffie 
en discussie

www.centrumheesch.nl

De gemeentepolitiek is voor veel inwoners onbekend terrein. 
Met deze column beschouw ik wekelijks de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming 
en brede deelname aan de discussie te stimuleren. Reacties of 
onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar adriaan@
demooibernhezekrant. nl. Gepubliceerde columns van mij en mijn 
voorganger Ad kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl
Reageert u gerust naar adriaan@demooibernhezekrant.nl

Van gRoot naaR klein en 
omgekeeRd

Tot en met eind 2014 was het grote Rijk zelf verantwoordelijk voor 
jeugdzorg, langdurige zorg en begeleiding naar werk. Maar vanaf  
1 januari 2015 draagt het Rijk deze taken over aan de gemeenten en 
heeft nu zoveel vertrouwen in die kleine gemeenten dat die het met 
minder geld mogen doen dan wat het Rijk zelf nodig had. En zelfs 
in de troonrede geeft de Koning aan een vertrouwen in die kleine 
gemeente te hebben door te zeggen dat ‘de energie en daadkracht 
waarmee aan deze veranderingen door de gemeenten gewerkt wordt, 
grote waardering verdienen.’

En waar de gemeenten in Nederland en zeker ook Bernheze hun 
handen vol hebben om die nieuwe taken goed uit te voeren, heeft de 
Provincie Noord-Brabant bedacht de nieuwe raad van de gemeente 
Bernheze te vragen om voor 25 maart 2015 maar eens duidelijk aan 
te geven hoe de samenwerking met de gemeenten Oss, Landerd en 
Uden tot een bestuurlijk gedragen uitwerking kan worden gebracht. 
Daarbij dient het totale spectrum aan mogelijkheden in beeld te 
worden gebracht, variërend van voortzetting van de huidige situatie 
tot en met bestuurlijke fusie.

En ondanks onderzoek door de directeur van het Coelo (Centrum 
voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) over 
herindelingen tussen 1997 tot 2012, waarin 329 gemeenten werden 
omgevormd tot 112 nieuwe gemeenten, dat zegt dat gemeentelijke 
herindeling geen enkele besparing oplevert, gaat de provincie 
Noord-Brabant gewoon door. Bernheze moet in maart 2015 weer 
een rapport opleveren en schakelt daarvoor voor € 30.000,- een 
extern bureau in dat nogmaals een opsomming maakt van hetgeen de 
gemeente al diverse keren heeft opgeschreven.

Straks is het rapport klaar en wordt het niet in handen gegeven aan 
degenen die er om hebben gevraagd, maar aan het nieuwe provinciale 
bestuur van Noord-Brabant dat in maart 2015 aantreedt. Een nieuw 
provinciaal bestuur dat door het huidige kabinet heel belangrijk 
wordt geacht. Misschien niet zozeer als bestuurders van de provincie, 
maar veeleer om hun bevoegdheid om de leden van de Eerste Kamer 
te kiezen. Want het kabinet staat belangrijke wijzigingen van ons 
belastingstelsel voor en aan die wetsvoorstellen zal de Eerste Kamer 
toch ook goedkeuring moeten verlenen.
Het blijft van klein naar groot en omgekeerd.

Gegroet Adriaan

Column
ADriAAn

BIO KAMUT
SPELTKOREN

Per stuk nu

€ 3,50

ACTIES

VOOR

VRIJDAG 12 SEPTEMBER: 
markt Nistelrode tot 12.00 uur. 

DINSDAG 16 SEPTEMBER: 
standplaats Heesch tot 12.30 uur.

€ 2,50

APPEL-EN 
FONDANT KEEKJES

4 stuks nu

Kaashandel Cilius Duijster
Iedere vrijdag op de markt in Nistelrode

6.95jong belegen
1 kilo 6.95

7.50belegen
1 kilo 7.50

7.95extra belegen
1 kilo 7.95

Vaste lage prijzen...

light kaas
minder zout - minder vet

6.50graskaas
1 kilo 6.50

8.95jong belegen light
1 kilo 8.95

9.50belegen light
1 kilo 9.50

9.95extra belegen light
1 kilo 9.95

Oplossing?
Mestvergisting wordt ons regelma-
tig voorgehouden als de oplossing 
voor de enorme overproductie aan 
mest in de intensieve veehouderij. 
Of dat echt zo is, betwijfelt me-
nig deskundige. Er blijft immers 
restfractie over na vergisting. Wat 
doen we daar mee? Verder kan met 
name de mestopslag leiden tot mi-
lieuproblemen, zoals we in Nistel-
rode al zagen. Opslag kan enkel in 
zeer deugdelijk tanks plaatsvinden. 
Opslag in mestbassins met een aar-
dewal er omheen is niet aanvaard-

baar voor de SP. De risico’s op lek-
ken zijn veel te groot. De gevolgen 
zijn niet te overzien. Zeker als een 
ondernemer ook nog niet mee wil-
len werken aan beperking van de 
schade. En er medewerkers van de 
omgevingsdienst bedreigd worden. 
Een kwalijke zaak! Dat geeft aan 
hoe belangrijk goede regulering 
van dergelijke initiatieven is. Mest 
vergisten hoort in de ogen van de 
SP gewoon op een bedrijventer-
rein met milieuklasse klasse 5 thuis! 
Daar wordt het productieproces 
nauwlettend gemonitord en kan er 

geen sprake zijn van enige hinder 
voor de omgeving. Het voorbeeld 
‘Nistelrode’ geeft onverkort aan 
dat we strenger moeten worden.

Contact 
Heeft u vragen of wilt u zaken aan 
de kaak stellen in Bernheze? Neem 
dan contact op met een van onze 
kerncontacten. Zij staan u bij met 
raad en daad. Toon van Vugt (tel. 
0413-292870) voor Heeswijk, Din-
ther, Loosbroek en Vorstenbosch. 
Christa Kolman (tel. 0412-451398) 
voor Heesch en Nistelrode. 

SP: Onrust over biogas-
installatie Nistelrode

BERNHEZE - Afgelopen week werd Bernheze opgeschrikt door berichten over 
een biogasinstallatie. Hierin wordt de overtollige mest van de intensieve vee-
houderij verwerkt. Bij de installatie was een bassin dat vol met mest zat. Deze 
opslag dreigde te gaan lekken. De mest zou dan 100% in het milieu terecht ge-
komen zijn. Een ramp voor de omgeving. Dit geeft nogmaals aan hoe zorgvuldig 
we met dergelijke initiatieven moeten omgaan.

Cor van Erp, Fractievoorzitter SP

Centrum Management; Het Centrum 
van Heesch heeft plannen
Heesch Presenteert was dit jaar 
een succes.
Het parcours was uitgebreid tot aan 
de Bakkers Lamers en FIETSplezier 
en ook de Misse stond vol met on-
dernemers die zich presenteerden.
Stands, opstellingen voor interac-
tief kennismaken met bedrijven, 
een uitdagende klimstellage van 
Scouting Heesch, toneel, sportpre-
sentaties en gezellige hangplekken 
her in der op het parcours zorgden 
voor spontane interacties. 

Er was een blusplein van de brand-
weer en muziek die vanaf drie 
podia klonk vulde de straten. Het 
was gezellig zitten op de terrassen 
en zelfs het weer werkte mee. Or-
ganisatie Heesch Presenteert cha-
peau!

Vooruit
Een succesvol evenement als dit 
nodigt uit om met enthousiasme 
vooruit te kijken. Het informa-
tiepunt van Stichting Centrum 
Management Heesch is bijna in-
gekleed dankzij een gastvrije on-
dernemer. Na afronding zal de 
koffie klaarstaan voor onze cen-
trumondernemers. We kunnen 
dan samen kijken waar de schoen 
wringt, ideeën en tips bespreken. 
De drempel is laag, de koffie warm 
en de deur staat letterlijk en figuur-
lijk open.
Werkgroep PR, Promotie en Eve-
nementen werkt hard aan een 
najaarsactie die loopt van 1 no-
vember tot en met zondag 21 de-
cember. Op deze laatste zondag 
voor de kerst is het koopzondag 

in Heesch en zijn de winkels open 
van 12.00 - 17.00 uur. De werk-
groep zorgt voor vertier in een 
aangename sfeer richting kerst en 
er zullen diverse acties zijn, met 

een hoogtepunt op 21 december. 
Dat staat al vast.
Binnenkort hoort u meer. Houd 
daarom deze column, onze web-
site en Facebook pagina in de ga-
ten!
www.centrumheesch.nl  
Facebook: Centrum Heesch

‘een succesvol 
evenement 
nodIgt uIt tot 
een vervolg’

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

www.bernhezemedia.nl

Gezien worden en een boodschap 
overbrengen die begrepen wordt, 

is niet altijd gemakkelijk. 
Wij, Bernheze Media, 

kunnen u daarbij helpen.

• Projectbegeleiders 
marketing

• Tekstschrijvers
• Fotografen

• Communicatie 
adviseurs

• Ontwerpers voor 
print en webdesign
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mooIBernhezertje

AANgEBOdEN
PEdiCurE NiStELrOdE
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

PEdiCurE 
HEESwijk-diNtHEr
Jacqueline Verhagen, 
Oranjestraat 11, Heeswijk-
Dinther. Ook bij diabetische 
en reumatische voet met 
vergoeding. Heel de zomer 
uw nagels mooi verzorgd met 
gelcolor, colorlak. Kalknagels? 
Ook hiervoor leent deze 
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak: 
0413-293260.

HAtHA yOgA LESSEN
Vanaf vrijdag 3 oktober 
wekelijks Hatha yogalessen 
bij CC Servaes te Heeswijk 
Dinther. Tijd: 9.30-10.30 
uur. De lessen zijn geschikt 
voor jong en oud en worden 
gegeven door Esther Stoop 
van praktijk de Wensbron. Gun 
jezelf een moment van rust en 
ontspanning. Meer info: 
www.praktijkdewensbron.nl

BErNHEzE ruiLt
Is een marktplaats 
zonder geld. 
Speciaal voor de 
inwoners van 
Bernheze!

Heb jij iets te ruilen, word dan 
lid van onze facebook groep
Kom naar: 
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.

Wilt u EEN zoEKERtjE plaatsEN? 
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-. office@demooibernhezekrant.nl of 0412-795170.

Easy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SudOku

wie
is deze Bernhezenaar?

