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Een band van toevalligheden
CO-INCIDENTAL
Snow Patrol komen in een eigenzinnige sound voorbij. En, omdat
de heren van gekheid en muziek
houden, belooft het een aangename avond te worden.
Ondertussen wordt stevig en serieus gerepeteerd en gecomponeerd.
Inspiratie komt uit actualiteiten en

30 jaar muziek maken
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27 OKTOBER PRIMEUR
IN CC DE PAS

Vlnr: Mark de Haas, Bart Lamers, Jan van der Wielen, Frank van Heck en Michiel Keijzers in het repetitielokaal
Foto: Marcel van der Steen

Rock in uiteenlopende stijlen en periodes zitten in het repertoire van de band
Co-incidental. De achtergrond van de leden ook. Eén ding hebben ze gemeen: liefde voor
muziek!
HEESCH -

De ontstaansgeschiedenis van de
band hangt van toevalligheden
aan elkaar. Bekend met elkaar,
maar niet met elkaars muzikaliteit.
Elkaar jaren niet gezien en door
toevalligheden en via derden weer
in contact gekomen. Het plezier
in muziek heeft ze dicht bij elkaar

gebracht en zo werd ‘n jaar geleden de band Co-incidental opgericht. Op 27 oktober beleven we
in CC De Pas de primeur van het
optreden van Co-incidental. U zult
zien en horen waartoe Frank van
Heck (slaggitaar/zang), Jan van der
Wielen (sologitaar/zang), Mark de

Haas (drums), Michel Keijzers (keyboard) en Bart Lamers (basgitaar)
in staat zijn. Ze komen allemaal uit
Heesch, of bijna. Maar hun muziek
kent geen grenzen.

‘Uw smaak bepaalt’
trade pakket t.w.v. € 50,00.
De wijn die het meest gekozen
wordt komt uiteindelijk ook in de
winkel te liggen.
Eerlijke handel
Stellar Organics garandeert een
minimuminkomen, zorgt voor onderwijs en zelfs voor woonruimte.
Een en ander sluit volledig aan bij
het doel van de Wereldwinkel: armoede bestrijden door stimuleren
van eerlijke handel waarbij er voldoende kansen op ontwikkeling
zijn. Met de verkoop van Fairtrade producten laat zij zien dat het
ook anders kan. Met uw aankoop
draagt u bij aan de ontwikkeling
van de producent!

Anke van Leeuwen en Marijke den Otter

traal. Op de proeftafel staan wijnen van o.a. Stellar Organics uit
Zuid-Afrika. Deze zijn nog niet te
koop in de Wereldwinkel. Na het
proeven van de wijn geeft u aan
welke wijn u het lekkerst vindt.
Geef uw favoriete smaak aan ons
door en u maakt kans op een Fair-
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Zaterdag 27 oktober 2012

Co-Incidental
Rock Covers

Bernheze Bouwt
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Aanvang: 21.00
Entree: gratis
Cultureel Centrum de Pas - De Misse

HEESWIJK-DINTHER - De vrijwilligers van de Wereldwinkel HeeswijkDinther gaan op 7 oktober een wijnproeverij organiseren. Thema rond
deze proeverij is ‘uw smaak bepaalt’. De proeverij wordt gehouden in
Natuurtheater de Kersouwe, duurt van 12.00 tot 17.00 uur, is gratis
toegankelijk en gaat ook bij slecht weer door!

Oogstfeest

Covers van bijvoorbeeld Bad Company, Eric Clapton, Coldplay en

Wijnproeverij Wereldwinkel

Fijnproevers gezocht
In 2010 organiseerde de Wereldwinkel voor de eerste keer een
wijnproeverij. Doel van deze proeverij was inwoners uit Bernheze
kennis te laten maken met (h)eerlijke wijnen.
Op 7 oktober staat uw smaak cen-

persoonlijke vraagstukken met impact. Ze zijn betrokken en willen
daar iets mee. Er zijn zelfs plannen
voor een benefietconcert in 2013
met muziek van henzelf en andere
bands uit Heesch. Dat belooft een
spektakel te worden, want Heesch
kent veel talent.
Een band waar letterlijk en figuurlijk veel muziek in zit!

Aanbieding
Natuurlijk mag een aanbieding
ook niet ontbreken. Koopt u op
de proeverij minimaal 6 flessen
wijn dan ontvangt u 10% korting.
Daarnaast brengen ze de BTWverhoging niet in rekening.
Zo wordt het wel erg aantrekkelijk
om kennis te maken met eerlijke
handel.
Niet in de gelegenheid om de wijnproeverij te bezoeken? Loop dan
vrijblijvend eens binnen in een van
de Wereldwinkels in Bernheze.

4 - 5384 BZ Heesch - Tel.: 0412-4516

34 - www.de-pas.nl

Jong Bernheze
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Let op elkaars spullen!

ZIE PAGINA 10

Diepvries & Versproducten

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

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant

Column
tOn bEns
GOede dOeLeN
eN SPONSORiNG

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Advertorial

Met grote regelmaat leveren wij
pakketjes, kaasschalen of beleg
voor clubs, verenigingen en andere
instanties die bij ons aankloppen voor
een ‘gulle gift’. De maatschappelijke
betrokkenheid gaat verder dan alleen
het runnen van twee winkels.
ook met burendag op 22 september jl. werden we benaderd om
een bijdrage te leveren aan een gezellige dag. Als dank hiervoor
ontvingen wij afgelopen week een handgemaakt vogelhuisje met
een handtekening van ‘de buurtjes’! een leuke waardering want
vaak blijft het enkel bij de woorden “bedankt en tot een volgende
keer”! De komende tijd richten wij ons samen met de bakkers
lamers op het project van sToP! Kikkert op! met de verkoop van
chocoladeletters om ‘opkikkertheater’ mogelijk te maken. op
zondag 14 april 2013 is er speciaal voor ouders met zieke kinderen
of kinderen met zieke ouders een voorstelling in CC de Pas.
opkikkertheater gaat echter
veel verder, want er worden
ook voorstellingen op maat
gemaakt voor bewoners
in verzorgingshuizen en
ziekenhuizen in de regio
bernheze/Maasdonk en oss. In
combinatie met een lekker hapje
bij de koffie en/of bij de borrel
zullen de komende maanden
veel mensen kunnen genieten
van optredens van jong talent
uit de regio. bestelformulieren
voor de chocoladeletters
worden aangeboden in de
winkels in Heesch en in oss en uiteraard mogen wij ons ook
mengen in de gastenlijst en waar en wanneer de optredens plaats
zullen vinden. Uw suggesties zijn uiteraard ook van harte welkom.
Wij hopen dan ook dat we in de lente, wanneer alle vogels weer
gaan uitvliegen, samen met u mogen terugkijken op een zeer
geslaagde actie maar bovenal veel waardering voor het project
‘opkikkertheater’.

www.dekeuken.nl

Klassieke

Boodschappenlijstje
50 gram boter
e ringen gesneden
750 gram uien, in dunn
akt
2 tenen knoflook, fijngeh
45 gram bloem
ouillon
2 liter runder-of kippenb
250 ml witte wijn
1 laurierblad
2 takjes tijm
zout en peper
6 sneetjes stokbrood
100 gr geraspte kaas

BEREidiNG

smelt de boter in een pan met dikke bodem en voeg de ui toe. bak de ui
op laag vuur onder af en toe roeren 25 minuten, of totdat de uien diep
goudbruin zijn en beginnen te karameliseren.
Voeg de knoflook en de bloem toe en blijf 2 minuten roeren. Voeg nu
langzaam en al roerend de bouillon en de wijn toe en breng aan de kook.
Voeg het laurierblad en de takjes tijm toe en breng op smaak met zout en
peper. Doe een deksel op de pan en laat 25 minuten zachtjes pruttelen.
Verwijder het laurierblad en de takjes tijm en proef of de soep goed van
smaak is. Verwarm de grill voor.
beleg de sneetjes stokbrood met de geraspte kaas. even in de oven zodat de kaas smelt. Hierna verdelen in de soepkoppen en schep de soep
erover.
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3-gangen KEUZEMENU oktober

€ 23,50
Voorgerecht keuze uit:
Tomatensoep
Kippensoep
Pompoensoep
Wrap Gehakt
Salade Bourgondische Rib

t h e e

Hoofdgerecht keuze uit:
Kipsaté
Gevulde Schnitzel
Gebakken zalmfilet
Vegetarische groenteschotel
Nagerecht keuze uit:
Hazelnoot Crème Brulée
Dame Blanche
IJstompoes

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers afgebakken brood, kruidenboter en tapenade.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise.
***
Naast het keuzemenu kunt u ook gebruik maken van onze à la carte kaart.
Voor meer info kijk op www.ouderaadhuisheesch.nl

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

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

voor 6 personen

UIENSOEP

Maandagavondmenu met extra koopkracht:

De complete versspecialist
voor de horeca

Woensdag 3 oktober 2012

Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch
www.ouderaadhuisheesch.nl
info@ouderaadhuisheesch.nl | www.facebook.com/ouderaadhuis

Caffè.
Allora Caffè
t door Allora
voor u gemaak

e worden vers
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Biljarten is een sport!
- op 14-jarige leeftijd stond Jan van der Heijden al in het café: “Niet om
bier, maar om de biljarttafel. De meesten drinken net zoveel bier als dat ze ballen stoten,
maar dat geldt niet voor mij. Ik ben altijd heel serieus bezig met de sport, want alleen als je
geconcentreerd bezig bent haal je het beste resultaat!” Hij ondersteunt dan ook van harte
de biljartclub van café zaal Jan van erp in Heeswijk. “De plank ligt vol plannen!”

HEESWIJK-DINTHER

“sommige mensen vinden mij té
serieus, maar voor mij is biljarten
een topsport. Het gaat niet direct
om de beste prestatie, want ik vind
dat iedereen gerespecteerd moet
worden in zijn eigen kunnen, maar
het gaat om de intensiteit waarmee je de sport bedrijft.” In 1966

Kunststoten en in 1986 WK Driebanden. er ligt hier een hele biljartgeschiedenis in het café. Helaas
ging de biljartvereniging ter ziele
in Heeswijk en toen Maarten ‘Jan
van erp’ een nieuw leven in blies,
kwam er ook weer nieuw leven op
het groene laken. Na de carnaval

“WE hOPEn dat hEt GrOEnE lakEn vaak
bEzEt WOrdt in dE tOEkOmst”
kwam Jan in Heeswijk wonen en
sloot zich aan bij de biljartvereniging oNA bij de toenmalige café
eigenaars Jan en Hannie van erp.
“Ik ben in het bestuur gegaan
en als er iets te organiseren was,
hielp ik mee. zo hebben we in
1968 de NK libre gehouden, in
1971 de Nederlandse en europese
Kampioenschappen 71/2, in 1976
het NK Driebanden, in 1985 WK

2012 heb ik Maarten ondersteund
met de organisatie van de Masters
off biljarts (17 juli), om op die manier het biljarten écht op de kaart
te zetten in de regio. Ik had goede
biljarters uit de regio uitgenodigd
en een wedstrijdprogramma opgesteld met na afloop een demonstratie kunststoten. ook Willy
Minkels was van de partij en hij beloofde dat als er 1 grote biljarttafel

Heemkundekring de Elf Rotten

bij zou komen, dat hij de divisie
weer in Heeswijk kwam spelen.”
Op de plank
Maarten investeerde hierin en
Willy is op zijn oude nest terug.
“er spelen nu twee divisie teams:
op maandag en donderdag. Daarnaast 3 banden klein op maandag
en dinsdag en vrijdag wordt libre
gespeeld. We hopen dat het groene laken vaak bezet wordt in de
toekomst. er kunnen wel 10 teams
bij, dus kom maar op! Vanuit de
bond hebben we toestemming om
in 2013 een Renking Toernooi te
organiseren. In de toekomst willen
we eredivisie competities op het
hoogste niveau organiseren. om
het biljarten te promoten onder
de jongeren willen we biljartlessen
gaan geven voor jeugd vanaf 14
jaar. en voor kerst, op 20 december, staat het Driebandentoernooi
op onze agenda.”
Tekst en foto: Hieke Stek

Veelzijdige

Overzichtstentoonstelling architect Friso Woudstra

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

en solide

communicatie

Grote opruiming
Alle potterie

35% korting
Vijverartikelen 35% korting
(binnen en buiten)

rEsPEct vOOr histOriE En traditiE
Friso Woudstra bij het door hem ontworpen huis aan de Meerweg in Heesch

Foto: Ad Ploegmakers

HeesCH – Friso Woudstra heeft het ontwerp gemaakt voor de renovatie van het mooiste gebouw van Oss (Ter
Horst en Van Geel). Over retrobouw, renovatie en nieuwbouw heeft de architect een uitgesproken mening.
De overeenkomst van De Heemkundekring en Friso Woudstra architecten is het respect voor het
verleden en kennis van de desbetreffende tijdsgeest, vertelt Ger
Fransen van de elf Rotten. Friso
Woudstra wordt enthousiast als hij
vertelt over retrostijl (Neo-Classisisme, Jaren dertig en Jugendstil),
en het renoveren van monumentale panden. Cruciaal in dit werk
is kennis van de omstandigheden
waarin gebouwd werd.
Kentering
Jammer dat de retrostijl in een negatief daglicht kwam. oorzaken:

Verkeerd gebruik van materialen,
scheve verhoudingen, verkeerde
ligging en niet voldoende kennis
van historische details. Gelukkig
begint daar een kentering in te komen en wordt weer meer gekozen
voor de juiste randvoorwaarden en
een stijl die past in de omgeving.
Voorbeelden van het gebruik van
de juiste materialen rollen over tafel. De belangrijkste les is dat we
enkel met gevoel voor verhoudingen, het gebruik van de juiste
materialen en een groot vakmanschap een pand in retrostijl kunnen
bouwen waar allure vanuit gaat. er
is dan zelfs ruimte voor eigen inter-

pretatie. Retrobouw kan ook heel
goed in seriematige bouw.
Tentoonstelling
In Heesch staat aan de Meerweg
een voorbeeld van goede samenwerking tussen architect Woudstra
en bouwbedrijf berghege. Gelukkig hoeft u daar de mensen niet
lastig te vallen. In de Heemschuur,
schoonstraat 35 is zondag 7, 14
en 21 oktober van 12.00-17.00
uur een overzichtstentoonstelling
van Friso Woudstra (gratis entree)
met foto’s, ontwerpen en een toelichting. Voor groepen buiten deze
tijden via: 06 - 5339 16.

(Behalve vijverfolie)

Rieten manden 35% korting
Openingstijden:

ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur,
za 8.00 -17.00 uur

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77, 5388 HM Nistelrode, www.lipsgroen.nl

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

ZORG EN HULP

Zorgverlener in een nieuw jasje

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

NIsTelRoDe - Een spiksplinternieuwe praktijk voor fysiotherapie Reyniers aan de Veerstraat. “Er komen veel
vragen hoe het geworden is en daarom organiseren we een Open Dag op 5 oktober.” vertelt Norbert trots.
De deuren gaan open van 16.00 tot 18.00 uur en dan kunnen cliënten en verder iedereen die geïnteresseerd
is komen kijken naar het resultaat.

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100

LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.

NORBERT EN ZĲN
tEam hEbbEn
intussEn dE draad
WEEr OPGEPakt

Marian, Zeger en Norbert in hun nieuwe omgeving

Norbert is al 22 jaar werkzaam als
fysiotherapeut in Nistelrode. In
2001 nam hij de praktijk over van
dhr. Gottenbos.
Vertrouwd
ze hebben een klein en fijn team,
maar een heel divers aanbod. Norbert: “Marian van de Koolwijk,
werkt hier al sinds 2007 en heeft
de Geriatrie-fysiotherapie als specialisme en ze is veel op pad. zeger
van der Wilt is hier nu een jaar en
hij is sportfysiotherapeut. We hebben een breed aanbod en een fijne

samenwerking met andere zorgverleners.” Norbert heeft het als
manuele therapeut goed naar zijn
zin en zijn vrouw Jacqueline helpt
waar ze kan, waarbij een deel van
de administratie voor haar rekening komt. De vernieuwde praktijk
verandert niet veel voor de cliënten, zij kunnen gewoon blijven
vertrouwen op de professionele
wijze waarmee ze al jaren behandeld worden.

zijn huis opgeknapt. en was de
beurt aan de praktijk die na 35 jaar

De cabines ofwel behandelruimtes zijn groter, de wachtkamer is
open en de oefenruimte heeft een
doorkijk via glazen wanden bij een
prachtige balie. Het ziet er allemaal
fonkelnieuw uit. Norbert en Jacqueline en het hele team zijn terecht trots op de praktijk en laten
dit graag aan u zien.

Klaar voor de toekomst
Door de jaren heen heeft Norbert

Bernhoven verheugd met verbeterde positie
BERNHEZE – Afgelopen zaterdag presenteerde het Algemeen Dagblad
de AD ziekenhuis top 100 2012. Ziekenhuis Bernhoven staat genoteerd
op de 44ste plaats. Vorig jaar stond Bernhoven op de 77ste plaats. “Een
prachtig bericht”, aldus Johan van der Heide, voorzitter van de Raad van
Bestuur. “De verbeterde positie van Bernhoven laat zien dat onze organisatiewijziging en de daarbij behorende kwaliteitsstructuur zijn vruchten gaat afwerpen. We zijn goed op weg en willen nog beter worden”.

AD ziekenhuis top 100
De ranglijst maakt gebruik van 33
criteria, waarvan 29 betrekking
hebben op medische kwaliteit. De
ziekenhuizen zijn verplicht deze
gegevens openbaar te maken. Het
AD kent aan alle gegevens een
score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd
voor de ranglijst zijn gebaseerd op
medische richtlijnen van de Inspec-

tie voor de Gezondheidszorg en
vakverenigingen van medisch specialisten. De rangorde is relatief:
hoe presteren ziekenhuizen ten
opzichte van elkaar? Indien een
ziekenhuis bepaalde operaties niet
uitvoert, wordt dit niet meegeteld
in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit.

Collecte Brandwonden Stichting
Stop brandwonden bij kinderen
e r
ct e
le ob
ol kt
C 3 o 012
1 2
7-

NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020

meer dan een opknapbeurt kon
gebruiken; de praktijk is helemaal
vernieuwd. Gestart in het voorjaar van 2012 zijn de cliënten drie
maanden naar het ‘Wit gele kruisgebouw’ gegaan. In die tijd werd
de oude vertrouwde plek helemaal
verbouwd. De fysiotherapeut:
“Ideaal dat ik dat gebouw kon huren voor deze tijd, want ik wilde
graag dat het werk doorging.”
Norbert en zijn team hebben intussen weer de draad opgepakt op de
Veerstraat en zijn al helemaal gewend aan de nieuwe indeling.

U zegt JA tegen een frisse, jonge
uitstraling, maar NEE tegen
cosmetische ingrepen?

“Ik ga voor
minder
brandwonden
bij kinderen”

Beautycenter Annelies biedt een nieuwe,
innovatieve behandeling tegen rimpels en
huidveroudering. Volkomen veilig, doeltreffend
en betaalbaar. Zonder pijn, zonder snijden,
zonder littekens.
In twee tot vijf behandelsessies ziet uw huid er
weer stralend uit. Rimpeltjes, couperose en ouderdomsvlekken vervagen, poriën verkleinen, de huid
wordt strakker en de huidtextuur verbetert.
Met slechts één onderhoudsbehandeling per drie
à vier maanden houdt u het resultaat vast en gaat
u verdere huidveroudering tegen.

Meer weten?

Met onze jarenlange ervaring en voortdurende
scholing garanderen wij professionaliteit en kwaliteit. Wij maken voor u een behandelplan op maat
en spreken dat zorgvuldig met u door. Want úw
huid is ónze zorg. Neem gerust contact met ons op
of loop vrijblijvend binnen in onze salon.
Bij een kopje koffie of thee vertellen we u alles wat
u wilt weten. U bent van harte welkom!

Stop brandwonden bij kinderen.
Geef aan de collectant!

from A to Beautiful
HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 | [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

Steun ons | Geef op rek. nr. 20.21.22. | www.brandwondenstichting.nl

beRNHeze - Van 7 tot 13 oktober
(week 41) vindt weer de jaarlijkse
collecte voor de Brandwonden
Stichting plaats.
Deze collecte wordt in geheel
Nederland gehouden. ook in de
kernen van bernheze en omgeving gaan in deze week weer veel
vrijwilligers als collectant langs de
deuren. De brandwonden stichting ontvangt geen subsidie en is
dus volledig afhankelijk van giften.
Dit jaar heeft de collecte als thema
‘stop brandwonden bij kinderen’.
Het aantal kinderen dat jaarlijks
opgenomen wordt met brandwonden in een brandwondencentrum
is nog steeds schrikbarend hoog.
bijna 30% van de patiënten in zo’n
centrum zijn kinderen in de leeftijd
0 tot 4 jaar.
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Autobedrijf Timmermans
voorziet in vooruitgang
Gemeente Bernheze rijdt op aardgas

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

OOSt WeSt thUiS beSt
Al bijna vijftien jaar woon ik in de stad en vooral in de eerste
jaren had ik elk jaar weer een nieuw, tijdelijk huis. Ik begon mijn
wooncarrière heel rustig in een sloopwoning met het vermoorden van
een muis die vanonder de vloer nietsvermoedend zijn hoofd door de
gapende kieren in het hout stak om eens te gaan zien of er nog wat
lekkers te snaaien was in onze keuken, toen ik voorbij kwam met mijn
stevige stappers.
Oeps.
Het huis daarna stond net buiten de stad op een dijkje aan het water.
Het was een oude boerderij die zo scheef stond dat je bij binnenkomst
onmiddelijk doordenderde naar de keuken aan de andere kant van
het huis waar je meteen weer door het raam naar buiten vloog als
je niet oplette. Het barstte er van de vliegen en muizen die niet van
plan waren te verhuizen, omdat wij daar nu toevallig onze intrek
namen. En de zolder leek precies het decor voor een ijzingwekkende
horrorfilm. Voor de dichtstbijzijnde supermarkt moesten we een
half uur fietsen zonder tegenwind en dat het woord -voorwind- niet
bestaat is omdat dat niet voorkomt in de polder.