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

Werknemers van Bernheze Media 
worden uitgesloten van deelname.

oogcontact

Nu ook pasfoto’s

Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851

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

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

Oplossing
vorige week:

Michel Oomen 
Loosbroek 

Winnaar:
Lisette van Zoggel
kan de staatsloten 

ophalen bij Paperpoint

Woensdag 1 oktober, 20.00 
uur organiseert de PErSONAL 
tHuiS COMPutEr CLuB 
EEN CLuBAVONd 

in de ouderen sociëteit de 
Krinkelhoek, Oijenseweg 3 in 
Oss. Onderwerp: Beveiliging 
van uw computer. Ook niet-
leden en tabletgebruikers zijn, 
eenmalig ter kennismaking, van 
harte welkom.

tE Huur

OPSLAgruiMtE 
Frontstraat in Uden.
225 m2. Informatie: 
06-22387287.

tE kOOP
PriNtPAPiEr
Océ Black Label Zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
Hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28 
Nistelrode.

zONNEHEMELBuizEN 
CLEO PErFOrMANCE 
100w 
€ 9,95 p/st. Sylviania 
Snelbruiners 100w € 11,95 
p/st. Oude buizen GRATIS 
doormeten op gesteldheid. 
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

NISTELRODE/HEESCH – Drea Col-
denhoff uit Heesch wil heel graag 
de fiets van haar broertje Marjo 
van Grienven terug.

Marjo werd gehandicapt en kon 
niet meer fietsen. Hij heeft toen 
zijn fiets aan zijn zus gegeven en 
Drea maakte de belofte er goed 
voor te zorgen. Half augustus werd 
Marjo van Grienven opgenomen bij 
Dichterbij op ’t Maxend in Nistel-
rode. Enkele dagen later ging Marjo 
snel achteruit en moest er gewaakt 
worden. Drea ging op de fiets - die 
voorheen van Marjo was - naar 
Nistelrode en tijdens het waken op 
vrijdag 29 augustus is de fiets ge-
stolen. Helaas is op maandag 1 sep-
tember Marjo overleden. Zoals u als 
lezer zult begrijpen heeft de fiets 
heel veel waarde voor Drea en zij 
heeft de redactie van DeMooiBern-
hezeKrant gevraagd om dit verhaal 
met een foto van de fiets te plaat-
sen, in de hoop dat iemand iets ge-
zien heeft of weet waar de fiets is. 
Hebt u informatie over de fiets dan 
kunt u contact opnemen met Drea 
0412-454043 /06-55540309.

Wasautomaat defect? Bel 0412-451043
Snel en vakkundig gerepareerd!

Ook voor drogen, koelen en vriezen.
Verkoop AEG, Bosch, Miele en Liebherr

Achterste Groes 11
5384 VG Heesch

Ik ben er bij! 
Sander van der Steen

in company

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

4 oktober

HAArdHOut
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3

gratis thuisbezorgd. 
Tel: 06-51315242.

ALLE StOFzuigErzAkkEN 
en onderdelen uit voorraad 
leverbaar. Tevens kunt u bij ons 
terecht voor scheerkoppen, 
batterijen en alle soorten 
gloeilampen, LED-lampen en 
spaarlampen. Parkeren voor de 
deur. Dinsdags gesloten.
Heesakkers Lichtvisie
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

dAMES VErwEN uzELF 
OF LAAt u VErwENNEN 
MEt dE trENdy SiErAdEN 
VAN BiBA

Ook hebben wij een mooie 
collectie handtassen, ook canvas, 
voor u geselecteerd.
Binnenkort zijn wij ook dealer 
van de bekende Oozoo horloges, 
een sieraad om elke pols. 
Parkeren voor de deur.
Dinsdag gesloten.
Heesakkers Kadoshop
Abdijstraat 12
Heeswijk-Dinther
www.heesakkerslichtvisie.nl

gEVrAAgd
wALNOtEN
Ik kom ze eventueel zelf rapen.
Info: 06-53584742.

Oproep 
gestolen fiets

Ontdek en beleef Noordoost-Bra-
bant
De kaart bevat een fietsroutenet-
werk met meer dan 900 kilometer 
bewegwijzerde routes door Noord-
oost-Brabant. Daarnaast is de kaart 
voorzien van een uitgebreide uitleg 
over het fietssysteem en geeft het 
de bezoeker tips over bezienswaar-
digheden zoals Kasteel Heeswijk en 
de Hamse Molen, maar ook een 
beschrijving van natuurgebieden als 
De Maashorst, De Maasheggen en 

Vlagheide en een opsomming van 
overnachtingsmogelijkheden. 
 
Brabantbrede huisstijl
De legenda en uitleg over het ge-
bruik van het fietssysteem zijn in 
het Nederlands, Duits en Engels 
op de kaart te lezen, waardoor de 
kaart ook voor buitenlandse toeris-
ten gemakkelijk bruikbaar is. Naast 
de wijzigingen in het netwerk is op 
de kaart de nieuwe Brabantbrede 
huisstijl toegepast. 
De fietskaart Noordoost-Brabant is 
voor € 6,50 verkrijgbaar bij de VVV 
(-agentschappen) in de regio. De 
kaarten zijn tevens verkrijgbaar via 
de webshop op www.vvvdemaas-
horst.nl/go/fietsproducten.

Nieuwe fietskaart Noord-
oost-Brabant
BERNHEZE - VVV Noordoost-Brabant heeft een nieuwe versie van de 
fietskaart Noordoost-Brabant uitgebracht. De kaart geeft een actueel 
overzicht van het fietsknooppuntennetwerk in de regio’s De Maashorst 
en het Land van Cuijk en bevat uitgebreide, aanvullende informatie.
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A u T o
r u B r i E k

Hescheweg 223 - OSS

Autowassen €1,-

* Programma 6, 
bij 10L getankt

*

Altijd
goedkoop

tanken

Wonen in het centrum van Heesch? 

De bouw van de eerste woningen in plan Narcisveld in Heesch is in 
juli gestart en inmiddels zijn alle 18 woningen in deze eerste fase 
verkocht!

In december 2014 wordt gestart met de uitvoering van Fase 1B.
In deze fase zijn nog slechts 3 halfvrijstaande woningen (inhoud 
conform NEN 2580 = 471 m3) te koop:

■ Bouwnummer 22: € 257.500,- v.o.n. / kavel = 241 m2

■ Bouwnummer 23: € 255.000,- v.o.n. / kavel = 228 m2

■ Bouwnummer 24: € 254.000,- v.o.n. / kavel = 222 m2

Neem vrijblijvend contact op met de makelaar voor één van de 
laatst beschikbare woningen!

Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Wijchen 
www.jansenbouwontwikkeling.nl

Opdrachtgever / ontwikkelaar 

Bernheze Makelaars & Adviseurs
T (0413) 243818
www.bernheze.nl

Verkoopbemiddeling

BOUW GESTART!
2014-0908 JANSEN_Narcisveld_adv 278x191mm.indd   1 18-09-14   09:56

de aanhangwagenspecialist 

Verkoop

Verhuur/Lease

Zelfbouw/Speciaalbouw

Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS

25 JAAR

Bosschebaan  80   -   heesch   -   telefoon: (0412) 451066   -   www.petersaanhangwagens.nl

het adres voor uw aanhangwagen, paardentrailer en men- of marathonwagen!
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AANHANGWAGENS

Schone Lucht rally 

Aan de schone Lucht Rally mag 
alleen deelgenomen worden met 
volledig elektrische voertuigen. De 
Soul is voor Kia de eerste volledig 
elektrische auto op de Nederlandse 
markt. Een uitgelezen kans dus om 
de auto tijdens de rally aan de tand 
te voelen. Het team bestond uit rij-
der Hans van Boxtel en navigator 
Lars Nolten. Autobedrijf Jos van 
Boxtel, Kia dealer in ’s-Hertogen-
bosch, wist nog voor de officiële 
introductie van dit nieuwe model 
een Kia Soul te bemachtigen om 
deel te nemen aan de rally. 
Vanaf 25 september is de Kia Soul 
EV te zien in de nieuwe showroom 
aan de Balkweg 10 te ’s-Hertogen-
bosch De Kia Soul EV met berijder Hans van Boxtel en navigator Lars Nolten

MIDDELRODE - Jos van Boxtel Kia nam zaterdag 20 september deel aan de Schone Lucht Rally in Tilburg 
met de compleet nieuwe Kia Soul EV. 

Advertorial
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Aanwezig: 
Demo team CAR Audio
en live Car Wrap

Camera Exp
erie
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uitr
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Car Media  Gasstraat Oost 28, 5349 AV  Oss

OSSOPWIELEN
5OKTOBER 2014

Middelste Groes 13a - 5384 VV Heesch - Tel: 0412-453408 - Mob: 06-53148093 - info@schadeherstelrooyendĳ k.nl - www.schadeherstelrooyendĳ k.nl

• wĳ  werken voor alle verzekeringsmaatschappĳ en

• bĳ  ons geen standaard eigen risico

• gratis leenauto

• bĳ  ons kunt u ook terecht voor quickrepair o.a. spotrepair, restylen,
 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• ook kunt u bĳ  ons terecht voor onderhoud en reparatie van uw auto

 matte koplampen herstellen, krassen polĳ sten en lakschade herstellen 

• 10 tot 20% korting op 
uw verzekeringsschade

Oss op wielen bij CAr Media 
op de gasstraat Oost  
Zien, horen, ervaren en profiteer van de aanbiedingen

OSS - Autoliefhebbers kunnen zondag 5 oktober in de agenda blokken voor de 
29ste editie van het jaarlijkse evenement Oss op Wielen. CAR Media doet ook dit jaar weer mee aan 
het spektakel. De inbouwspecialisten pakken groot uit en laten dit jaar o.a. de bezoekers de ‘camera-
experience’ ervaren, diversen audio demo’s beluisteren en de bezoekers zijn getuige van een spectaculaire 
carwrap. 

Naast CAR Media zijn er vele autodealers, onder andere Autogarage Nobracars uit Uden, Weijenberg 
Exclusief en Mercedes ASV, die honderden bezoekers verwachten op de Gaststraat Oost in Oss. Zien, horen 
en ervaren tijdens Oss Op Wielen en profiteren van het vele voordeel welke de autodealers aanbieden. 

www.inbouwspecialisten.com
Gasstraat Oost 28B, 5349 AV Oss

www.nobracarsuden.nl

Advertorial
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€ 1.800,-
Voordeel tot

en de rest in 24 maanden, 0% rente

Kia Rio BusinessLine
Rijklaar vanaf € 7.149,-*

50/50 DEAL
€ 1.800,-

Voordeel tot

en de rest in 24 maanden, 0% rente

Kia Rio BusinessLine
Rijklaar vanaf € 7.149,-*

50/50 DEAL
€ 1.950,-

Voordeel tot

en de rest in 24 maanden, 0% rente

Kia Picanto EconomyLine
Rijklaar vanaf € 4.004,-*

50/50 DEAL

Gem. verbruik: 3,6 - 6,3 l/100km, 27,7 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot 94 - 147 g/km. 
*Actievoorwaarden: De 50/50 deal is een niet-doorlopend kredietaanbod via Kia Finance, handelsnaam van 
Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer 12011170, toetsing 
en registratie BKR te Tiel. Kia Finance en de Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door 
u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Informeer bij uw Kia-
dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad van de door u gewenste financiering. Het jaarlijkse 

kostenpercentage vermeld in het standaard informatieblad is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. De 50/50 deal is geldig op alle uitvoeringen van de Picanto en Rio. Maximale financieringsbedrag Picanto: € 5.000,- en Rio: € 7.500,-. Genoemde actie en bijbehorende 
consumentenprijzen zijn alleen geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto of Rio met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-09-14 en uiterste registratiedatum van 31-10-14. De inruilauto moet minimaal 3 maanden op naam staan en gevrijwaard zijn door uw dealer op het moment van 
tenaamstelling van de nieuwe auto. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op Kia.com. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. extra inruilpremie, BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak en de optionele lakbescherming. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Contante 
waarde

Inruil 
(inclusief inruilpremie) 

Totaal 
kredietbedrag

Jaarlijks 
kostenpercentage

Debet rentevoet 
op jaarbasis (vast)

Termijn-bedrag 
per maand

Duur kredietovereen-
komst in maanden

Totaal door u te 
betalen bedrag

Picanto 3-deurs 1.0 CVVT EconomyLine € 10.245,- € 5.254,- € 5.000,- 0,0% 0,0% € 208,33 24 € 5.000,-

Rio 3-deurs 1.2 CVVT BusinessLine € 16.149,- € 8.649,- € 7.500,- 0,0% 0,0% € 312,50 24 € 7.500,-

inclusief € 1.500,- inruilpremie

Kia Picanto 5-deurs 
BusinessLine Navigator
Normaal € 12.490,-

Nu vanaf € 10.740,-

Er is al een Picanto vanaf € 8.145,- inclusief € 1.250,- inruilpremie
inclusief € 1.250,- inruilpremie

Meerprijs 5-deurs: € 800,-

Kia Rio 
BusinessLine
Normaal € 15.245,-

Nu vanaf € 13.745,-

Direct weten wat uw auto waard is? Doe nu een gratis inruilscan op onze website!