Harrie Timmermans, Riny van de Rakt (voorman buitendienst werf) en Frank van den Hoogen (BOA Bernheze)

NIsTelRoDe – Harry, Maria en zoon Jordy Timmermans waren erg verrast toen de gemeente hen benaderde voor levering van 2 VW Caddy’s
op aardgas. Niet alleen de auto’s werden geleverd. Ook de betimmering
in de laadruimte en de audio apparatuur komen van Autobedrijf Timmermans.
Het is niet voor niets dat de gemeente bij Timmermans aanklopte. Als er 26 jaar op dezelfde
plek een garage staat, dan weet je
dat de service van het bedrijf betrouwbaar is. Daar is ook keihard
voor gewerkt en steeds weer bleek
betrouwbaarheid en goede service
het sleutelwoord voor succes. ook
nu weer. De gemeente is niet over
een nacht ijs gegaan. er is eerst
een oriënterend gesprek geweest

EEN LiEfdEvOL BLiK
Conservenactie kerken
voor Voedselbank Oss
beRNHeze - Woensdag 17 oktober is het de Internationale
dag tegen armoede. Een dag om
onze betrokkenheid te tonen bij
de strijd tegen armoede. De kerken van Heesch, Heeswijk, Dinther en Loosbroek organiseren
daarvoor dit jaar rond deze dag
de conservenactie Een liefdevol
blik, een collecte in natura voor
de Voedselbank Oss.
De conservenactie wordt in de
Petrus emmaus Parochie van
Heesch gehouden van 13 en 14
oktober. Deze collecte in natura
vindt achter in de kerk plaats,
vooraf en aan het einde van de
viering. Van 15 t/m 19 oktober
kunnen glazen potten en blikken met voedsel ook worden
afgegeven en wel tussen 9.00
en 12.00 uur bij het parochiecentrum aan de Kerkstaat 2.
Voor meer informatie: (0412)
451215 of bergsma@petrusemmausparochie.nl

en daarna kon een begroting uitgebracht worden voor levering
van 2 auto’s, de betimmering, de
audioapparatuur én voor het onderhoud.
Als we goed opgelet hebben, dan
blijft het niet bij de eerste twee
caddy’s. er is niet voor niets een
aardgasvulpunt op de gemeentewerf in Nistelrode gemaakt. De
eerste twee auto’s die daar nu

aardgas tanken komen bij Timmermans vandaan. Harry, Maria en
Jordy zijn er trots op dat zij toeleverancier van de gemeente mochten
zijn. en, we zullen in de toekomst
vast nog meer collega’s van Frank
van den Hoogen (boA bernheze)
en Riny van de Rakt (voorman
buitendienst werf) in een auto van
Timmermans zien rijden.
Wilt u informatie over rijden op
aardgas, terugverdientijd en milieuvoordelen, maak dan een afspraak: Autobedrijf Timmermans,
bedrijvenweg 6, 5388 PN Nistelrode, 0412 612221.
www.autobedrijf-timmermans.nl

hdl.nl
www.mooihdl.nl

Reünie bij Lunenburg
LOOSBROEK – Dit jaar bestaat uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek 100 jaar. Om zoveel mogelijk gasten van toen te betrekken bij
het jubileum is er een reünie bedacht van vier avonden waarbij iedereen nog een keer kan genieten van ‘die-goeie-ouwe-tijd’. De bezoekers in de jaren 70 en 80 herinneren zich ongetwijfeld de populaire bebaarde dj André van den Heuvel die jarenlang draaide in de Molenbar.
Hij is twee avonden terug achter de draaitafel, met de muziek van toen.
DJ André van den Heuvel
Vrijdag 12 oktober is de aftrap met
een 70’s feest met DJ Rob Diederiks en DJ André van den Heuvel.
Muziek en feest als toen! Vrijdag
26 oktober wordt tijdens 00’s party
alle zero hits aan elkaar gedraaid
tot een dampende dansavond met
Gigi D’agostino.
Vrijdag 2 november gaat lunenburg weer terug in de tijd naar de
80’s met Monte Video, Rob Diederiks en DJ André van den Heuvel. Het spetterend slotfeest is op
23 november 90’ met Paul elstak
en Vengaboys. Voor meer info en
kaartverkoop www.lunenburg.nl

Om de sfeer nog wat te verhogen was ons huis niet aangesloten op
het aardgasnetwerk, maar werd het warm gestookt door peperduur
propaangas. Niet zo vaak hoor, want de kachel werd vaak uitgeblazen
door de polderwind die de vloerbedekking wild deed golven op
stormachtige dagen en we huurden ons nieuwe thuis van een gierige
boer wiens kinderen in de winter graag onze voordeur barricadeerden
met metershoge sneeuwhopen, waar hij smakelijk en heel goed
hoorbaar om lachte.
Na die twee winters van onvervalste plattelandsromantiek volgde
er een hoe-is-het-in-godsnaam-afgelopen-met-de-vorige-bewonerwant-je-wordt-toch-knettergek-van-al-die-oranje-muren-en-paarseplafonds huis en daarna eentje met een hele kolonie ratten in de tuin,
een heuse gluurbuur en een paranoide, negentigjarige buurvrouw
met een harige wrat op haar neus die me om de haverklap op straat
aansprak, omdat ze dacht dat ik haar wilde vergiftigen met mijn
kachel aan de achterkant van het huis. Die ik niet bezat natuurlijk.
De kachel, bedoel ik. Gelukkig heb ik altijd wel in huizen met een
achterkant gewoond.

tiPS

van dE hOvEniEr
NOG eVeN bUiteN ZijN
We zouden willen dat het altijd zomer was met de loomheid die de zonnewarmte met zich meebrengt. Toch moeten we eraan geloven dat het
nu echt herfst begint te worden. Het mooie van de herfst is dat er af en
toe nog mogelijkheden zijn om buiten te zitten. Laat het tuinameublement dus nog maar even staan. Zo heeft u ook de mogelijkheid om zittend de tuin te overzien of uit te rusten van het werken in de tuin.
Er is nog genoeg te doen. De bladeren gaan binnenkort vallen en van
teveel bladeren houdt het gras niet. Wel kan het gras in het najaar zich
tegoed doen aan speciale bemesting. Zorg er dan voor dat u de juiste
bemesting koopt voor uw gazon. De voorjaarsbollen kunnen nu de grond
in, zodat u vanaf januari weer de eerst tekenen van het komende voorjaar
kunt ontwaren. Bollen planten is bollen strooien voor een natuurlijk effect
en bedenk boldiepte is 2 tot 3 maal bolgrootte.
Ook het najaar heeft rijke kleuren in haar palet. Er zijn genoeg planten die
vooral in het najaar bloeien. Kijk maar naar de herfstasters, de herfststijlloos en de kardinaalsmuts. Aan de rozenstruiken zitten nog rozenbottels
en de klimop bloeit, tot vreugde van een variëteit aan insecten. Totdat de
vorst invalt valt er nog genoeg te beleven in uw tuin. Probeer ook eens
om nog rucola-sla te zaaien (evt. in een pot binnen), lekker en gezond.
Een kleurrijke groet.
Uw Hovenier, Fons Baerken

Hovenier

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

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

- Huidverbetering.
- Acné (littekens).
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Bij het Woensdag
maken van
een
afspraak voor een VPL
of microneedling
behandeling ontvangt

Advertorial

de afwisseling maakt het ondernemen
leuk
50% korting
u
op uw
eerste behandeling!

Specialisatie huidverbetering heeft 25-jarig jubileum

in de stoel? Maak dan even een
afspraak, zodat Marja weet welke
behandeling u wenst en hoe laat.
Marja is in haar ondernemersjaren steeds bij de tijd gebleven.
Kwam er nieuwe apparatuur of
een nieuwe behandelwijze op de
markt, dan werden deze zorgvuldig onderzocht en bekeken, zodat
ze wist of hier voor haar klanten
een meerwaarde aan zat. De behandelwijzen waar ze voor koos
door de jaren heen, laten haar nog
steeds enthousiast vertellen.

Marja Maas: 25 jaar huidverbetering

HeesWIJK-DINTHeR - De taken zijn omgedraaid, waar Marja Maas meestal zelf de vragen stelt om tot een
goede behandeling te komen, mag ze nu de vragen beantwoorden. De schoonheidsspecialiste is echter zo
enthousiast over haar werk dat dit geen probleem blijkt te zijn. Marja is 25 jaar onderneemster en daar wil
ze even bij stilstaan. In Heeswijk-Dinther met als overbuurman kasteel Heeswijk, werkt en woont ze in een
prachtige omgeving en heeft het hier goed naar haar zin.
In 1987 schreef ze zich in bij de
KvK als schoonheidspecialiste en
meldde zich aan bij de brancheorganisatie ANbos.
Deze aanmelding geeft klanten de
mogelijkheid om hun behandeling
van o.a. couperose, acné en ontharing, vergoed te krijgen bij de
ziektekostenverzekering. Hoeveel
is afhankelijk van het pakket en

de zorgverzekeraar. een felicitatie
en uitnodiging van de ANbos was
de herinnering aan 25 jaar ondernemen, een mijlpaal waar ze toch
even bij stil wil staan.
ze organiseert daarom een feestelijke open dag met demonstraties
en de mogelijkheid tot kennismaken.

Nieuw instrument
Tijdens deze feestelijke open dag
zal er een nieuw apparaat gedemonstreerd worden, de NoRA
VPl waarbij ze met drie verschillende lampen ongewenste haargroei, couperose en pigmentvlekken kan verwijderen en acné of
rimpeltjes aan kan pakken. Wilt u
zelf deze dag bij een demonstratie

Waarom verschillende huidverbeteringsmethodes?
Iedere klant is verschillend. ze luistert naar de klant, naar de wensen
van de mensen in haar stoel. De
antwoorden op haar vragen geven vaak enkele mogelijkheden
waarop ze uitlegt wat deze precies
inhouden. Dan kunnen de mensen
een goede keuze maken en dit resulteert in tevreden klanten.
Na een huidverbeteringskuur komen klanten vaak terug om de
mooie huid goed te onderhouden.
Haar gezin en haar werk is haar al-

les.
Het bevalt haar goed aan de
Wanneer:
Gouverneursweg waar u ook welZondag
kom
bent 14
op oktober
zondag 14 oktober
van
17.00 uur
op
de11.00
open -Dag.

Gouverneursweg
6A
NIEUW
5473 VB Heeswijk-Dinther
T.NORA
(0413)vPL
29 32 78
Haarverwijdering | Huidwww.huidverzorgingssalonmarja.nl
verbetering | Acné (Littekens)
De techniek verbetert steeds en
zo heeft deze derde generatie
apparatuur weer een verbeterde methode voor haarverwijdering, huidverbetering en
acné (littekens). Door een laser
waarbij de lichtflitsen uit meerdere pulsen (VPl- Variabel Pulsed light) bestaan, kan de huid
tussentijds afkoelen en dit geeft
een aangename behandelingswijze voor de klant.

NIEUW
MiCRONEEdLiNG ROLLER
een natuurlijke huidverjongingskuur zonder cosmetische ingrepen.
Deze behandeling zet de huid zelf aan tot celdeling en de aanmaak
van nieuwe collageen- en elastinevezels. Dit resulteert in een vermindering van fijne lijntjes, een dikke en strakke huid, een fijne huidstructuur en een stralende teint.
HUIDVERZORGINGSSALON MARJA GOUVERNEURSWEG 6A
5473 Vb Heeswijk Dinther - 0413-293278
www.huidverzorgingssalonmarja.nl

30 jaar muziek Maaslands Seniorenorkest

Stal Bertus

Verrassende muziek en onthulling nieuw logo
- Als je geen tiener meer bent doe je wat je leuk
vindt. Daarom wacht het seniorenorkest niet tot het 50-jarig
jubileum, maar vieren ze elk lustrum. steeds is de invulling
anders, met dit jaar een uitstapje naar Giethoorn en – als
primeur - een concert in CC de Pas. Invulling én organisatie
door de orkestleden.
HeesCH

een commissie van 5 man zorgt
voor de organisatie. Drie commissieleden verzorgden een dagtocht
naar Giethoorn. een prachtige dag
met een fijne afsluiting bij restaurant De Waard in Heesch. De overige twee commissieleden hadden
de eer een jubileumconcert te organiseren inclusief de kaartverkoop,
beeld en geluid en, niet te vergeten,
de financiën. Gelukkig vormen Wil
van den bersselaar en Frans van der
Akker een goed team, en hebben
ze steun van diverse mensen uit het
orkest en hun omgeving.

Wil van den Bersselaar

Foto: Ad Ploegmakers

Een warm hart
Wil van den bersselaar steekt niet
onder stoelen of banken dat hij heel
blij is met het warme hart van de
ondernemers uit Heesch. De eerste
gang naar CC De Pas resulteerde in
een tegemoetkoming bij de kosten
voor de zaal en consumpties. Remote Rental had een fantastische
aanbieding voor de verzorging van
beeld en geluid én de aanschaf van
leD-verlichting op de lessenaars.

Het jubileumboekje is bijna rond
dankzij Henk van breugel en Wihabo en ook de toegangskaarten liggen klaar voor distributie. zelfs aan
het weer is gedacht. Vrijwilligers
van de zonnebloem zorgen voor
de garderobe. Het geld dat hiermee
uitgespaard wordt is voor de zonnebloem.
Genodigden
Jaarlijks verzorgt het seniorenorkest
een concert voor de zonnebloem,
Horizon, en de Kbo. Dit jaar hebben de leden van de zonnebloem,
Horizon en Kbo de gelegenheid
om bij het jubileumconcert aanwezig te zijn.
De voorzitters van de orkesten in de
omgeving hebben een uitnodiging
ontvangen, en ook wethouder Ad
Donkers (Cultuur). De grote zaal
van CC De Pas is bijna vol. Voorzitter Jan van der biezen kan trots
zijn. en,... na 30 jaar is er een nieuw
logo voor het orkest. onthulling op
12 oktober tijdens het concert!

Foto: Tamara van Krieken

loosbRoeK - Aanstaande donderdag 4 oktober op Werelddierendag
is iedereen welkom om de nieuwe
stal bertus te komen bewonderen
waar maanden hard aan gewerkt is.
Tevens zal het nieuwe logo onthult
worden.
eén van de projecten van het door
de kerncommissie loosbroek, met
betrokkenheid van onze inwoners,
opgestelde integrale dorpsontwikkelingsplan/programma, was een
opknapbeurt en uitbreiding van het
educatieve centrum/kinderboerderij
annex “stal bertus” Dit centrum
-opgezet door de voormalig directeur van de basisschool, René Hoezen- is gehuisvest op het terrein van
de st. Albertusschool.
Iedereen is van harte welkom vanaf
15.30 uur achter de st. Albertusschool, Dorpsstraat 44 in loosbroek.
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DE NIEUWSTE
NAJAARSMODE

VOOR HEM
EN HAAR

SU PE R CO LL EC TIE
LEDEREN KLEDING | STOFFEN JASSEN | MOTORKLEDING | TASSEN & KOFFERS | KLEIN LEDERWAREN
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

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

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

www.lederzaakverhagen.nl

Advertorial

ECHT LE
DER

IS N IE T
DUUR!

Advertorial

faunaland Heesch trakteert!

OOvB & Quintes
HRWerkt bundelen kennis
Diensten en advies in nieuwe HRM organisatie HR5
NIsTelRoDe/UDeN - Het regionaal opererende OOvB adviseurs en accountants en Quintes HRWerkt hebben besloten een gespecialiseerd
HRM advies en service bureau te starten met als naam HR5.
HR5 verleent kennis, diensten en advies op het complete vlak van Human Resource Management: Salarisverwerking, HRM helpdesk, HRM
advies op maat, arbeidsjuridische adviezen én Arbo en verzuimmanagement. De bestaande klanten van beide oprichtende organisaties profiteren direct van het complete HRM dienstenpakket.

H ees c h

naam HR5. De 5 verwijst naar de
kerncompetenties van het nieuwe
bedrijf: salarisadministratie, HRM
helpdesk, HRM advies, arbeidsjuridisch advies, Arbo en verzuimmanagement.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

Werelddierendag is bij Faunaland echt een feest

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

HeesCH - Omdat uw huisdier het allerbeste verdient, trakteert Faunaland Heesch op donderdag 4 oktober
Hier had uw die passen in de shopper (vraag in
de gehele dag. Maar liefst 25% korting op al uw ‘Dierendag’ aankopen
reclame
de winkel naar de voorwaarden)! Deze Faunaland shopper krijgt kunnen
u geheel
staan. GRATIS!
op vrijdag 5 oktober kan uw huisdier GRATIs op de foto van 11.00
tot 19.00 uur bij onze professionele huisdierenfotograaf en op zaterdag 6 oktober komt de dierenarts zeeR VooRDelIG enten en
chippen van 14.30 tot 15.30 uur.
Daarnaast is er voor alle huisdieren
die meekomen naar onze Faunaland winkel aan de schoonstraat
in Heesch geheel GRATIs iets lekkers. Als dat geen trakteren heet?!
Kijk voor meer informatie over de

Waarom HR5?
Door verdergaande digitalisering
van loonadministraties en toenemende klantwensen voor een
uitgebreidere HR dienstverlening,
erkenden zowel oovb als Quintes HRWerkt, dat de bundeling
van kennis en capaciteit een sterke
toegevoegde waarde zou opleveren voor klanten.
om uitvoering te geven aan deze
‘toegevoegde waarde’, hebben
beide organisaties besloten een
gespecialiseerd en zelfstandig opererend bedrijf op te zetten. Met als

acties rond dierendag op www. waardig gezinslid beschouwd worfaunalandheesch.nl/home/lokaalHier had uw den. een gezin in Nederland heeft
reclame nu al gemiddeld 2 tot 3 huisdieren.
nieuws.
kunnen staan.
De ervaring leert dat huisdiereigeKiezen voor een Faunaland dieren- naren voor hun huisdier steeds vaspeciaalzaak is sowieso een goede ker kiezen voor een goed, deskunHier had uw
keuze aangezien huisdieren inreclame
het dig persoonlijk advies en de juiste
kunnen
staan. service.
dagelijks leven steeds vaker als volBezoek Faunaland nu ook op Facebook!
Hier had uw
like ons op facebook.com/pages/Faunaland-Heesch
en blijf op de
reclame
staan. Facebook) acties!
hoogte van al onze (soms kunnen
exclusieve

Nistelrode

menten GRATIS aanmelden op www.mooiheesch.nl of mail naar info@mooiheesch.nl

Toneelvereniging Anders Als Anders
MOOIHEESCH.NL KAN NIET AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR TUSSENTIJDSE
WIJZIGINGEN IN DEZE AGENDA EN DE EVT
SCHADE DIE DAAR UIT VOORTVLOEIT.

IE KIJK OP
H.NL

www.mooiheesch.nl

HR5 voor MKB en middelgrote
ondernemingen.
Hoewel in eerste instantie vooral
de klanten van oovb en Quintes
HRWerkt profiteren van de gebundelde HRM kracht in HR5, is het
de wens om de aanwezige kennis
en capaciteit ook in te zetten voor
andere MKb bedrijven en middelgrote ondernemingen.
om de bekendheid van HR5 te
versterken zal binnenkort gestart
worden met een regionale campagne. De lancering van de website www.hr5.nl is de eerste stap in
deze campagne.

Wij zijn weer
gewoon
bereikbaar
via het
Maxend!

Hier had uw
reclame
kunnen staan.

HeesWIJK-DINTHeR - op zaterdag 3 en zondag 4 november 2012
speelt toneelvereniging Anders Als
Anders uit Heeswijk-Dinther het
door Jannick lennard geschreven
toneelstuk ‘opa & Co’. een hilarisch blijspel met humor afgewisseld met serieuze momenten. U
wordt meegenomen in allerlei verwikkelingen van een rijke zakenfamilie die te maken krijgt met een

escortdame, belastingdienst, een
dakloze en een zeer verwarde opa.
Dit toneelstuk wordt geregisseerd
door Anne-Marie bruin.
locatie: CC st. servaes, Raadhuisplein 24, Heeswijk-Dinther.
Aanvang: 20.00 uur. entree:
€ 7,50. Kaarten reserveren (v.a. 20
oktober): 06 – 4377 8785

Vorstenbosch
BP van Duijnhoven
Maxend 20 te Nistelrode
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mooi & in de streek

in de streek

Oogstfeest bij de Kilsdonkse Molen

HeesWIJK-DINTHeR - zondag 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur, wordt weer op uitbundige wijze
het ooGsTFeesT gehouden in en rond de Kilsdonkse Molen. In samenwerking met de bakkers lamers uit Heesch/oss, de Meierijsche Museumboerderij uit Heeswijk, het sIe-Mei Museum uit Veghel,
vele lokale ondernemers en organisaties van het AA-land, zal weer een spectaculaire middagfair met
authentieke en locaal/regionale producten zorgen voor een gemoedelijke brabantse sfeer. Muziek en
kindervertier zal onderdeel vormen van dit inmiddels traditionele feest.
Fietstocht en muziek
Met als startpunt de winkels van
de bakkers lamers in Heesch en
oss is een fietstocht uitgezet die
u via de Meierijsche Museumboerderij brengt naar de Kilsdonkse Molen. De routebeschrijving is gratis te verkrijgen bij de
winkels van bakkers lamers of
te downloaden via www.debakkerslamers.nl.

Oogstfeest
In en rondom de Kilsdonkse Molen bruist het de hele middag van
de activiteiten. De molenaars zijn
de gehele dag in de weer om het
graan te malen en olie te slaan.
De bakkers lamers bakken ter
plekke speltbrood en het bernhezer bruin. Het versgebakken
brood kunt u, dippend in de walnotenolie, naar hartelust proeven

want er is niets lekkerder dan
brood kraakvers uit de oven. De
stofhappers uit oss en de ‘boeren’ van de Museumboerderij zijn
druk in de weer met het dorsen
van het pas geoogste graan.
ook kunt u uitgebreid kennismaken met de locale en streekproducten van de verschillende ondernemers die aangesloten zijn

bij Aa-land en allemaal uit de
directe omgeving van de Kilsdonkse Molen afkomstig zijn.
Uiteraard is de toegang vrij en
het bezoekje in de molen gratis
en worden uw kinderen op een
prettige manier beziggehouden.
Kanovaren
U kunt uw bezoek aan het
oogstfeest ook combineren met

een actief middagje uit. Het kano-arrangement ‘Van molen tot
kasteel’ is ook op deze zondagmiddag te boeken.
In verband met de te verwachten drukte is het aan te bevelen
om de kano’s vooraf te bespreken via
www.kilsdonksemolen.nl.

Week van
de Smaak
Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.
* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

Beleef
de streek
Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl
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D’N
BOER
OP

Precisielandbouw, wat is dat precies?
– In de kern gaat dat om detectie van de diversiteit van patronen in gewas of bodem, beslissen wat
daar mee te doen en het vervolgens plaatsspecifiek uitvoeren. best ingewikkeld, maar als we dat eenvoudig vertalen
naar het akkerbouwbedrijf van de familie van Daal op de bleken in Heeswijk-Dinther betekent dat, dat via een satelliet
de gewassen én de grond 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Dat maakt het mogelijk om meteen bij ziekte
gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen, af te wateren bij te natte grond of mest toe te voegen. en precies op de
juiste plek!