Neuvelplein 1 Veghel Tel.: 0413 - 363 435 www.kia-veghel.nl
Den dolvert 1  Heeswijk Dinther Tel.: 0413 - 291 272  www.kia-heeswijkdinther.nl

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

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

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

Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

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

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

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

Audi A3 quatro 4 wd 20- 16v s line 200pk  2005
Audi a4 pro line 163pk  2007
Citroen Berlingo 2.0 HDI  2004
Citroen C1  2011
Citroen C3 1.6 HDIF 46.000 km, 
  navi clima  2011
Fiat Panda 1.2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Ford Fusion airco 50.000 km 2007
Honda Logo automaat  1999
Mini Cooper 2007
Mitsubishi Colt 5-drs 2009
Opel Astra coupe 1.8  2002
Opel Corsa 1.2 automaat 5-drs 2010
Opel Corsa 1.4 16v 3-drs  2010
Opel Corsa 1.3cdti 5-drs, airco, 89.000 km 2011
Opel Insignia, sport tourner 110.000 km 2010

Opel Insignia, sport tourner 109.000 km 2010
Opel Meriva color edition 17.000 km! 
  navi airco 2011
Opel Zafira 1.8 elegance 117.000 km 2002
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km 2006
Renault Megane 1998
Renault Megane Scenic 2002
Renault Megane 1.6D station car 2004
Volkswagen Fox  2006
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima 
   49.000 km 2009
Volkswagen Passat station 20 tdi  2012
Volkwagen Polo 1.4 16v 3drs.  2010
Volkswagen Touran 1.9 TDI 77Kw
   trendline 2010
Volvo XC 70 5-drs automaat 2005

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Ook voor uw bedrijfsauto(park) zijn wij de juiste partner.

Informeer naar de mogelijkheden 
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven 

en uitstekende service

Het adres voor al uw autozaken!
 

Heeft u al aan winterbanden gedacht?
Voor een prijsopgave kunt u bellen 

of mailen.

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode

tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

Onderhoud, Diagnose & Reparatie, Banden & Uitlijnen, 
APK, Airco, Inkoop & Verkoop en (Ruit)schade.

Hèt adres voor al uw autozaken!

ruitENSPrOEiEr

Nu het najaar in zicht komt is 
het handig om ervoor te zorgen 
dat je ramen voldoende zicht ge-
ven naar alle kanten. Zorg in elk 
geval dat je ruitensproeier vol-
doende vloeistof bevat.

De dop van het reservoir is te 
herkennen aan een pictogram 
met een raam met straaltjes wa-
ter of kijk in het instructieboekje 
waar het reservoir zit. 
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Datum:
Donderdag 25 september 2014 van 18.30 – 22.30 uur.
Entree:
€ 3,00 incl. comsumptie.
Locatie:
de Pas, de Misse 4 in Heesch, tel. 0412-451634
Voor info:
Marinda Vos, marinda@de-pas.nl

uw vrije tijd is bij 
de Eijnderic 
in goede handen
Meer dan 220 workshops en cursussen staan in 
2014/2015 voor u op het programma. Juist in deze 
drukke tijd is het heerlijk om even uit de hectiek van al-
ledag te stappen en een moment voor uzelf te creëren; 
alleen of samen met een vriendin.
Wat denkt u van een korte cursus voetreflexmassage, 
een workshop waarin u uw eigen sjaal van wol of zij-
de beschildert of een fantasiepruik of hoed maakt? Of 
wordt het een culinaire avond of een computer- of ta-
lencursus? 
Tijdens het Ladies E(n)Vent informeren wij u graag.

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226
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Frikandel
Horecakwaliteit
doos à 40 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 11,89

Lekker bekjes
Gebakken
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal 10,95

Bami- of 
nasi goreng
schaal à 400 gr.
Welten

Normaal 2,79

Stoofvlees-
kroket
doos à 24 stuks
Swinkels

Normaal 13,99

2,19
Hoofdgerecht

Snack

Snack Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Almondy 
taartje 
Milka, Cote D’or, 
Philadelphia, 
Tobelerone, Diam 
en Noot/Caramel
doos à 450 gr.
Almondy
Normaal 4,49 / 4,99

Glutenvrij gebak

Rosti 
spek 
of naturel 
zak à 350/ 600 gr.
Elfer

Normaal 1,99 / 2,29

Hoofdgerecht

Dikke of 
dunne frites
zak à 1 kg.
Lutosa

Normaal 1,99

Kipsaté of
varkenssaté
in saus
met of zonder 
stokjes
Diepvriesspecialist

Per zakje, à 160 gr.
normaal 1,99

Snack

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

van woensdag 24 sep. t/m dinsdag 7 okt. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl

1,49

2,99

1,49

www.adcommunicatie.nl

doos à 30 stuks
Beckers

1,29 9,99

9,99 8,99

Beste 
prijs

nieuw

100 gr.
EXTRA 
GROOT

0,25
per stuk

7,99
Normaal 10,99

Worstenbroodjes

De tweede editie van het Ladies E(n)Vent in 

De Pas in Heesch is een lifestylebeurs waar 

vele deelnemers over hun passie vertellen. 

U geniet op het gebied van verzorging, ge-

zondheid, dieetadvies, educatie, fotografie, 

sieraden, bloemen, kleding en vele verras-

sende workshops. Onder de deelnemers 

vindt u onder andere: Derijks Kantoor-

Afgelopen week is het filmseizoen 
weer begonnen bij Filmhuis De Pas

Het seizoen startte met de film 12 yEArS A 
SLAVE. Deze film is beide dagen druk bezocht. De 
reacties waren zeer lovend. Filmbezoekers waren erg 
blij met de pauze die in deze film was aangebracht. 
Dat gaf even de mogelijkheid om de benen te strek-
ken of een drankje te nuttigen. Bezoekers waren zeer 
onder de indruk van deze film.
Het komende seizoen draaien we op de reguliere 
dagen, eenmaal per maand op de maandag- en dins-
dagavond. Daarnaast zijn er in de maanden oktober 
en november ook op zondagmiddag filmvoorstellin-
gen. Exacte data en filmtitels volgen.
In de herfstvakantie is er op maandag- en dinsdag-
middag (20 en 21 oktober) de film riO. 
Op maandag 22 
december wordt 
de film jOyEuX 
NOËL vertoond.

Abonnementen zijn 
verkrijgbaar aan de 
balie van De Pas, 
9 films voor € 32,-.
Losse verkoop is 
€ 5,- per kaart.

Wij hopen u te 
ontmoeten tijdens 
het nieuwe filmsei-
zoen, namens de 
werkgroep Filmhuis 
De Pas.

Wil jij kans maken 
op 2 gratis 

filmkaartjes?
 Stuur dan een mail naar 

info@demooibernhezekrant.nl 
voor maandag 12.00 uur. 

in company

BEN ErBij OP zAtErdAg 4 OktOBEr 
EN BEStEL uw kAArtEN ViA
www.bernhezerbusinessevent.nl

Hallo Bernhezer Ondernemer... ben jij er ook bij?
Jaarlijks ontvangen we vele honderden Bernhezer ondernemers als gast op het Bernhezer Business Event. Daar zijn 
we als organisatie erg verheugd over. Toch zijn er ook nog tal van ondernemers die we ‘missen’. En dat is jammer. 
Want tenslotte organiseren we het voor alle ondernemers...dus ook voor jou. Dus, kom op! Reserveer een kaartje 
en laat je zien op het Bernhezer Business Event. Wat wil je nog meer? Een avondje netwerken én een avondje 
plezier...

Dank aan onze sponsoren en vrienden
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Een ondernemersfeestje met honderden Bernhezer ondernemers. Op een 
betoverende feestlocatie. Met drankjes en overheerlijke culinaire verwennerijtjes. Met sfeervol en swingend en-
tertainment. Met enkele bijzondere Bernhezer ondernemers in het middelpunt. Dat kunnen we natuurlijk alleen 
maar doen omdat zoveel mensen zich daarvoor inzetten. Een bestuur, werkgroepen, vrijwilligers en ondernemers 
die hun tijd inzetten. Ondernemers die sponsorpakketten afnemen en een geldelijke bijdrage leveren. 

gA Nu NAAr www.BErNHEzEBuSiNESSEVENt.NL EN BEStEL uw kAArtEN. 

Wij zijn erbij! Jullie ook? Team DeMooiBernhezekrant.
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• Podotherapie • Medisch pedicure
• Diëtist • Fysiotherapie
• GZ kinder-en jeugdpsychologie • Beeldende therapie en rouwverwerking
• Acupunctuur • Counseling stress- en emotie eten
• Fysio-manuele therapie • Verloskunde
• Relatie- en stiefplancoaching • Huid- en oedeemtherapie
• Yoga • Medisch Hydrobed
• Pilates 

IMRO-sana
Gezondheid en Welzijn

Tijdens het Ladies(en)Vent zijn er leuke aanbiedingen van onze zorgverleners!