HEESWIJK-DINTHER

Harm (23) is een jonge enthousiaste agrariër die in 2008 bij zijn ouders in de VoF is gestapt. “Vanaf
dat ik kon lopen, was ik ‘achter’ te
vinden. Mijn studierichting kiezen
en daarna in het bedrijf stappen,
was een vanzelfsprekendheid. De
sector is volop in beweging en
biedt enorm veel uitdaging. Grond
wordt nooit meer. eerder minder.

ingrijpen als zich problemen voordoen. een duurzame manier van
werken. We kunnen optimale efficiency realiseren bij het gebruik
van meststoffen en bewasbeschermingsmiddelen, omdat we het alleen doen daar waar het nodig is
en pas áls het nodig is. Dat geldt
ook voor water: sproeien als het
te droog is en afwateren als het te

‘GrOnd WOrdt nOOit mEEr, EErdEr
MINDER. DAAROM MOETEN WE ZUINIG ZĲN OP
Wat WE hEbbEn’
Daarom moeten we zuinig zijn op
wat we hebben. om het vruchtbaar en rendabel te houden moeten we de gewassen: aardappels
(poot-, consumptie-, friet-), suikerbieten en maïs, wisselen. Dus
hebben we veel grond nodig en
naast onze eigen percelen, huren/
ruilen we van anderen.”
Duurzaam
“onze percelen zijn digitaal ingetekend bij akkerwijzer.nl. zij komen vooraf grondmonsters nemen
om te kijken of de grond ‘gezond’
is. Vervolgens zaaien wij ons gewas in en tijdens het groeiproces
wordt via de satelliet wekelijks de
stand van het gewas gemeten. zo
kunnen wij heel plaatsspecifiek

Tekst en foto: Hieke Stek

nat is. Uiteindelijk leidt dit tot een
hoger rendement, productverbetering, energiebesparing en een reductie van broeikasgassen.”
Stap voor stap
Het zijn voor de agrariër dure en
complexe technieken. “We hebben met deze nieuwe manier van
werken nu een kleine stap gezet.
Precisielandbouw heeft vele facetten: gps systemen op landbouwwerktuigen bouwen waardoor er
heel precies gezaaid wordt, gebruik maken van teeltregistratie
waarbij de massa van het blad en
de mineralen in de grond worden
geanalyseerd. Dat is nu nog te
kostbaar, maar ze staan wel op ons
verlanglijstje!” n

Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel
• Ambachtelijke producten uit
de streek
• Eigen zuivelproducten & kaas
• Rondleidingen vanaf 10 personen
á € 7,50 incl. hapje en drankje

Stem op...
Eetcafe ‘t Pumpke doet mee
voor de verkiezing van ‘t leukste
restaurant van Bernheze
Stem op Eetcafé ‘t Pumpke via

http://www.restaurantverkiezing.nl/
eetcafetpumpke.

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl

W.: www.eetcafetpumpke.nl

Alle dagen geop
end,
behalve op woe
nsdag

Producten van de Petrus Hoeve zijn ook
verkrijgbaar bij:
- Slagerij - Poelier Riny van Esch in Heesch
- Dagwinkel Schouten in Loosbroek
- Slagerij vd Tillart in Vorstenbosch
- Ton Kanters Groenten en Fruit in Schijndel
- Keurslager Johan Jansen in Veghel
- Boerderij de Bosrand in Uden
- Wijdeven groenten en fruit in Uden
Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl

COLOFON

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant
D’n Bonte Wever
• De Kriekeput
• Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip

mooi & op de markt
• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• De Kaaskoning

mooi & in bedrijf
• Beauté Totale Didi
• Van der Heijden
Dakkappellen
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rainbow Center
• Beautytheek
• Van Ravensteijn
Assurantiën
• WVE Schilderwerk
• Trend zien & horen
• Van Uden Bouwservice
• Meubel en Ambacht
Frans vd Heijden
• V.O.F. van Berloo
• Compufix

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de
KERNEN
Column En dan hopen… dat je fiets er nog staat!
Let op elkaars bezittingen

Recht
dichtbij….
Hij staat onder curatele vertelt hij mij; hij komt zo maar het kantoor
binnenlopen met de vraag of ik even tijd heb. Tja. Ik merk maar eens
voorzichtig op dat je nooit zo maar onder curatele staat. Nee, dat
erkent hij ook wel. Een lastig verleden met flinke geestelijke problemen.
Maar nu heeft hij de zaak weer op orde, zegt hij. En hij wil wel eens
van zijn curatele af, zelf zijn zaken weer regelen. Hij heeft trouwens
ook klachten over zijn curator. Dat laatste is wel van belang voor mijn
positie als advocaat. Dat zit zo:
Iemand die onder curatele staat mag eigenlijk over niets (of vrijwel
niets, er zijn een paar uitzonderingen) zelf beslissen. Dus ook niet
over het inschakelen van een advocaat om zijn belangen te behartigen.
Maar dat is weer anders als de curator -dus degene die de zaken voor
de onder curatele gestelde regelt- zelf onderwerp van bezwaren wordt.
Je kunt het vergelijken met de positie die kinderen hebben, die zijn
onderworpen aan het ouderlijk gezag, maar toch mogen kinderen zich
wel zelf van hulp voorzien om tegen hun ouders op te komen. Ik mag
dus in dit geval voor meneer gaan optreden.
Nu moet we eens helder zien te krijgen of meneer inderdaad voor
zichzelf kan zorgen. Eerst maar eens de huisarts bellen. Eventueel
nadere gedragskundige en maatschappelijke rapportages aanvragen. En
dan –als het een goed idee is- naar de rechter, om de curatele te laten
beëindigen. We gaan ook eens onderzoeken hoe de curator zijn werk
heeft gedaan en wat de klacht van meneer nu precies is.
Overigens: als je zakelijk en persoonlijk niet in staat bent om voor
jezelf te zorgen is curatele aangewezen. Maar de hulp kan ook alleen
gericht zijn op het zakelijke stuk, dan gaat het om bewindvoering. Of
juist alleen op het persoonlijke stuk: dan is het zgn. mentoraat de juiste
vorm van ondersteuning.
U kunt op dit stuk zelf veel bij de rechter regelen (zie www.rechtspraak.
nl), maar het is niet altijd simpel, dus juridische bijstand kan wel nuttig
zijn.
Rob Haakmeester rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl

Open Avond de KanZ
Nistelrode - Op woensdag 10
oktober opent brede school de
KanZ in Nistelrode haar deuren.
Binnen de brede school werken
verschillende organisaties samen.
De KanZ bestaat uit: Basisschool
’t Maxend, kinderopvang en buitenschoolse opvang De Benjamin,
peuterspeelzaal ‘t Hummeltje, bureau thuiszorg, Kleur kinder- en
jeugdzorg. (gespecialiseerde dagopvang) en het creatieve centrum

de Eynderic. Bent u benieuwd naar
alle activiteiten die binnen de KanZ
plaatsvinden? Wilt u wel eens weten hoe kinderen van alle leeftijden
samen werken en spelen?
Wilt u zien hoe de digitale schoolborden werken? Of bent u gewoon nieuwsgierig?
De deur staat open van 18.30 tot
19.30 uur. We hopen u deze avond
te zien, u bent van harte welkom
op ‘t Maxend 6 in Nistelrode.

Nistelrode – Bij de bushalte aan de Heescheweg is het iedere dag
een wirwar van fietsen die geduldig staan te wachten op hun rechtmatige eigenaar. Toch krijgen vele fietsen niet de kans hun eigenaar naar
huis te brengen, maar worden ze opgepakt en in een busje geladen.
”Hoe meer specifieke details van
de gestolen fiets beschikbaar zijn,
hoe groter de kans dat we een
fiets kunnen terugbrengen naar de
rechtmatige eigenaar.”, dat is wat
de wijkagent Gerrit van der Kaap
ons vertelt, wanneer we hem vragen, wat we kunnen doen tegen
deze criminaliteit.
Wekelijks zijn er verhalen van fietsen die vervreemd zijn, onder andere aan de Heescheweg in Nistelrode is het een met regelmaat
terugkomende ergernis.

Preventief
Zet je fietsen in de rekken, zet hem
goed op slot vast aan het rek en noteer alle kenmerken van jouw fiets.
Het merk, de kleur, het framenummer en laat op het frame van jouw
fiets een postcode graveren. Ook is
er tegenwoordig een fietspreventiechip voor op het frame, jaren
geleden ingevoerd als een tweede
mogelijke oplossing van het fietsdiefstalprobleem. Gerrit van der
Kaap zou graag een stokje voor
de diefstallen steken: “Wij willen
het weten als jouw fiets is gesto-

len. Daarom is het belangrijk om
hiervan aangifte te doen. Mocht er
filmmateriaal zijn, of ander bewijs
en wilt je dit overdragen aan de
politie, dan helpt dat zeker om de
dieven te vinden. Het beschikbare
bewijs zal altijd worden onderzocht
en kunnen leiden tot aanhoudingen. Soms lijkt het dat we er niets
mee doen, maar achter de schermen zijn we druk bezig.” Uiteindelijk vergroot je met een oplettend
oog de kans iets te zien waarmee je
kunt zorgen dat de fiets van jouw
buurman terugkomt.
“Meldt het ons als u iemand een
fiets ziet stelen, via 112 of 09008844. Desnoods maakt een anonieme melding via “M” (Misdaad
Anoniem), 0800-7000.”

Bernheze Solidair:

Gewenst gedrag
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Met alleen regels en politieagenten is geen goed functionerende maatschappij te maken. Mensen zullen bereid moeten zijn wenselijk gedrag te tonen. Zelf
in de spiegel kijken en vragen: handel ik bij wat ik doe zoals de maatschappij dat van
mij wil zien? Zo moeilijk zou dit toch niet hoeven te zijn. Of kijken we liever naast de
spiegel als we aan regels moeten voldoen?
Regels
Klagen over wet- en regelgeving is
niet ongebruikelijk. Ik heb dat ook
gedacht bij een verplicht onderzoek
voor het verwijderen van de asbestplaten van mijn schuur. Veel geld
voor een bezoek van tien minuten,
vier foto’s en dertig kopietjes. Toch
onderken ik het belang van regels
om problemen te voorkomen. In
Nederland leven we met veel mensen op weinig vierkante meters. Re-

gels zijn nodig om met elkaar in dit
kleine land prettig te kunnen leven,
wonen en werken.
Ontduiking
De afgelopen weken was het ontduiken van regels in het nieuws.
Het is schadelijk voor de volksgezondheid en de leefomgeving en
slecht voor het imago van een hele
sector. Terwijl het ontduiken van regels vaak maar door een deel van

die sector plaats vindt. De overheid
moet intensiever toezicht houden
en handhaven om de overtreders te
corrigeren. De kosten voor de overheid nemen hierdoor toe.
Corrigeren
Hoe is het mogelijk dat enkele lieden het voor hele groepen kunnen
verprutsen? Wordt het geen tijd dat
collega’s en belangenorganisaties
de rol van de overheid overnemen?

Kortmaar Krachtig Loosbroek Proficiat !
CDA Bernheze; Margriet, Jolanda,
Wim, Antoon, Ruud, Peter
Meer info: www.cdabernheze.nl

Binnenkort gaat de schop in de grond voor de herinrichting van het centrum in Loosbroek. De onvermoeibare inzet van de kerncommissie, inwoners,
ondernemers en gemeente hebben er voor gezorgd dat er een mooi plan ligt. Het zal een impuls geven voor deze kern. Zo zie je hoe het samen
aanpakken van ambitieuze plannen kan leiden tot mooie resultaten. Met de nodige financiele ondersteuning van provincie, gemeente en eigen inzet
komt er iets tot stand.
Wij willen onze complimenten uitspreken voor de niet aflatende vasthoudendheid die Loosbroek heeft laten zien. Met het IDOP (Integraal Dorps
Ontwikkelings Plan) in de hand een prachtig voorbeeld van het samen werken aan de leefbaarheid van je dorp.

Informatie voor de kernen
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SP:

Wonen in plan Hildebrandstraat
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Cor van Erp, RZ specialist SP
bernheze - Sinds 2005 gaat het in Heesch over wonen in het plan Hildebrandstraat en omgeving. De woningbouwstichting Mooiland gaf aan de 79 woningen te willen slopen en vervangen door levensloopbestendige woningen. Aanvankelijk wilden de bewoners dat niet en steunde de SP de actie tegen sloop.
Later werd alsnog voor sloop gekozen door de bewoners. De stem van de mensen telt voor de SP. Door de derivatenkwestie en de kredietcrisis komt Mooiland
fors geld tekort. De gemeente Bernheze springt financieel bij. Het gaat tenslotte
om sociale woningbouw. Een van de SP speerpunten.
Narcisveld
Om de oorspronkelijke plannen
met de Hildebrandstraat en omgeving van Mooiland te redden gaat
er helaas groen verloren. Het is de
prijs die Bernheze moet betalen om
Mooiland te hulp te komen.
Sinds 2008 is de financiële wereld
ineens heel anders. Mensen die
geen enkele schuld hebben aan de

kredietcrisis, krijgen keer op keer
de rekening gepresenteerd. Het
plan om 79 levensloopbestendige
sociale huurwoningen te bouwen
aan de Hildebrandstraat en omgeving zou niet doorgaan.
Enkel doordat de gemeente Bernheze bijspringt gaat dit project nu
wel door. Met het verdwijnen van
het Narcisveld, verdwijnt een stuk
groen uit het hart van Heesch.