Burg.van Erpstraat 4
5351 AW Berghem

www.imrosana.com

• Modestoffen
• Fournituren
• Breigarens
• Herstelwerk
• Patronen
• Borduurgaren

Geurdenhof 44a
5345 BB Oss
0412-624420

www.stof-en-zo.nl

Datum:
Donderdag 25 september 2014 van 18.30 – 22.30 uur.
Entree:
€ 3,00 incl. comsumptie.
Locatie:
de Pas, de Misse 4 in Heesch, tel. 0412-451634
Voor info:
Marinda Vos, marinda@de-pas.nl

DonDERDAg 25 SEPTEmBER

Beautysalon  La Vida  
Wilhelminalaan 41
5384 KP Heesch
0412-647777
www.beautysalonlavida.nl

KOSMETIEK

Cursussen en workshops
De Eijnderic

Heesch  |  Heeswijk  |  Nistelrode

KOKEN  |  KUNST  |  LICHAAM EN GEEST
CREATIEF  |  BLOEMSCHIKKEN

TALEN  |  COMPUTER
JEUGD

www.eijnderic.nl | 0412 – 45 45 45

Win een cursus ‘wijnkunde’
tijdens het Ladies E(n)vent.

Kom naar onze stand en
doe gratis mee.

Bellydance show & workshop door 
Hips on Fire
De dames van showgroep Hips on 
Fire, van de gelijknamige dansstu-
dio, staan al vol enthousiasme te 
popelen voor hun optreden tijdens 
de Ladies E(n)vent lifestylebeurs. 

Deze danseressen, onder leiding 
van lerares Esmeralda uit Oss, ver-
zorgen een spetterend optreden. 
Hips on Fire toont een mini-show 
waarin verschillende (onderdelen 
van) dansen de revue passeren. 

Buiten authentieke buikdans ver-
mengen zij hun choreografieën 
regelmatig met andere dansstijlen. 
Buikdans met een moderne twist 
dus. Wil je zelf ook je heupen even 
losgooien, dan kan dat, want tijdens 
het event kun je - gratis - deelne-
men aan een workshop! Meer zien 
of weten, check www.hipsonfire.nl 
of bezoek de open dag op zondag 
5 oktober.

Foto: Hans Kreutzer

inrichting & supplies, Van Herpen Haar en Byoux, De 

Klederij, Beauty Salon La Vida, Life & Garden, Schoon-

maken.nl, Wolletjes, Dressup-Instyle, Zorgspecialist in 

Haarwerken, Sport-Inn, VX TravelTeam, Le Salon Jean-

nette, Marya Schoenmode en IMRO Sana, Stichting De 

Eijnderic, Stof & Zo, Verbruggen Woonstijl, Filmhuis De 

Pas en De Bakkers Lamers

Stof & zo 
Kwaliteit en service staan hoog in 
het vaandel bij Lili-jan van Stof & 
Zo in Oss. Dat is de kracht van Stof 
& Zo en hierdoor komen de vaste 
klanten steeds weer terug. U kunt 
bij Stof & Zo terecht voor stoffen, 
breigarens, fournituren, verstel & 
reparatie, patronen, maar ook voor 
het breicafé. Elke dinsdagochtend, 
dinsdagmiddag en woensdagoch-
tend wordt er lesgegeven in blok-
ken van vijf lessen, waarbij u on-
der ‘t genot van ‘n kopje koffie de 
mooiste creaties breit! Meer info in 
de winkel.
Het is ook mogelijk om de winkel 
buiten openingstijd te bezoeken 
(met minimaal 5 personen). De 
koffie/thee staan dan klaar en u 
krijgt daarnaast 10% korting op 
de stoffen en breigarens. Daarvoor 
kunt u telefonisch een afspraak 
maken via 0412-624420.

Tijdens het Ladies E(n)vent krijgt 
iedere klant een leuke attentie.

Gevestigd op de woonboulevard in Oss

Keukens - Slaapkamers - Woonstijl

Breng je huis in warme sfeer met Riverdale woonaccessoires!

Frankenweg 25-27   -  5349 aP Oss  - 0412-623698
www.verbruggen-megastore.nl

Woonstijl: 
lifestyle
Riverdale
lodsh
Bedtextiel
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Bridges Bernheze - 
Rennen rennen rennen?
Na twee jaar is het eindelijk weer zover. Het is de avond van 
de Bridges-activiteit waar we al tijden naar uitkijken: het 
Running Dinner. En hoewel de naam doet vermoeden dat 
het hier vooral draait om hardloopschoenen en in up-tempo 
sprintjes trekken, is de realiteit gelukkig anders. Want 
hoezo rennen? Rent het diner? Rennen wijzelf? Welnee. 
De enige fysieke inspanning die vanavond van ons wordt 
verwacht is dat minimale stukje overbruggen van onze stoel 
naar de taxi-zetel en terug. Voor de rest hoeven we alleen 
af en toe onze arm op te tillen om ons glas naar de mond te 
brengen en onze mooi opgemaakte bordjes naar binnen te 
werken. En dat gaat ons prima af. 

We beginnen de avond in De Pas, met een glaasje bubbels en 
een aperitiefje. Publicity heeft zoals gewoonlijk de organisatie 

weer strak in 
handen. Berry 
overhandigt ons de 
enveloppen met 
het busnummer 
het voelt echt een 
beetje als surprise 
en buiten staan 
de tien busjes 
al keurig in het 
gelid om ons naar 
een van de vijf 
deelnemende 
restaurants te 
brengen: Negen, 
De Leygraaf, 
het Bomenpark, 
Wolters en ’t 
Pumpke. In drie 
ervan zullen we 
met wisselende 
disgenoten het 
voor,- hoofd- 
en nagerecht 
consumeren. De 
carpaccio vooraf, 
het hoofdgerecht 
van malse 

kalfssukade, het dessert van verschillende zoete lekkernijen én de 
gemoedelijke sfeer aan tafel maken de avond tot een waar feestje. 

Veel te snel gaat de tijd voorbij en is de laatste rit alweer 
aangebroken: terug naar De Pas. En dan ineens zijn we iemand 
uit ons groepje kwijt. Terwijl we buiten braaf staan te wachten 
op onze bus, blijft die ene iemand spoorloos. Uiteindelijk gaan 
we binnen maar eens poolshoogte nemen. Het mysterie wordt 
daarmee snel opgelost. Want de vermiste persoon staat buiten, 
aan de andere kant van het restaurant, met – jawel- onze bus 
én chauffeur. Blijkt niet hij, maar wíj op de verkeerde plek te 
staan… Goed, daar gaan we het maar niet langer over hebben. 
We stappen snel in om bij De Pas met zijn allen nog wat na te 
genieten bij een kop koffie of thee met alweer iets lekkers erbij. 
Jammer dat het alweer voorbij is. Dat is dan ook het enige wat 
klopt aan die naam: er rent de hele avond niks, behalve de tijd. 

Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

Extra rommelmarkt ponyclub 
de kleine Heemskinderen
NISTELRODE - Elk jaar op Tweede 
Paasdag organiseert ponyclub De 
Kleine Heemskinderen uit Nistel-
rode haar jaarlijkse rommelmarkt. 

Afgelopen voorjaar zijn er zoveel 
spullen opgehaald en opgeslagen, 
dat de club op zondag 28 septem-
ber nogmaals een rommelmarkt 
houdt in de manege. Het gaat hier 
niet om de spullen die op Tweede 
Paasdag ook al uitgestald waren, 
dit zijn andere spullen.
Manege De Heemskinderen
Koude Maas 1
Nistelrode 
De markt is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur.

tomofair: grootste indoor 
japanse markt 

NIJMEGEN - In Nijmegen vindt 
op zaterdag 4 oktober de grootste 
indoor Japanse markt van Neder-
land plaats: TomoFair. 

TomoFair wordt georganiseerd 
door stichting Tomocon, een in 
Heesch gevestigde stichting en 
heeft als doel om jong en oud te 
interesseren voor de Japanse cul-
tuur en deze mensen samen te 
brengen. Secretaris is Wilbert Pit-
tens uit Heesch, penningmeester 
Dave Martens uit Nistelrode en 

voorzitter Mark Hendriks uit Oss.
‘Tomo’ betekent ‘vriend’, ‘vriend-
schappen’, en ‘reisgenoten’. 
Deze markt is voor jong en oud en 
vindt plaats in de Jan Massinkhal 
in Nijmegen van 10.00 tot 17.00 
uur. Laat je onderdompelen in de 
Japanse cultuur, proef de lekkerste 
Japanse snacks en maak kennis met 
de échte Japanse lifestyle. Er zijn 
vele gratis toegankelijke activitei-
ten zoals vechtsportdemonstraties, 
Japanse les, papercraft, mahjong 
en diverse workshops. Ook ko-

men er enkele Japanse sportauto’s 
en een gamehoek met Japanse vi-
deogames. Uiteraard is er ook nog 
karaoke en voor de allerkleinsten 
is er een Japanse sprookjesvertel-
ler en Japanse schmink. Als afslui-
ter kan elke bezoeker meedoen 
aan de Japanse bingo en typisch 
Japanse prijzen winnen. Met 155 
meter stands, bestaande uit meer 
dan veertig winkeltjes, kan ieder-
een iets leuks vinden. Toegang is 
€ 2,50 (voorverkoop). Voor meer 
informatie www.tomofair.nl

Een modeshow voor Bogota 
zonder Honger

Een aantal ondernemers en orga-
nisaties hebben zich in het verle-
den al ingezet voor Bogota Zonder 
Honger. Number 3, Nature’s Valley 
en eet- en borrelcafé De Toren vol-
gen dit voorbeeld en organiseren 
een heuse benefietavond voor de 
stichting.

Deze bedrijven arrangeren, in sa-
menspraak met een aantal lokale 
ondernemers, op zaterdag 27 sep-
tember een bijzonder evenement. 
De avond zal in het teken staan van 
mode, lifestyle en beauty en dit al-
les voor de stichting Bogota Zonder 
Honger. 
De middag (van 13.00 tot 17.00 
uur) is vrij toegankelijk voor ieder-
een. Het avondprogramma, dat 

start om 19.00 uur, is een besloten 
VIP-avond. Geïnteresseerden kun-
nen daar aanwezig zijn, mits zij een 
uniek ticket hebben gekocht.

Loterij 
Deze VIP-avond belooft een groot 
spektakel te worden. De gasten 

mogen zich verheugen op een 
spectaculaire modeshow georga-
niseerd door Number3 Lifestyle, 
Kapsalon Koppig, Trend Optiek 
Opticiens en Janelli Exclusieve 
Schoenen. Daarnaast wordt er een 
walking 4-gangen diner uitgeser-
veerd. Tot slot zijn er leuke prijzen 
te winnen tijdens een speciale lote-
rij. Een deel van de opbrengt gaat 
naar Bogota Zonder Honger. Van 

iedere consumptie wordt er een 
deel gedoneerd aan de stichting en 
de loterij staat zelfs volledig in het 
teken van dit uitzonderlijke pro-
ject. Beleef een leuk avondje uit en 
steun direct een goed doel!
Tickets reserveren kan via 
 info@number3.nl of bij een van de 
verkooppunten. 
Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther
www.facebook.com/aftersummer-
time.
Deelnemers zijn o.a.: Kapsalon 
Koppig Heeswijk-Dinther, Flow-
ever, Beauty instituut Linda, Ja-
nelli schoenen, Aletta fotografie, 
van Zoggel Wonen, Kops & shoes, 
Kapsalon Koppig, Nature’s valley, 
Number 3 lifestyle, De Toren en 
Hedi Meubelen.

HEESWIJK-DINTHER - Bogota Zonder Honger is een bekende stichting 
die zich inzet voor de straatkinderen van deze Colombiaanse hoofdstad 
(zie ook www.bogotazonderhonger.nl). 

de avond zal In het teken staan van mode, 
lIfestYle en beautY en dIt alles voor de 
stIchtIng bogota zonder honger
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Ervaren dierenarts 
en assistente in een 
spiksplinternieuwe 
praktijkLaar 53c Nistelrode - 0412-486407

www.dierenklinieknistelrode.nl

De beste zorg en alle aandacht voor u en uw dier!
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A L T I J D  O N L I N E  W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

N I S T E L R O D E 
10.000M2 MODE | SCHOENEN | SPORT 

28 SEPTEMBERopen 
zondag

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
STAAN WE VOOR U KLAAR! 

Ik ben er bij! 
Jack Martens

in company

4 oktober

Trouwe bezoeker en 
secretaris ondernemers-
vereniging Nistelrode 

Zondag 28 september in Nistelrode
OPEN dAg

In Nistelrode hebben jACOBS&jACOBS wOONSFEErMAkErS, MAryA 
SCHOENMOdE, EEtCAFé ‘t PuMPkE, OrANgEriE VAN tiLBurg, VAN 
tiLBurg MOdE & SPOrt, rAiNBOw CENtrE, jACk MArtENS twEEwiELErS, 
StrijBOSCH StOrE, CAFEtAriA dE SNOr, tOz HEBBEdiNgEN en MAy dAy 
wOk EN gO, zondag de deuren open. Je kan lekker gaan shoppen op deze Open Zondag. 
Ze laten je de nieuwe wintercollectie graag zien, met daarnaast natuurlijk de leuke koopjes. 
Trommel je familie op en ga in Nistelrode kijken, lekker in de buurt.

1
2.

00
-17.00 uur

k
O

M kijkEN
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Heerlijke verse 

MAALTIJDSALADES...
Rijk gevulde salades met uitsluitend verse ingrediënten in diverse smaken.

 4, 95

 5, 45

 5, 85

KIPSALADE

MOZZARELLASALADE

 6, 50
G EROOKTE ZALMSALADE

TONIJNSALADE

VERNIEUWD!

NISTELRODE - Eetcafé t Pumpke staat weer helemaal in ‘the picture’ als dé ge-
zellige plek in hartje Nistelrode om lekker te eten. Gezellig, gemoedelijk en de 
kwaliteit van verse streekproducten. En dat is alleen nóg maar beter gewor-
den met de nieuwe kok Marita Geenevasen (35) uit Uden. “‘t Pumpke is een 
heerlijke uitdaging voor mij,” vertelt de nieuwe kok, die eerder haar sporen 
verdiende bij een Udens restaurant waar ze dertien jaar de scepter zwaaide. 

Met een enthousiast nieuw keukenteam met twee fulltime koks wordt er uiterst professioneel 
gewerkt met versproducten en gerechten die van het begin tot het eind worden vervaardigd 
in de eigen keuken. Het Proeverijtje is een van de aanbiedingen van het eetcafé, waarbij de 
gasten voor een vast bedrag negen kleine gerechtjes kunnen proeven. Een soort tapas van 
drie gangen. Dé manier om de goede smaak van ‘t Pumpke te ontdekken. 

“Voor mij staat passie voor het werk centraal,” vertelt de nieuwbakken ‘Nisseroise’ kok 
Marita. “Passie voor het bedrijf, het team, onze gasten en de gerechten. Of het nu gaat om 

de bereiding van een tongfilet of het bakken van een ei. Alles moet perfect op smaak zijn en 
met hart en ziel gemaakt. Ik krijg elke dag opnieuw heel veel energie van samenwerken. Ons 
team motiveren en stimuleren is een geweldige uitdaging waar ik echt blij van kan worden. 
Dat is voor mij het mooiste van mijn werk. Samen koken, en samen onze gasten zo goed mo-
gelijk verwennen, daar gaat ’t om. Alles moet lekker en vers zijn, daarnaast moet de bediening 
continu top zijn, daar doen we ontzettend ons best voor.
Of het nu tiramisu is of tomatensoep, als het maar zelfgemaakt is en van verse producten, bij 

Nieuwe kok geeft goede smaak aan Eetcafé ’t Pumpke
gAStEN POSitiEF OVEr VErBEtErdE kwALitEit

Tekst: Mathieu Bosch Foto: Marcel van der Steen  Marita Geenevasen

“Alles draait om de smaak, 
die moet gewoon kloppen”

OPEN ZONDAG NISTELRODE

Online shop
www.marya.nl

Nistelrode

Zondag 28 september koopzondag

Zondag 28 

september in
 

Nistelr
ode
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KOOPZONDAG 
28 SEPTEMBER
GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

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

Testdag
Electrische fietsen en Scooters

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelrode.
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke mogelijkheid. 5 merken 
vergelijken, geheel vrijblijvend,
 bij specialisten op dit gebied. 

Gespecialiseerd 
in elektrische fietsen 

en scooters

Test en vergelijk 
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
Merida

www.jackmartens.nl

ATB-, race-, toer-, kinderfi etsen en elektrische fi etsen.

STIPPENKORTINGEN
 -stip 30%
 -stip 20%
 -stip 10%

OP=OP
Prijzen zijn incl. normale service en garantie.

OPRUIMING 
FIETSEN 2012

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

Testdag
Electrische fietsen en Scooters

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelrode.
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Unieke mogelijkheid. 5 merken 
vergelijken, geheel vrijblijvend,
 bij specialisten op dit gebied. 

Gespecialiseerd 
in elektrische fietsen 

en scooters

Test en vergelijk 
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
MeridaDiverse collectie fi etsen 2015 van Trek aanwezig

OPRUIMING
FIETSEN 2014

ATB-, Race-, toer-, kinder-, en elektrische fi etsen

Nieuwe kok geeft goede smaak aan Eetcafé ’t Pumpke
gAStEN POSitiEF OVEr VErBEtErdE kwALitEit

Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 
info@eetcafetpumpke.nl
Geopend: dinsdag tot en met zondag vanaf 11.00 uur.
Maandag rustdag.

Pumpke’s Proeverij
Een avondje lekker smullen? 

Dat kan met Pumpke’s Proeverij. 
U kiest 3 keer 3 gerechtjes van onze 

menukaart, geheel naar uw eigen smaak 
en voorkeur. Voorgerecht, hoofdgerecht en 

dessert. U bepaalt het zelf. 
Een smaakvolle ontdekkingstocht, 

voor maar € 26,50 p.p.

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

Voor een smaakvolle ontdekkingstocht door onze menukaart

voorkeur uit de streek. Aan elk gerecht probeer ik een eigen draai te ge-
ven. Eenvoud en puurheid staan daarbij voorop. Ik maak graag een gerecht 
mooi op, het oog wil immers ook wat, maar alles draait om de smaak. Die 
moet gewoon kloppen. De totaalbeleving is daarbij belangrijk. De sfeer en 
de kwaliteit, uiteraard met een goede prijs. We hebben voor elke beurs wat 
lekkers. Ik zet me in voor een finishing touch en probeer het allemaal net 
wat spannender te maken. 
Dat begint voor mij met zoveel mogelijk alles zelf te maken. Ik probeer het 
team in de keuken te inspireren en te laten zien dat het altijd leuker en lek-
kerder is om iets zelfs te maken dan het uit een pakje te halen. En dat gaan 
we aan iedereen laten proeven!” 

www.eetcafetpumpke.nl

De plek om even bij te komen 
van de drukte van de dag en 
te genieten van de najaarszon

Vanaf begin 
oktober een nieuwe 

verrassende 
lunchkaart
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HEESCH - Geertje van de Berg uit 
Heesch heeft de loterij van toneel-
vereniging Arcadia tijdens Heesch 
Presenteert gewonnen. 

Arcadia stond 14 september met 
een kraam op Heesch Presenteert. 
Kinderen konden eendjes henge-
len en er kon een gokje gewaagd 

worden door het raden van de 
hoeveelheid pasta penne in een 
glazen cilindervaas. Niemand raad-
de het exacte aantal pennestukjes, 
dus is aan degene die er het dichtst 
bij zat een mooi pastapakket uit-
gereikt: Geertje! Zij zat met 4500 
pasta penne het dichtste bij de 
4411 penne die in de vaas zaten.

En de winnaar is...
Geertje van de Berg

Jeffrey was met zijn 37.100 gram 
het dichtst bij het juiste gewicht: 
37095 gram! De voorzitter van de 
Heesche ziekenvereniging, Jan van 
der Leest, overhandigde, samen 
met Michel van de Wetering, de 
prijs aan een glunderende Jeffrey. 

Ook Jan van der Leest was een 
tevreden man. Hij feliciteerde niet 
alleen de prijswinnaar, maar ook 
Horizon Heesch met de mooie op-
brengst van de actie, die geheel 
ten goede komt aan haar doel-
groep: de eenzamen, langdurig 
zieken en mensen met een beper-
king uit Heesch.

Dungenaar wint ‘Horizon’-fiets 
HEESCH - Jeffrey van Emmerik uit Den Dungen is dit jaar de gelukkige winnaar van de activiteit die Zie-
kenvereniging Horizon Heesch tijdens ‘Heesch Presenteert’ hield. Michel van de Wetering, eigenaar van 
Fietsplezier aan ‘t Dorp te Heesch, stelde ook nu weer een splinternieuwe fiets ter beschikking. De deelne-
mers mochten het gewicht van de prachtige fiets schatten.

Michel van de Wetering, Jeffrey van Emmerik en Jan van der Leest, drie 
glunderende mensen bij de prijsuitreiking

Ik ben er bij! 
Peter Megens

in company

4 oktober

Trotse sponsor en bezoeker 
van het Bernhezer Business 
Event

Jarige Wereldwinkel trak-
teert op chocoladereep
BERNHEZE - De Wereldwinkel be-
staat 45 jaar en dat willen de We-
reldwinkels in Bernheze vieren. Zij 
trakteren op een gratis chocolade-
reep.

Tony’s Chocolonely heeft (h)eerlijke 
chocolade in diverse smaken. Sinds 
vorige week zijn daar drie speci-
ale smaken aan toegevoegd: Melk 
walnoot banaan, Melk drop, Melk 
rozemarijn sinaasappel. Drie bijzon-
dere smaakcombinaties waar je je 
vingers nog net niet bij op eet. Bij 
aankoop van vier verschillende 180 
grams repen van Tony’s Chocolo-
nely ontvangt de klant één gratis 
jubileumreep. Deze reep is speciaal 

ter gelegenheid van het 45-jarig ju-
bileum ontworpen. Bernheze heeft 
drie Wereldwinkels: in Heesch, 
Nistelrode en Heeswijk-Dinther.