Daar wordt niemand vrolijk van.
Dat snapt de SP als geen ander.
Maar betaalbare sociale woningen
voor ouderen zijn harder nodig
dan ooit. Dan is het kiezen uit twee
kwaden.
Of groen behouden en geen sociale woningen. Of wel sociale woningen en groen opofferen. De SP
kiest dan voor de woningen.

Bernheze Solidair:

Eindelijk schot in de golfbaan
John van de Akker
bernheze - In de laatste raadsvergadering is er goedkeuring verleend aan de uitbreiding van golfbaan de Hooge Vorssel. Een zaak die zich heel lang voortgesleept heeft
en nu gelukkig tot een goed einde is gebracht.
tuurcompensatie zorgt op een flink
aantal andere plekken voor een
impuls voor de natuur. Het feit dat
daarbij lokale partijen ingeschakeld
worden voor aanleg en onderhoud
zorgt ook nog voor een stukje extra winst.
De golfbaan zelf kan met deze
uitbreiding eindelijk de stap maken naar een volwaardige baan
en biedt voor hen mogelijkheden
om het bedrijf verder uit te bouwen. Iets wat altijd goed is voor

Zakelijk sparen?

%
Tot 2,4 *
e
t
ren

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

De situatie met de vergunningprocedure en het feit dat er iets
anders gevestigd werd in een omgeving die als een natuurgebied
beschouwd werd, zorgde voor de
nodige terughoudendheid bij de
betrokken partijen.
Het is aan het doorzettingsvermogen van de betrokkenen te
danken dat er nu dit resultaat ligt.
Uiteindelijk hebben we nu een
uitbreiding op een plek waar dat
de natuur alleen maar ten goede
komt en de overeengekomen na-

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

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

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

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

de omgeving. Extra banen zijn in
deze tijden nooit weg. Wat de toegankelijkheid voor de inwoners betreft is de gekozen opzet met het
lidmaatschap van een vereniging
die de toegang regelt een manier
die het vertrouwen geeft dat geïnteresseerden in de toekomst voor
een normaal bedrag op de baan
terecht kunnen.
Die kunnen dan met zekerheid genieten van een stukje extra natuur,
wat de baan in zo’n omgeving
toch zeker is.

VACATURE

BESTUURSLID
DORPSRAAD

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

Hoort wie klopt daar
De pepernoten liggen al weer in de schappen, de speelgoedboekjes
ploffen op de deurmat, het is buiten guurder en vroeger donker.
Sinterklaas zit er weer aan te komen. Dat moet wethouder Rien ook
gedacht hebben. In reactie op een te nemen verlies van 10 miljoen in
de begroting melde hij via de krant “Maar we leggen de rekening niet
bij de burger”.
Hoezo niet? Waar haalt de gemeente haar geld dan vandaan? Hebben
zij wél een drukpers voor bankbiljetten? Nee, de gemeente haalt het
geld gewoon bij haar inwoners. Dat doet zij direct door belastingen

Er zijn er blijkbaar meer die met
geldproblemen kampen...
of indirect via de inkomstenbelasting. Het rijk geeft een deel van de
inkomstenbelastingen namelijk aan de gemeenten om hun uitgaven
mee te doen.
Weliswaar gaat de gemeente komend jaar de belastingen maar
met 6,6% verhogen, maar dat is altijd nog veel meer dan dat het
gemiddelde inkomen van inwoners gaat stijgen. Het was stoer geweest
als de gemeente minder doen ook zou vertalen naar minder belasting.
In gemeenteland wordt de kreet ‘meer voor minder’ steeds vaker
toegepast als meer betalen voor minder diensten in plaats van meer
krijgen voor minder geld.
Het te nemen verlies van 10 miljoen moet ergens vandaan gaan
komen. Dat betekent naast wat belastingverhoging dat het ten koste
gaat van andere maatregelen voor inwoners. Minder onderhoud van
de openbare ruimte, minder subsidies enzovoorts.
De gemeente waarschuwde deze week ook voor nepfacturen die
aan bedrijven worden verzonden. Er zijn er blijkbaar meer die met
geldproblemen kampen en creatief aan extra inkomsten proberen te
komen.
Heel bijzonder en ongepast was deze week de reactie van
staatsecretaris Fred op de dood van een inbreker ‘risico van het
inbrekersvak’.
Zou wethouder Rien als risico van het wethoudersvak het verlies voor
eigen rekening nemen? Lijkt me niet. Maar wethouder Rien doet zich
graag voorkomen als Sinterklaas. De inwoners zijn de zwarte piet.
Met groet, Ad

· Woonachtig in
Nistelrode, bekend met het
bestaande verenigingsleven en
zo mogelijk actief lid
· Geïnteresseerd en zo mogelijk
betrokken bij de belangen van
Nistelrode
· Niet direct actief in de
gemeenteraad of commissies
· Heeft redelijk netwerk van
kennissen in het dorp of geniet
enige naambekendheid
· Beschikt over enige vrije tijd
· Vindt ’t leuk om met
collega’s samen te werken
· Leeftijd niet jonger als 18 jaar
Interesse?
Neem dan contact met
de voorzitter Arie Kemps,
bereikbaar via:
info@dorpsraadnistelrode.nl
Tel.: 0412-610334
Mobiel: 0653359017

TE HUUR
LUXE APPARTEMENT
van circa 180 m²

Twee badkamers, dakterras op het zuiden, drie
slaapkamers, inloopkast, grote woonkamer met
vide en mooi uitzicht, afwerking van hoog niveau,
twee eigen afgesloten parkeerplaatsen.
Ligging op de eerste en tweede verdieping
boven Alferink Oogcentrum Heesch ’t Dorp 31 a.

Verhuur voor langere termijn,
huurprijs hogere prijsklasse.

informatie:

0412 - 450 874 ● www.rieswillems.nl
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Maniet weer even thuis!

heeswijk-dinther - De Edamse
kunstenares Maniet Voets, geboren in Dinther, komt exposeren in
de Bernhoven ziekenhuizen van
Oss en Veghel. Vanaf 3 oktober

zullen de Lange Gang in Oss en
De Galerij in Veghel de rest van
het jaar (tot 8-januari 2013) opgevrolijkt worden met haar kleurrijke
werken. De toegang is uiteraard
geheel gratis. Maniets schilderijen
en snuisterijen springen zo vrolijk
in het oog, dat niemand er aan
voorbij kan lopen zonder te kijken.
Dieren en fantasiefiguren voeren
de boventoon in haar schilderijen,
die vaak zo dichtbevolkt zijn dat
een krant in Noord-Holland haar al
eens vergeleek met Jeroen Bosch.
Nu is het nooit vervelend om met
zo’n beroemde collega te vergeleken, maar de vergelijking gaat in
die zin mank dat de helse taferelen
van Bosch de volkomen tegenpool
zijn van de vriendelijke en onschuldige feestjes die Maniet bouwt.

Juindersvriendenavond
Heeswijk-Dinther - Wegens het grote succes van 2 jaar geleden, organiseert carnavalsvereniging de Juinders uit Heeswijk-Dinther wederom een gezellige avond voor al haar vrienden. Vrienden in de ruimste
zin van het woord. Iedereen die de Juinders een warm hart toedraagt en
onverhoopt niet is uitgenodigd, kan dit bericht als zodanig beschouwen.
Op zondagavond 7 oktober 2012 staat vanaf
19.00 uur koffie en thee klaar in de zaal van
de Toren, in Heeswijk-Dinther. Er is volop
gelegenheid om te kletsen, bekenden te begroeten, een drankje te nuttigen of gewoon
te genieten van al wat er die avond komen
gaat.
De Juinders vragen regelmatig uw aandacht
voor een verrassend optreden van een van
hun ‘vrienden’. We verklappen niet te veel
om de spanning erin te houden.
Dus... gratis entree, gratis koffie/thee met
iets lekkers, enkele hapjes en een gratis loterij! Waar vind je nog zoiets? Bij de Juinders
natuurlijk!

Heet jij Bas? Dan mag je gratis naar de voorstelling!
Heesch - Op donderdag 18 oktober speelt veelzijdig talent Nina de la Croix haar voorstelling ‘Bas’ in CC de Pas in Heesch. Heet jij Bas en je
wilt graag naar deze voorstelling, laat het ons weten en wij reserveren een gratis kaartje voor je.
Met haar tweede avondvullende programma ‘Bas’ geeft Nina gas. Een spannend seizoen met de datum van 21 december 2012 in zicht: het vergaan van de wereld. Nina speelt en zingt en zet je aan het denken. ‘Wat zou jij nog willen doen, voordat de wereld vergaat?’ Een voorstelling
met een vette basloop die haar grappige verhalen en mooie nummers een stevige basis geeft. Na de lovende recensies over haar eerste voorstelling is Nina de la Croix hard op weg zich een plek te veroveren in de harten van een breed theaterpubliek. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Kleding en Kast
Ik ben Vera Lammers, en ben jarenlang in de kledingmode als adviseuse werkzaam geweest, ik wil
nu op een meer persoonlijke wijze
mijn beroep in praktijk brengen
Waar kunt u zoal aan denken
- Samen gaan winkelen. U hebt
een persoonlijke adviseuse, als het
nodig is vermaak ik de kleding op
maat.
- Ik ga voor u winkelen. Ik breng
de kleding voor u op zicht mee en
u kunt thuis passen.
- Ik kijk samen met u uw kledingkast geregeld na en breng zonodig
spullen naar de stomerij en zorg
dat kleding wordt hersteld en/of
aangevuld. Ook een klein wasje of
strijk kan ik voor u doen. Kortom
alles waar behoefte aan is op het
gebied van kleding en linnenkast.
- Een abonnement voor een vaste
dag, iedere week of maand, be-

MooiBernhezertje

Ik ben Vera Lammers en

jarenlang in de mode als

adviseuse werkzaam geweest
en wil nu graag zorg

dragen voor uw garderobe
of kledingkast.

Dit zijn de mogelijkheden

dagdeel winkelen

Ik ga winkelen

Het in orde

in alle rust thuis

onderhouden van

voor u en u kunt
kleding passen

brengen en

Zij geeft een workshop over kleuren kledingstijl. Goed voor de dag
komen is weten wat je staat. Aan
de hand van persoonlijkheid, haaren huidskleur geeft Maddy advies
over kleurgebruik in kleding, make-up en haar.
Het belang van kleuren wordt vaak
onderschat. De juiste kleuren maken levendig, de verkeerde kleuren maken moe of oud. Natuurlijk
willen de dames van de KVO daar
meer over horen om het ook toe te
kunnen passen.

ExEx Leden

uw kledingkast.

An & Piet Gouden Bruidspaar

Voor inlichtingen
of een afspraak

bel 0412-455499/06-29243480
vera_lammers@hotmail.com

staat tot de mogelijkheden. Tegen
een gereduceerde prijs een kasten verstelinspectie, inclusief het
hele pakket .
- Voor een mantelzorger is het fijn
als dingen uit handen worden genomen. Dit kan een zorg minder

Heesch - KVO Heesch geeft haar
ledenvergadering op 8 oktober het
thema KLEUR. Deze oktoberviering beginnen wij met een bezinning over hoe kleurrijk een mens
is. De gastspreker van deze avond
is kleurenconsulente Maddy Geelen uit Heesch.

Proficiat
Erna
50 jaar

Mag ik me even voorstellen.