Van den Akker zonwering reikt prijs uit?
HEESCH - Van den Akkerzonwe-
ring was - net zoals vele bedrijven 
- present op Heesch Presenteert. 
Een stralende dag en bij de stand 
van Van den Akker zonwering was 
het de hele dag door druk. 

Natuurlijk omdat er ook een prijs 
te winnen was. Een plissé hordeur 
t.w.v. € 375,-. In een glasbak za-
ten inloopstukken van rolluiken 
en de vraag was hoeveel paren 
inloopstukken in de bak zaten. 
Bjorn Fransen uit Heesch had het 
als enige juist geraden. Hij heeft 
afgelopen zaterdag van Van den 
Akker zonwering de plissé hordeur 
in ontvangst mogen nemen.

Bjorn en Wout

BP Servicestation 
van Duijnhoven
Maxend 20 
te Nistelrode

Wethouder Glastra van Loon 
opent foto-expositie Peter Beijers
HEESWIJK-DINTHER - Op woens-
dag 17 september opende de heer 
Jan Glastra van Loon, wethouder 
bij de gemeente Bernheze, de 
foto-expositie ‘Onverwachte ont-
moetingen onderweg’ van Peter 
Beijers. 

Peter Beijers: “Bij Laverhof gaat 
het niet alleen om zorg voor de 
mensen, maar ook om welzijn. 
Met de exposities die hier georga-
niseerd worden door de kunstcom-
missie, bestaande uit Agnes van de 
Ven, Hanni van Herpen en Mari 
Lucius, halen we een stukje van 
buiten naar binnen en proberen 
we mensen met elkaar in gesprek 
te brengen. 
Deze keer heb ik de eer en ik hoop 
dat mijn foto’s hier mogen hangen, 
omdat ze mijn werk goed vinden 
en niet omdat ik bestuurder van 
Laverhof ben. Het geeft mij wel de 
mogelijkheid om deze vrijwilligers 
eens in het zonnetje te zetten en 
ze hartelijk te bedanken voor hun 
jarenlange inzet.”

Na de overhandiging van de prach-
tige bossen bloemen is het woord 
aan de heer Glastra van Loon. “Ik 

vind het een eer dat ik gevraagd 
ben om de expositie te openen. Tij-
dens mijn kennismaking met Peter 
kwam al snel onze gezamenlijke 
passie voor fotografie naar voren. 
We hebben iets met mensen; dat 
zie je in ons werk en in onze foto’s. 

Informatie over de expositie 
Peter Beijers: “Licht, lijnen en land-
schappen, maar vooral… observa-
ties van en interacties tussen men-

sen in hun dagelijkse levenssfeer. 
Herkenbare gebeurtenissen, net 
even op een andere wijze gefoto-
grafeerd. Met oog voor compositie 
en detail. 

Expositie bezichtigen?
Dit is mogelijk tot 4 december 
2014. De toegang is gratis. U bent 
van harte welkom!
Cunera | De Bongerd, Zijlstraat 1 te 
Heeswijk

De wethouder opent de expositie met de overhandiging van een boekje met 
foto’s en woorden van dichters uit de gemeente Bernheze.  
 Foto: Jacques Worms 

een mooie opbrengst 
en nieuwe fiets
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Sanne van 
dijke Europees kampioen

Sanne van Dijke kwam uit in de ca-
tegorie tot 70 kg en werd tijdens 
dit toernooi ook begeleid door 
hoofdcoach van Judoclub Berlicum 
Jo Gevers.
In 2013 was Sanne ook al gese-
lecteerd voor het EK en WK, maar 
kon wegens een zware kniebles-
sure toen niet deelnemen.
Sanne heeft het hele seizoen hard 
gewerkt en afgestemd op dit toer-
nooi en het WK op 25 oktober 
aanstaande te Miami US. Na het 
behalen van het Nederlands Kam-
pioenschap was dit Europees Kam-
pioenschap het 2e grote speerpunt 
van het seizoen.
De strijd om de Europese titel be-
gon met een vrijloting in de eer-
ste ronde, waarna Sanne in de 2e 
ronde mocht aantreden tegen de 
Roemeense Pantea.
Als de Roemeense al aspiraties had, 
dan werden die door Sanne binnen 

15 seconden ruw verstoord.
In de 3e ronde kwam er serieuzere 
weerstand, maar ook de Italiaanse 
Prosdocimo werd met ‘n ippon 
resoluut opzij gezet en hiermee 
plaatste Sanne zich voor halve fi-
nale.
In de halve finale kwam Sanne de 
sterke Franse judoka Heleine als 
opponent tegen, maar ook zij kon 
de vastberaden Sanne niet afstop-
pen, waardoor de finale bereikt 
was en zekerheid van eremetaal.

De tegenstander voor de finale 
was Wereldkampioen en regerend 
Europees kampioen Barbara Matic 
uit Kroatië die er op gebrand was 

om haar titel te prolongeren, wat 
een zeer spannende en gelijk op-
gaande strijd gaf.
Uiteindelijk was Sanne de meer 
aanvallende en strijdende judoka 
wat haar de overwinning ople-
verde in deze wedstrijd en de Eu-
ropese titel.
Wij feliciteren Sanne van Dijke en 
coach Jo Gevers van harte met het 
behaalde topresultaat.  
Voor meer informatie en foto’s kijk 
op www.judoberlicum.nl.

Bernheze sportief

MAREN KESSEL/LOOSBROEK - 
WHV heeft in zijn derde wedstrijd 
van het seizoen weer drie punten 
mee naar huis genomen. In Ma-
ren Kessel werden de plaatselijke 
Maaskantse Boys met 1-4 versla-
gen. 

Vooral in de eerste helft was WHV 
heer en meester. Na 15 minuten 
was het raak. Yorrick van de Rakt 
was de verdediging te snel af en hij 
lopte de bal over de keeper: 0-1. 
Hierna ging WHV goed verder maar 
de supporters van WHV moesten 
wachten tot de 29e minuut toen 
wederom Yorrick van de Rakt te 
snel was voor de verdediging van 

Maaskant en scoorde: 0-2. 
Na rust veranderde het spelbeeld. 
Maaskantse Boys ging alles op de 
aanval zetten en drukte WHV te-
rug op eigen helft. WHV kwam niet 
meer aan zijn vertrouwde spel van 
de eerste helft toe en liet Maaskant 
het spel maken. 
In de 59e minuut kwam de verdien-
de aansluitingstreffer van Maas-
kantse Boys. WHV was geschokt en 
totaal de vat op de wedstrijd kwijt. 
Na een half uur in de tweede helft 
kreeg WHV eindelijk weer vat op 
de wedstrijd. 

Maaskantse Boys was moegestre-
den en de wedstrijd werd in de 82e 

minuut beslist door een bekeken 
schot van Martijn Driessen: 1-3. 
De mooiste goal moest echter nog 
vallen. Een uitstekend uitgespeelde 
aanval van WHV over vier spelers 
werd uiteindelijk door Thijs Lunen-
burg met een bekeken schot afge-
rond: 1-4.

wHV wint moeizaam maar verdiend

voetbal

NUENEN/NISTELRODE - In de uit-
wedstrijd tegen Nuenen hebben 
de Prinses Irene vrouwen opnieuw 
een goede prestatie geleverd. 

Bij rust stond het 2-0 in het na-
deel van de Oranjemeiden. Na 
rust kwamen de elf van Couvreur, 
mede door het goede spel van 
de ingevallen Groenendaal, sterk 
terug en namen een 2-3 voor-
sprong. Vlak voor tijd werd een 
onterechte penalty gegeven aan 
Nuenen, waardoor het alsnog 3-3 
werd. Amy van de Berk, Jamie van 
de Nieuwendijk en Ayla Vermeu-
len scoorden voor de Nistelrodese 
vrouwen.

Vrouwen Prinses irene tonen veerkracht
voetbal

ROSMALEN/HEESCH - Jordy van 
Orsouw uit Heesch is zondag in 
Rosmalen DMX Zuid Kampioen 
85cc grote wielen geworden.

De 14-jarige Jordy, die vanaf zijn 
zesde bezig is met motorcross, 
moest zondag tijdens de laatste 
DMX Zuid wedstrijd in Rosmalen 
nog 20 punten behalen om zijn 
kampioenschap veilig te kunnen 
stellen. Tijdens de eerste manche 
is hij tweede geworden – wat hem 
47 punten opleverde. Dit was meer 

dan genoeg om zich kampioen in 
die klasse te kunnen noemen.

Graag had hij op het podium ge-
staan, maar tijdens het eerste 
rondje in de tweede manche is zijn 
motor kapot gegaan, waardoor hij 
zondag met een 21e plek genoe-
gen moest nemen.

Jordy zal op 19 oktober deelnemen 
aan de DMX Shoot Out in Berg-
hem. Dit is een wedstrijd voor alle 
districten van Nederland.

jordy van 
Orsouw dMX zuid kampioen 

motorcross
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HVCH weet nu waarom 
Nemelaer koploper is
HEESCH – HVCH weet na zondag 
waarom Nemelaer koploper is. 

Na dik negentig minuten stond de 
ploeg uit Heesch met lege handen. 
De ploeg uit Haaren wist in Heesch 
op slinkse wijze de volle buit te 
pakken. 

HVCH nam het meeste initiatief, 
wist nog twee keer een achter-
stand weg te werken, maar zag bij 
het laatste fluitsignaal toch een 2-4 
stand op het bord staan. Met name 
de 2-3 was een harde les, want bij 
een snelle vrije trap van Nemelaer 
stond de hele HVCH-defensie ge-
woon te slapen.

voetbal

GROESBEEK/NISTELRODE - De 
korfbalsters van Prinses Irene 
speelden de eerste uitwedstrijd 
van dit seizoen tegen De Horst uit 
Groesbeek. 

Deze ploeg wist vorig jaar in de zaal 
via een kampioenschap te promo-
veren naar de topklasse. Dat zegt 
iets over de kwaliteit van de tegen-
stander. Toch waren de dames uit 
Nistelrode vastberaden en goed 
voorbereid om de punten mee naar 
huis te nemen. Na een 3-4 ruststand 
werd Prinses Irene nog achterhaald 
en werd het uiteindelijk een 7-7 ge-
lijkspel. Marina van Venrooij (foto), 
scoorde drie keer.

Prinses irene 
korfbalsters te weinig effectief

korfbal
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BOEKAREST/HEESWIJK-DINTHER - Op 19 en 20 september 2014 heeft 
in Boekarest te Roemenië het Europees kampioenschap judo tot 21 jaar 
plaatsgevonden. De Judobond Nederland had hiervoor een sterke se-
lectie afgevaardigd met daarin ook Judoclub Berlicum lid Sanne van 
Dijke uit Heeswijk-Dinther.

sanne heeft het hele seIzoen hard 
gewerkt en afgestemd op dIt toernooI

judo

Finalisten 2014 
van Lipsgroen 45+ toernooi

tennis
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Volleybalsters tornado goed van start
NISTELRODE - Voor de volleybal-
sters van Tornado stond afgelopen 
weekeinde de eerste competitie-
wedstrijd van het seizoen op het 
programma tegen Vollan.