Samen een dag of

Kleurrijk door
het leven

voor u zijn. Deze service is laagdrempelig. De kosten zijn door het
rechtstreekse contact beperkt.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0412-455499 of 0629243480
Email: vera_lammers@hotmail.com

Heesch - Piet (79) en An (80) van Gogh van der Heijden waren donderdag 27 september 50 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt.
Het gouden paar is geboren en getogen in Heesch. Ze woonden tegenover elkaar in de straat en zo hebben ze 60 jaar geleden elkaar leren
kennen. In 1962 zijn ze getrouwd en gaan wonen in de Vismeerstraat
waar ze zelf een nieuw huis hadden gebouwd. Ze kregen 4 kinderen;
2 jongens en 2 meisjes en hebben inmiddels 12 kleinkinderen, waar ze
volop van genieten. In 2004 is hun kleinkind Tijn overleden; hij heeft
altijd een speciaal plekje in hun hart.

Sudoku

DANSEN TUSSEN HEMEL
EN AARDE. Zin om gewoon
twee uurtjes lekker te bewegen, te dansen en te mediteren?
Kom dan op zaterdag 6 oktober
van 10.00 tot 12.00 uur naar de
Kloosterkapel in Vorstenbosch
voor de workshop ‘Dansen tussen hemel en aarde’. Kosten 15
euro. Opgave bij Gerry Rooijakkers of via www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Oud ijzer of ander
metaal over?
Bel fanfare St. Willibrord
Heeswijk-Dinther 06 1037
9085. Wij komen het bij u
ophalen. 13 Oktober grote
ophaal actie!
Wilt u een zoekertje plaatsen?
Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl
of bel met 0412-795170.

An werkte voor haar trouwen bij
enkele gezinnen en later als telefoniste bij de PTT. Na haar trouwen had ze de zorg voor haar
kinderen en het huishouden waar
ze altijd voor klaar stond. Piet begon als metselaar en heeft daarna
38 jaar met veel plezier bij de post
gewerkt, waarvan 29 jaar als postbode in Nistelrode.
Het gouden paar is in goede gezondheid en nog erg actief. An
puzzelt en maakt graag tijd vrij om

mee te gaan winkelen. Ook is ze al
ruim 40 jaar bij het dameskoor.
Piet gaat graag vissen, kaarten en
biljarten, daarnaast brengt hij voor
de KBO de nestor rond en maaltijden. Samen gaan ze graag fietsen
en ze genieten van de uitjes samen
met de kinderen en kleinkinderen.
Hopelijk mogen ze nog jaren samen genieten van alle leuke dingen en hebben ze mooie herinneringen aan deze feestelijke dag.
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LENYWalters

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN HET BERNHEZER BUSINESS EVENT

“Als alles
al gezegd is,
is er nog
een lach”

Zaterdag 6 oktober
Bekendmaking Ondernemer van het jaar 2012
Bekendmaking Jonge Ondernemer van het jaar 2012

Walters Total Event streeft ernaar om een lach op uw
gezicht te laten verschijnen, samen met:
De genomineerden van het Bernhezer Business Event,
Gastheer Maas Coating Groep
De mystery guest
De band Ellis Island
Een culinair plein met overheerlijke gerechten

Een culinair plein:

selectie op stijl en kwaliteit
Een menukaart op Bernhezer niveau

Menukaart
2
iness Event 201
Bernhezer Bus

Om u als gast in stijl deze avond te laten genieten!

t Bomenpark
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t
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.
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Er zijn van die momenten waarop je een ‘gebeurtenis’
graag ziet uitgroeien tot een ‘belevenis’.
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Graag tot zaterdag!
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Walters Total Event
Leny Walters.
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Menu
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www.bernhezerbusinessevent.nl■

‘Trots op goed
ondernemerschap’

Petrus Hoeve
bachtelijke
behorende am
akte kazen en bij
ma
ge
eigen
t
me
sen
ras
.
Laat u ver
s eigen Bernheze
garnituur uit on

Het Bernhezer Business
Event wordt georganiseerd
Allora Caffè
.
or Allora Caffè
r u gemaakt do
voo
s
ver
door de stichting Bernhezer
n
rde
fie en thee wo
De heerlijkste kof
Ondernemersplatform.
Het is de opvolger van het
ondernemersevenement dat in
2010 plaatsvond. Rabobank
Bernheze Maasland participeert
BERNHEZE - Er is kwaliteit in huis in Bernheze, als het gaat om het brengen van een
in het event omdat zij gelooft
culinaire traktatie. Restaurant ’t Bomenpark eten&drinken, Restaurant het Sentiment,
in de kracht van ondernemend
Kasteel Heeswijk, Restaurant D’n Bonte Wever, De Bakkers Lamers, De Petrus Hoeve,
Bernheze. “Wij hechten er
zullen gezamenlijk zorgen dat de innerlijke mens grandioos gaat genieten tijdens
waarde aan om ondernemers
in ons werkgebied op de
het Bernhezer Business Event. Allora Caffé zorgt voor een lekker ‘bakje’ koffie. Van
kaart
te
zetten”,
zegt
Joep
Kok
directievoorzitter
Rabobank
Gruijthuisen Catering zal de horecaondernemers ondersteunen ‘op locatie’, zij hebBernheze Maasland. “We helpen ze graag bij de ontwikkeling
ben ruim 50 jaar ervaring als het gaat over organiseren van de catering.
van hun bedrijfsvoering en stellen daarbij graag middelen
beschikbaar voor kennis en netwerken. Het Bernhezer Business
‘Een avondje uit in stijl‘
ik hou van duidelijkheid!”
van dit evenement.” Gastvrij heEvent is zo’n netwerk. Een echt ondernemersfeest, voor en door
De genoemde restaurants reageer- Bas Beks, kasteel Heeswijk voegt ten ze u deze avond welkom met
ondernemers. Zaterdagavond is ook de bekendmaking van de
den op de uitnodiging van de BBE hier nog aan toe: “Hiermee kan een glaasje champagne. Nadat het
Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van het
organisatie en zijn blij hun bedrijf je ook laten zien wat je nog meer officiële gedeelte rond 21.45 uur
Jaar. Daar kijk ik persoonlijk erg naar uit. Deze prijzen reflecteren
te mogen presenteren op deze in huis hebt. Bij ons weet iedereen is afgerond zal het culinair plein
de trots op Bernheze en de trots op
avond. Eric Rassaerts, ’t Bomen- wel dat ze kunnen feesten, maar geopend worden en kan men ongoed ondernemerschap. Ik wens de
park eten&drinken: “Fantastisch, we hebben daarnaast nog veel der het genot van een drankje de
genomineerden veel succes in de
hier kunnen we onze eigenheid meer te bieden.”
heerlijke gerechten gaan bekijken
aanloop naar het Business Event. En ik
laten zien en wij zijn blij dat we De cateraar, Tom Gruijthuisen: en natuurlijk proeven.
wens alle bezoekers van het event een
uitgenodigd werden.’ De anderen “Het is een hartstikke mooi evefantastische avond.”
beamen dit. Het idee wat de orga- nement waarbij Jan Maas gaat Het overheerlijke dessert wordt genisatie van het BBE opperde is door voor het perfectionisme waarmee serveerd door De Bakkers Lamers.
Joep Kok
de bedrijven zeer positief ontvan- hij zijn bedrijf ook leidt. Wij slui- De Petrus Hoeve zal u verrassen
Rabobank Bernheze Maasland
gen. Violet van Het Sentiment, ten daar graag bij aan, een mooi met eigengemaakte kazen en bijzegt blij te zijn met de opzet die uithangbord waarbij je als onder- behorend ambachtelijk garnituur.
ze voorgeschoteld kregen. Leny nemer echt zelf je gezicht kunt En dat allemaal uit ons eigen BernWalters, Walters Total Event: “Ja, laten zien. Een grote meerwaarde heze!
Partners van het Bernhezer Business Event zijn:

e
k o f f i

t h e e

Ook wij ondersteunen het Bernhezer Business Event van harte:

De

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

krant

MooiBernheze

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS
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BERNHEZE
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uW BOuWPERiKELEN iN BERNHEZE BOuWT?
iNfO@dEMOOiBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje in de bouw…

vakwerk in ambachtelijk en machinaal bestraten

Advertorial

Wat dicht bij huis is hoeft men niet ver te halen
HeesCH - Het mag wel een keer in de krant, vindt Peter Dappers: “We hebben een heel mooi team medewerkers. Intussen zijn we alweer bijna 12.5 jaar aan het werk als zelfstandigen en de nieuwe wagens met
de mooie belettering kan meteen mee op de foto.”
Tot 2001 ging Mario Tonies samen met Peter Dappers als stratenmaker op zaterdag mee bestraten. Hij
was automonteur en zag al snel dat het bestraten meer in het laatje bracht.

V.l.n.r.: Jarno van de Leygraaf, Patrick Bokmans, Mario Tonies (compagnon), Kevin Dappers, Mark van Gelder,
Peter Dappers en Pascal van den Akker.

Peter was al op zijn 16e begonnen in het vak en toen hij Mario
vroeg met hem als zelfstandige
verder te gaan was de keuze snel
gemaakt. “Ik had al veel eerder
voor mezelf moeten beginnen”
vertelt Peter.
Mario is er voor het materiaal, de
technische zaken en bestraat ook
mee. Peter regelt het aannemen,
de berekeningen; het administratieve gedeelte. ze hebben behalve een paar grote opdrachtgevers
zoals Van erp, De Korenbeemd,
een aantal kleine opdrachten. er
is zoveel werk dat ze behalve met
z’n zevenen, op het moment ook
nog een aantal zzp-ers aan het
werk hebben.
ze werken nog als ouderwetse
stratenmakers met de hamer
maar veel wordt machinaal bestraat; sierbestrating, grote tegels, kleine tegels, steen. Dappers
Tonies bestrating regelt het ook
voor particulieren
Een trouw team
De medewerkers zijn het bedrijf
goed gezind. “een compliment is

hier op z’n plaats, ze zijn op tijd,
werken hard en zijn nooit ziek.
Het werkt twee kanten op, zij zijn
goed voor ons en wij goed voor
hen.”, Peter is blij met zijn trouwe personeel. Het is een familiebedrijf en die sfeer proef je ook.
op vrijdag nog even het weekend
goed beginnen met een hapje en
een drankje, fijn dat het nog kan,
want dat zie je niet veel meer.
Jarno gaat nog een dag naar
school op Het Hooghuis, maar
ziet zijn toekomst al in Heesch
bij het erkende leerbedrijf Dappers Tonies bestrating. Mark van
Gelder werkt het langste bij het
bestratingsbedrijf.
De weg is geplaveid voor de volgende generatie, Kevin Dappers
bestrating, de zoon van Peter is
ook als zzp-er aan het werk gegaan. op de foto de prachtige
bedrijfswagens van het bedrijf,
afkomstig van Pepers Auto’s een
Heesch autobedrijf. Wat dicht bij
huis is hoef je niet ver te halen.
DAPPERS TONIES BESTRATINGEN
Schoonstraat 62 Heesch.
0412-453790

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

Uw betrouwbare partner
in bouwen

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

fundering gestort Blokhut vorstenbosch
VoRsTeNbosCH - Afgelopen
dinsdag zijn hoofdaannemers
Peer van der Zanden en Hans
van der Velden nog even druk
bezig met de laatste voorbereidingen want deze middag wordt
de fundering gestort.
Hierna kunnen ze snel aan de
slag met de opbouw en hopen
februari/maart 2013 klaar te zijn.
Via bernheze bouwt houden we
u met regelmaat op de hoogte.

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84
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Column
OnnO
PLANSchAde;
het VeRVOLG

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

In deze rubriek heb ik al eens eerder
aandacht besteed aan ‘planschade’. Dat
heeft de nodige reacties, maar ook
vragen opgeroepen. Daarom zal ik in
deze column nog een keer stil staan
bij het fenomeen planschade. En dan
met name bij de verschillende soorten
planschade.