De dames van Vollan wonnen met 
overtuiging de eerste twee sets. 
Maar toen ging de knop om, Ma-
rieke maakte haar debuut op het 
midden, de handen van Ineke 
hielden het blok dicht en er werd 
prima gescoord aan de buitenkant. 
De derde en vierde set werden 
dan ook gewonnen door Tornado. 
De stand kwam weer gelijk en er 
kwam een spannende vijfde set 
aan. Door wat pech konden de 
dames van Vollan wat uitlopen en 
trokken zij de vijfde set naar zich 
toe. Volgende week spelen de 
dames hun eerste thuiswedstrijd. 
Deze is om 18.00 uur. 

Tornado MC
Tornado meisjes C heeft dit jaar een 

team van tien meisjes. Afgelopen 
week speelden zij de eerste wed-
strijd van het seizoen in Rosmalen 
tegen Spirit, waarbij de tegenstan-
der werd ingemaakt. Vooral de ser-
vice scoorde heel veel punten. Het 

meisjesteam staat voorlopig eerste 
in de poule. Volgende week speelt 
het team de eerste thuiswedstrijd 
op zaterdag 27 september om 
16.15 uur in sporthal De Overbeek 
in Nistelrode.

Bernheze sportief

korfbal
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LOOSBROEK - In de tweede thuis-
wedstrijd van het seizoen wonnen 
de korfbalsters van Korloo met 
12-9 van NAS. 

Korloo begon sterk aan de wed-
strijd en nam al snel een 2-0 voor-
sprong door een vrije bal en een 
afstandsschot. Door het niet goed 
storen van de bal kwam NAS terug 
in de wedstrijd: 2-1. 
Korloo wist een mooie kans te 
benutten, waardoor het verschil 
weer twee doelpunten werd. Beide 
ploegen creëerden kansen, maar 
Korloo wist de voorsprong vast te 
houden en ging met een 5-3 stand 
de rust in. 

Ondanks een mooi doelpunt van 
Korloo direct na rust, wist NAS zich 
te herpakken. Korloo had moeite 
met het afmaken van de kansen, 
waardoor de stand gelijk werd. En 
NAS weer terugkwam in de wed-
strijd. Ook gaf de scheidsrechter 
aan beide ploegen veel strafwor-
pen. Korloo wist deze beter te 
benutten, waardoor de eindstand 
van 12-9 op het bord kwam.

korloo benut 
kansen beter en wint

HEESWIJK-DINTHER- Dames 1 
van Altior trad zondag aan tegen 
de dames uit Wilbertoord. Beide 
teams stonden zonder puntverlies 
op een gedeelde eerste plaats. 

Al vroeg in de wedstrijd zag de pu-
pil van de week, Julia van der Kuijl, 
Altior achter de feiten aan lopen 
met een 1-3 achterstand. Het sco-
rend vermogen bleef achterwege, 
de rust werd ingegaan met een 4-6 
achterstand. Na de rust verander-
de het spel niet en Altior maakte 
het zichzelf erg moeilijk. Toch wist 
Marly van Crey met een doorloop-
bal in de laatste minuut de stand 
gelijk te trekken. De eindstand was 
8-8. Gezien de wedstrijd een ge-
wonnen punt, maar voor het ge-
voel een verloren punt. 

Altior 2 – DDW 2: 9-10
Altior 4 – Rooi 2: 9-7
Altior 5 – MOSA ’14 1: 8-7
Altior MW 1 – Rooi MW3: 5-9
Flamingo’s R1 – Altior R1: 4-3
Altior A2 – Tovido A1: 9-10
Altior A3 – Flash A1: 11-7
Blauw Wit B1 – Altior B1  4-4

Prinses Irene C1 – Altior C1: 3-3
De Korfrakkers C4 – Altior C2: 6-4
De Korfrakkers C2 – Altior C3: 9-1
Swift D3 – Altior D1: 0-10
Prinses Irene D3 – Altior D2: 2-5
Altior D2 – Prinses Irene D3 (in-
haalwedstrijd): 5-2
Altior E1 – Avanti E1: 1-14
De Korfrakkers E2 – Altior E2: 8-7
Altior E3 – Altior E5: 18-1
Altior E3 – De Kangeroe E1 (in-
haalwedstrijd): 26-1
Altior E4 – De Korfrakkers E6: 6-4
Altior F1 – Avanti F1: 0-14
Altior W1 – De Korfrakkers W2: 
1-3.   

Altior 1 moet 
punten delen

korfbal
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Avesteyn: eendracht maakt macht
HEESWIJK-DINTHER - Na een be-
wogen week, waarin massaal en 
op indrukwekkende wijze afscheid 
genomen werd van Cor van der 
Pas, Avesteyner in hart en nieren, 
moest het eerste aantreden tegen 
FC Uden. 

Vanaf het begin van de wedstrijd 
werd duidelijk dat FC Uden een 
resultaat wilde neerzetten. Er werd 
met technisch aanvallend spel fors 
aangedrongen en Avesteyn moest 
direct vol aan de bak om te voor-
komen dat er schade opgelopen 
werd. Dit resulteerde in de 10e mi-
nuut in een corner voor Avesteyn. 
De bal werd diep ingespeeld en 
vervolgens door Martijn Swart-
jens diagonaal ingekopt: 1-0. Een 
onverwacht maar knap doelpunt. 
Aan het einde bleek dit de enige 
treffer te zijn in dit boeiende duel. 

FC Uden drong aan maar bleek 
geen vuist te kunnen maken. 
Avesteyn is na twee wedstrijden 
ongeslagen. Een mooie prestatie 
van een team dat voor de tweede 

keer op rij in staat gebleken is tot 
een bijzondere teamprestatie. Dit 
alles in het kader van alles wat er in 
die week aan vooraf was gegaan, 
eensgezindheid en samenhang. 

voetbal

 Team Meisjes C  Foto: Wim van Tilburg

volleybal

goede eerste helft levert 
Heeswijk drie punten op
HELVOIRT/HEESWIJK-DINTHER 
- In Helvoirt was de plaatselijke 
trots deze week de tegenstander 
van het sterk aan het seizoen be-
gonnen Heeswijk. 

De Heeswijkers wisten elkaar al 
snel prima te vinden. Middels ver-
zorgd combinatiespel voetbalden 
de gasten af en toe goed tussen de 
Helvoirtse linies door en regelmatig 
konden de gevaarlijke voorwaart-
sen Wouter van Dijke en Turgay 
Arslan aan het werk gezet worden. 
Aan de andere kant werden de om 
hun snelheid gevreesde buitenspe-
lers vakkundig geneutraliseerd door 
de sterk spelende Christian van de 
Broek en Wout Cuijpers. Het was 
laatstgenoemde die na ruim een 
kwartier spelen de 0-1 van Hees-
wijk inleidde. Hij onderschepte een 
bal op de middenlijn en speelde 
direct Rob Tips aan. Die stuurde 
vervolgens Wouter van Dijke die 
zorgde voor de op dat moment 

verdiende voorsprong. Niet lang 
daarna kreeg de thuisploeg een 
vrije trap die bij de tweede paal 
van dichtbij op de lat werd gekopt. 
Het was niet de laatste keer dat 
het houtwerk de Heeswijkers goed 
gezind was deze middag. Niet veel 
later kreeg Heeswijk namelijk een 
vrije trap te nemen, die door Ars-
lan via de binnenkant van de paal 
prachtig achter doelman Jordy vd 

Zande werd geschoten. 
In de tweede helft ging de thuis-
ploeg op jacht naar de aanslui-
tingstreffer. Met meer druk naar 
voren kwam Heeswijk minder aan 
voetballen toe en werd de strijd 
met name gestreden op het mid-
denveld. Het bleef 0-2, opnieuw 
de volle score voor de Heeswijkers, 
volgende week komt het onbeken-
de CHC uit Den Bosch op bezoek. 

voetbal

HEESCH - Zestien kinderen zijn af-
gelopen woensdag in ‘t Kuipke in 
Heesch geslaagd voor hun zwem-
diploma of certificaat. 

Voor allen een prima resultaat na 
een intensieve snelcursus van ruim 
vier maanden. De samenwer-
king met zwemschool Sandra is 
daarmee erg succesvol gebleken. 
Zwemschool Sandra werkt in klei-
ne groepen met vaste en deskun-
dige instructeurs. 

Kinderen en ouders bleken erg  
enthousiast over de gevolgde les-
sen. Het bestuur van ’t Kuipke 
complimenteert zwemschool San-
dra en natuurlijk de geslaagden 
met dit succes.

De geslaagden:
Certificaat A: Mark, Marcel en Ted
Diploma A: Renske, Just, Chenoa, 
Kalil, Joey, Sverre, Pip, Rana, Mats
Diploma B: Fabiola, Elza, Roos
Diploma C: Kim

zwemdiploma 
voor zestien kinderen in ‘t kuipke

zwemmen
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Veel organisaties, die als sponsor 
inschreven, traden vanaf de start 
om 11.30 uur aan met flights die 
in een wedstrijd over 18 holes uit-
maakten wie ‘s avonds de fel be-
geerde Charity trofee overhandigd 
zou krijgen.
Vorig jaar werd deze trofee ge-
wonnen door het team van Maas 
Coating Groep uit Heesch. Dit 

team kwam dit jaar met een sterke 
bezetting aan de start om aldus 
de trofee te verdedigen. En met 
succes. Tijdens het diner werd de 
wisseltrofee voor de tweede maal 
door de voorzitter van het Comité 
van Aanbeveling, mevrouw Moor-
man, overhandigd aan de captain 
van het winnende team, de heer 
Maas. Ook de strijd om de tweede 

en derde plaats was dit jaar span-
nend. Het onderlinge puntenver-
schil van de winnende teams was 
zeer klein. Maas Coating Groep 
eindigde met een score van 55. 
De tweede prijs ging naar de flight 
van Bake Five uit Leusden met 57 
punten en de derde prijs werd door 
Hoogland Medical uit Oss gewon-
nen met een score van 57,5. 

Bij de prijsuitreiking bedankte de 
heer Van der Heijden, voorzit-
ter van de Stichting Charity Cup, 
de sponsoren, de deelnemers en 
Company Club De Hooge Vorssel. 
Zij zijn het die het mogelijk maken 
jaarlijks deze Charity Cup te orga-
niseren. 
De heer Van der Heijden keek te-
rug op een zeer geslaagde dag. 
Niet alleen waren de weergoden 
de organisatie goed gezind, maar 
alle deelnemers waren ook vol lof 
over de organisatie. De welluiden-
de klanken van de serenade van de 
Nistelrodese Fanfare St. Lambertus 
werden door de aanwezigen bij-
zonder gewaardeerd.

De heer Kok, directievoorzitter van 
de Rabobank Bernheze Maasland, 
nam afscheid van het Comité van 
Aanbeveling en kreeg voor zijn in-
zet uit handen van de heer Van der 
Heijden een attentie overhandigd. 
Zijn plaats binnen dit comité wordt 
ingenomen door de heer Vinken, 
directievoorzitter van de Rabobank 
Oss e.o.

Bernheze sportief

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Win in Werk
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport B.V.
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
StyLinda Interieurontwerp & Styling
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie ‘de Rooie 

Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiÎn & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Nelissen Dranken V.O.F.
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken Jan 

Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp Aanleg 

en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Klasse RT
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe
Karwei

Graag vertellen wij u hoe u op de website van uw kern komt te staan 
met een bedrijfspresentatie, u bent daarmee 24-uur per dag te vin-
den op de digitale snelweg. 
Meer informatie: WWW.BERNHEZEMEDIA.NL

Kapsalon van Dinther
Kapsalon Denise
Kantoorboekhandel Ceelen
Kampeerboerderij De Vrije Lust
John’s raambekleding
Jacobs & Jacobs Woonsfeermakers
Jack Martens Tweewielers
Intense Skin & Body improvement
Installatiebedrijf van Dinther
Installatiebedrijf Kerkhof Pittens
Hullie Speelboerderij
Hubo Nistelrode
Houthandel W. Jacobs BV
Houthandel van der Heijden
Horecaservice vd Akker
Hoogstede Optiek en Horen
Heerkens Groente en fruit BV
Health Center Nistelrode
Hanenberg Materieel
Hanegraaf Verhuur
Groente- en fruitspeciaalzaak Ceelen
Geurts Mengvoerders BV
Gastronomia Italiana
Gaaf Grafisch
Fysiotherapie Hoogstraat
FysiekFit
Fransen Accountancy & Advies
Financieel Centrum Heesch
Fietsplus Rini
Feston Tapijten Heesch
Fa. v.d. Wetering
Eetcafe ‘t Pumpke
DTG Kaarsen
Drukkerij Wihabo
Dressup-Instyle
DIO The Readshop Sparkling
De Pas
De Bakkers Lamers
Danaque Haarstudio
Crommenacker Automobielen
Chris van Velzen aanhangwagens
Cesar Therapie
Centrum Maia
Cafetaria ‘t Tramplein
Café Zalen ‘t Tunneke
Café ‘t Tramstation
Café De Snor
Café - Zaal Elsie
C1000 Wiegmans
C. van Lieshout en Zn B.v
Built 4 Beauty Gym 2.0
Brasserie `t oude Raadhuis
Bouwbedrijf T. Verstegen
Boslo Investment
Boetiek 24.nl
Bevers Steencentrum BV
Bevers Installatietechniek BV
Bernheze Makelaars en Adviseurs
BBQenzo.nl
Balletstudio Hanneke van der Stappen
Badkamermarkt.nl BV
Autorijschool van Sleuwen
Autobedrijf Timmermans
Autobedrijf Minnaar
Autobedrijf Langens
Autobedrijf Alfred van Dijk
AquaRest
Advies- en Administratiekantoor Fluit 

v.o.f.
AB reflex

www.mooiheesch.nl•WWW.MOOIHDL.NL•www.mooinisseroi.nl

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

De kernen vAn mooIbernhezetC telro viert 50-jarig bestaan met feestweekend
NISTELRODE - TC Telro uit Nistel-
rode viert op vrijdag 26 en zater-
dag 27 september het 50-jarig 
bestaan. Dit jubileum wil de club 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het feestweekend begint vrijdag 
aan het eind van de middag voor 
de jeugd. De jeugdige deelnemers 
zullen een sportieve avond gaan 
beleven. De kinderen kunnen aan 
diverse clinics deelnemen, met als 
speciale gast een bekende Neder-
landse ex-tennisspeler. Deze spec-
taculaire jubileumactiviteit start 
om 16.30 uur en rond de klok van 

21.00 uur zal er een leuke afslui-
ting plaats vinden.
Op zaterdag vindt om 15.00 uur 
de opening plaats waarbij een ver-
tegenwoordiger van de KNLTB een 
jubileumschild zal onthullen. Na 
een gezellige middag met sport en 
spel zal er aansluitend een feest-
avond met discotheek zijn voor alle 
leden en hun partners. 

Tijdens de feestavond, die om 
20.30 uur geopend zal worden 
met muzikaal entertainment, 
wordt ook de vrijwilliger/ster van 
het jaar bekendgemaakt.

Het winnende team van Maas Coating Groep 

Maas Coating groep wint 
Charity Cup Nistelrode
NISTELRODE - Op de golfbaan van Company Club De Hooge Vors-
sel werd donderdag 18 september voor de tweede keer gespeeld om 
de door Hewlett-Packard Nederland ter beschikking gestelde Charity 
Cup golftrofee. De eerste prijs was voor titelverdediger Maas Coating 
Groep. 

golf

Prinses irene krijgt opnieuw te weinig
BEEK EN DONK/NISTELRODE - 
Vorige week liet Prinses Irene het 
na om drie punten te pakken tegen 
BVV. Zondagmiddag, in de uit-
wedstrijd bij Sparta ’25 in Beek en 
Donk, was dat opnieuw het geval. 

De mannen van ‘Van Tilburg Mode 
& Sport” waren in de eerste helft 
heer en meester. Het team ver-
zaakte de score veel verder op te 
voeren dan de 0-2 die na een half 
uur op het scorebord stond, via 
Tim van de Brand en Job van de 
Elzen. 

Vlak voor de rust kantelde de wed-
strijd totaal, mede door een rode 
kaart voor Teun Schouten. Prinses 
Irene kwam vervolgens vlak na de 
rust op een 3-2 achterstand. Het 

elftal van coach Meijs toonde ka-
rakter en wist, met tien spelers, 
toch nog op een terechte 3-3 te 

komen dankzij een benutte straf-
schop van Job van de Elzen.

voetbal

MAykE HENdrikS

www.mooinisseroi.nl

MAriE-jOSé wiNANtS

www.mooihdl.nl

50 jaar
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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
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EVENEMENTEN
DoNDERDaG 
25 sEptEMBER

ladies E(n)Vent
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 25

Cursus Dierencommunicatie 
bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

stylinda stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

tips en fit terwijl je zit in 
onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

VRijDaG
26 sEptEMBER

Vrouwen ontmoeten 
Vrouwen
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

´t Boekels Kwartierke
Locatie: De Pas Heesch

Reiki 1 bij Centrum Maia
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

jubileumfeest tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode
Pagina 31

lezing over de 
tsjeljabinsk-meteoroïde
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

zatERDaG 
27 sEptEMBER

Dag van de loopbaan

jubileumfeest tC telro
Locatie: TC Telro Nistelrode
Pagina 31

HKK Nistelvorst: Excursie 
Kilsdonkse Molen
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

tornado Volleybal speeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek 
Nistelrode

HDl Kampioenschap voor 
dressuur en springen
Locatie: Heibloemsedijk 
Heeswijk-Dinther

open Klotbeek toernooi 
2014
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

open Dag Win in Werk
Locatie: Raadhuisstraat 16 
Heeswijk-Dinther
Pagina 11

zomercarnaval 
CV de Heikneuters
Locatie: Cafe In d’n Ollie 
Heeswijk-Dinther
Pagina 15

zoNDaG 
28 sEptEMBER

open zondag Nistelrode
Pagina 25

Extra rommelmarkt
Locatie: Manege de Heems-
kinderen Nistelrode
Pagina 24

Concert aurora Con Brio
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode
Pagina 7

lezing over slag om Heesch 
in 1944
Locatie: Heemschuur Heesch
Pagina 9

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Kinderklas
Locatie: Broekhoek 35 Heesch

MaaNDaG 
29 sEptEMBER

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

lezing; Kind met leerproble-
men anders bekeken
Locatie: Bibliotheek Nistelrode

ambachtelijk bakken
Locatie: De Eijnderic Heesch 

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

35 jaar VVD Bernheze
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 16

jaarvergadering supporters-
club prinses irene
Locatie: Kantine Prinses Irene 
Nistelrode

Berne anders ‘zen en Geluk’ 
Locatie: Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

DiNsDaG 
30 sEptEMBER

Dokter op Dinsdag@
Bernhoven: traumachirurgie
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

stylinda stylish wonen 
workshop
Locatie: Vinkelsestraat 107 
Heesch

WoENsDaG 
1 oKtoBER

thema-avond MEE
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

ondernemerslokaal
Locatie: De Pas Heesch

Gratis inloopspreekuur 
kennis en ondersteuning
Locatie: Van Soest & Partners 
Heesch

HKK Nistelvorst: terugblik 
op airstrip B88 Heesch
Locatie: Maxend 3 Nistelrode

Cursus snel leren = leuk 
leren
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

Cursus reanimatie en aED 
bedienen
Locatie: Lokaal EHBO
‘t Dorpshuis Nistelrode

Nationale snipperdag
Locatie: Zoggelsestraat 29 
Heesch 
Pagina 12

DoNDERDaG
2 oKtoBER

Handwerkcafé
Locatie: CC De Wis Loosbroek

inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven 
Uden

inloopmanifestatie plan 
Molenhoeven loosbroek
Locatie: Bernheze Makelaars 
Uden

Workshop Mandalatekenen: 
thema ‘verbinding’
Locatie: Palmenweg 5 Nistelrode

VRijDaG 
3 oKtoBER

soos imeet geopend
Locatie: Raadhuisplein 21 
Heeswijk-Dinther

Koffie informatiemiddag 
‘slachtofferhulp’
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 4

BoBz
Locatie: Dorpshuis Nistelrode

loosbroek draait door
Locatie: Kerk Loosbroek
Pagina 11

zatERDaG 
4 oKtoBER

Bernhezer Business Event

Wereld Dierendag

Vogeltentoonstelling exoten 
en parkieten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk- Dinther

open dag stal Bertus
Locatie: Stal Bertus Loosbroek

Night of de pier
Locatie: De Pier Vorstenbosch
Pagina 7

open dag intense skin & 
Body improvement
Locatie: Laarhof 22 Nistelrode 

zoNDaG 
5 oKtoBER

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie 
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Vogeltentoonstelling Exoten 
en parkieten
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

Film: De 100-jarige man die 
uit het raam klom
Locatie: Filmhuis De Pas Heesch

Mariaconcert
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch 
Pagina 2

MaaNDaG 
6 oKtoBER

inloopspreekuur startende 
ondernemers
Locatie: Rabobank Cereslaan 
Heesch

DiNsDaG 
7 oKtoBER

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC Servaes 
Heeswijk-Dinther

informatieavond Reuma 
patiëntenvereniging
Locatie: De Pas Heesch

WoENsDaG
8 oKtoBER

Voorlichting over 
schouderklachten
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 4

Workshop Kindergebaren 
Locatie: Logopediepraktijk 
Heesch/Nistelrode 
Mozartlaan 7 Heesch

Workshop snellezen
Locatie: Klasse-RT Nistelrode

informatie-avond Vormsel
Locatie: Parochiezaal Nistelrode

DoNDERDaG
9 oKtoBER

Meditatie 
Locatie: Kloosterkapel 
Vorstenbosch