Voor alle duidelijkheid: planschade is
de schade die een eigenaar van grond of
gebouwen lijdt door planologische wijzigingen. Je kunt hierbij denken
aan een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.
Er zijn 2 soorten schades, die onder het begrip planschade vallen.
Allereerst is er de waardevermindering. Hiervan is sprake als uw
woning minder waard wordt door planologische wijzigingen.
Daarnaast is er de inkomensderving. Hier spreken we van als
bijvoorbeeld geheel volgens het nieuwe bestemmingsplan de weg

Een gebouw waar we niet
veel meer van horen
Bouw Nesterlé: Akoestiek een toppertje!

als vaststaat dat u PlanschadE
LĲDT, KUNT U RECHT HEBBEN OP EEN
tEGEmOEtkOminG in diE schadE
die langs uw winkel loopt wordt afgesloten, waardoor uw klanten u
moeilijker kunnen bereiken en uw omzet daalt.
Verder kan er ook onderscheid worden gemaakt tussen directe en
indirecte planschade:
U als eigenaar van een stuk grond kan rechtstreeks door een nieuw
bestemmingsplan worden getroffen, bijvoorbeeld door het geheel of
gedeeltelijk vervallen van bouwmogelijkheden. Het meest sprekende
voorbeeld is dat u een perceel in eigendom heeft waarop u een
woning mag bouwen en het bestemmingsplan wijzigt, waardoor u
dat niet meer mag. Uw grond wordt dan minder waard en u lijdt dus
schade. Dit wordt directe schade genoemd.
Schade kan zich ook voordoen omdat er in de directe omgeving iets
verandert. Bijvoorbeeld: volgens een nieuw bestemmingsplan wijzigt
de bestemming van percelen naast u waardoor een ontwikkeling
mogelijk wordt die voor u schade veroorzaakt. Dit kan verminderd
uitzicht zijn, maar ook stankoverlast van een bedrijf of geluidoverlast
van een nieuwe weg. Dit noemen we indirecte planschade.
Als vaststaat dat u planschade lijdt, kunt u recht hebben op een
tegemoetkoming in die schade. Ik zeg ‘kunt’, want soms heeft u sowieso
geen recht op vergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval als de schade
voorzienbaar was: dus als de nieuwe planologische ontwikkeling al
bekend was voordat u de woning kocht. Ook moet u er rekening mee
houden, dat niet alle schade door de gemeente wordt vergoed. We
kennen namelijk ook bij planschade een ‘eigen risico’ van tenminste 2%.

Nicky Verhoeven en Simon Hanegraaf

NISTELRODE – Twee vaste gasten van het gebouw, Simon Hanegraaf
en Nicky Verhoeven, zij werken bij Muller Bouw en zijn de enigen
die vanaf dag een op deze bouw aanwezig zijn geweest. Als het aan
de Nisseroise Simon ligt blijft dit ook zo, want hij werkt nu zo ongeveer in zijn voortuin. Het plan is dat de twee timmerlui blijven tot de
laatste dag. Mooi om te weten, dat Simon al 13 jaar voor het bedrijf
werkt en de Berghemse Nicky na een stageperiode nu zo’n drie jaar
bij het aannemersbedrijf aan de slag is.
Gert-Jan van Wanrooij uit Geffen
is de uitvoerder en regelmatig
zijn er collega’s die de ploeg versterken. ook zijn er verschillende
onderaannemers bezig, die u de

komende tijd ook nog zult zien
o.a. bevers installatietechniek bV
en schrijvers. Totaal lopen gemiddeld zo’n 16 personen rond op de
bouw. De bouw vordert gestaag

Al met al mogelijkheden op tegemoetkoming in planschade, maar ook
beperkingen; laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
en de planning is vooralsnog goed
bij te benen. Afgelopen week kon
men de dakdekkers aan het werk
zien. Waar mogelijk worden de
dakpannen van het hele gebouw
gereinigd en weer teruggelegd,
de noord-gevel was rot en kreeg
een mooie nieuwe dakbedekking.
een mooi uitzicht van de bewo-

Akoestisch een toppertje
Het oude gebouw, de oude jongensschool en de bibliotheek,
wat er al stond, is gewoon thermisch geïsoleerd, dit wil zeggen
dat met de isolatie de kou buiten
gehouden wordt en de warmte

“dE isOlatiE van dE zaal is EEn hEEl
andEr vErhaal”
ners van de sparrenweide, het
naastgelegen
appartementencomplex. ook kunnen we aan de
Parkstraat al een beetje zien hoe
de buitenkant van het gebouw er
uit gaat zien.

binnen. De isolatie van de toekomstige zaal is een heel ander
verhaal.
om het geluid binnen te houden
is een akoestisch dak gelegd van
30 cm dik en de wanden zijn 50

cm dik. Dit is normaal gesproken
zo’n 35 cm. er ligt een binnenschil en los daarvan een dikke
buitenschil, zodat er ook geen
geluidsoverdracht kan plaatsvinden tussen de eerste isolatielaag
en de tweede; de buitenschil. een
50 cm dikke wand zorgt voor een
geluidsdichte isolatie: “of het nu
gaat om een muziekuitvoering,
feest of ander geluidsgevoelig
evenement, je hoort er echt gewoon niets van.”
Voor de twee timmerlui een normale bouw waar niet zo heel veel
over te vertellen is. Akoestisch is
het een toppertje: “Van dit gebouw ‘hoor’ je niets meer als het
klaar is.”
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ALLES ONdER ÉÉN dAK
voor het uitbreidende gezin
Winkel & Online
UNIEKE AANBIEDINGEN
Wij zien onze online klanten ook
graag terug in ons filiaal en bieden
hen daarom enkele speciale aanbiedingen:
A. Afhaalkorting: Wij bieden klanten die hun meubels afhalen bij ons
filiaal niet alleen 10% korting op
de meubels, maar ook 10% korting
op alle babyspullen die u tijdens
het afhaalbezoek in onze babywinkel koopt.
B. Tweelingenkorting: Wij bieden
klanten met een tweeling 15%
tweelingenkorting op alle babyspullen die dubbel gekocht worden
(tweelingenkorting geldt op beide
artikelen).

oss – Baby- en kinderzaak Het
Hobbelpaard verkoopt al 30 jaar
baby- en kinderartikelen. Dit
dankzij goed en deskundig personeel met een pedagogische
achtergrond. Het Hobbelpaard
staat dan ook voor ervaring,
eerlijke verkoop en goede service. Het assortiment van Het
Hobbelpaard is van zwangerschap totdat het kind tiener is.

Denk hierbij aan boeken met informatie rondom de zwangerschap,
positieondergoed en voedingsbh’s. Voor het inrichten van een
baby-, kleuter- of tienerkamer ben
je bij Het Hobbelpaard ook aan het
goede adres want de keuze voor
wieg, babybedden, ledikant en tienerbedden is groot. ook alles wat
hierbij aansluit zoals onder andere
dekbedden, hoeslakens, slaapzakken, dekens en matrassen zijn te
koop bij Het Hobbelpaard.
ONLINE
Het Hobbelpaard is ook 24-uur
per dag, 7 dagen per week online
te bezoeken via www.babyzaakonline.nl. een mooie overzichtelijke
website waar u, wanneer u, tijd
heeft, op uw gemak kunt rondsur-

OPENINGSTIJDEN
Maandag 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag 9.30 - 17.00 uur
Woensdag 9.30 - 17.00 uur
Donderdag 9.30 - 18.00 uur
Vrijdag 9.30 - 17.00 uur
zaterdag 9.30 - 16.00 uur
fen om te kijken wat er te koop is.
Het Hobbelpaard heeft een uitgebreid assortiment zodat u al uw
babyspullen bij één adres kunt
vinden, zowel online als in de vestiging. bijna alles is op voorraad,
en de niet goed, geld terug policy word gehanteerd. Mocht u tot

een keuze komen dan wordt alles
in Nederland, Duitsland en belgië
gratis thuisbezorgd en het is veilig want ze zijn lid van het MKb
keurmerk. De ervaren verkoopsters
kunnen u adviseren over uw gehele
babyuitzet. bel of mail daarom direct wanneer u vragen heeft.

Baby- en Kinderzaak Het Hobbelpaard
W: www.babyzaak-online.nl
Molenstraat 157-159 oss
T: 0412-453517 - M: 06-23472661
e: info@babyzaakonline.nl

Sint franciscus in de gezinsviering
HeesWIJK-DINTHeR - Op 4 oktober is het Dierendag, maar wist je dat Dierendag alles te maken heeft
met de heilige Sint Franciscus van Assisi?
op zaterdag 6 oktober wordt er in de st. servatiuskerk in Dinther een gezinsviering gehouden waarin Franciscus centraal staat. Het wordt een bijzondere viering, want Franciscus zelf zal er zijn om over zijn leven te
vertellen. ook mogen alle kinderen hun knuffelbeest meenemen om te laten zegenen. De liedjes worden
gezongen door jeugdkoor op-maat. De viering begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

LIJNTJES TREKKEN

heeft een verha
al,
Iedereen
e
e
d
l
h
n
e
e
t
s
m
et Bernh
h e t on
eze!
vertel

emooibernhezekrant.n
l
info@d

TOCHT
SPOOKHeeswijk-dinther
HeesWIJK-DINTHeR - Ook dit jaar organiseert de fanfare weer een hele
spannende spooktocht. En wel op zaterdagavond 27 oktober vanuit de
griezelhut gelegen aan de Kaathovense dijk in de Heeswijkse bossen.
Heb jij lef genoeg om mee te doen geef je dan op, je kunt natuurlijk
ook samen met je hele familie meedoen en je dan als groep opgeven.
De kosten zijn € 5,00 per persoon
en daar krijg je dan een gratis consumptie bij, ben je met een groep
van 10 mensen of meer dan krijg je
10% korting.

en Ceelen
l
ee Kantoorboekhandel Heesch

Grote collectie
kinderboeken
‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch, (0412) 45 17 82
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“hallo wereld”

Welkom bij
kindernevendienst!

op zaterdag 6 oktober a.s. is er in de Petrusemmauskerk een kindernevendienst. Deze staat in het teken
van Wereldmissiedag voor de kinderen. Dit jaar staat daarbij
het Afrikaanse land senegal centraal.

HeesCH -
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OP DE KANZ

Wereld
missiedag
Kinderen

girO 11020
den Haag

De kindernevendienst komt in
plaats van de gezinsviering. De
oorspronkelijk geplande gezinsvieringen vinden geen doorgang.
Helaas hebben wij als werkgroep
‘Vieren met kinderen’ hiertoe
moeten besluiten omdat de parochie geen kinderkoor meer heeft.
Het kinderkoor kon niet blijven
bestaan bij gebrek aan voldoende
leden. Met een kindernevendienst
hopen wij de kinderen een goed
alternatief in onze parochiekerk te

kunnen bieden.
De kinderen zijn met hun ouder(s)/
verzorger(s), opa of oma, op 6 oktober a.s. om 19.00 uur van harte
welkom in de Petrusemmauskerk.
Na het openingslied en openingswoord nemen wij de kinderen mee
naar het parochiecentrum.

- op 3 oktober start de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Hallo
Wereld’. op ‘De Kanz’ gaan we ook actief aan de slag met dit thema. De aftrap van de
kinderboekenweek houden we, zoals we gewend zijn, samen: ’t Maxend, Kleur, ’t Hummeltje en de benjamin. We laten al onze kinderen zien dat we op ‘De Kanz’ ook heel veel
Tijdens het slot van de viering ko- van de wereld binnen hebben. We richten ons namelijk op de herkomstlanden van de Kanzmen de kinderen met hun verhalen
kinderen (of hun ouders).
weer terug in de kerk. Van harte
welkom!

dansen voor de jongsten!
Balletstichting Nistelrode
bij balletstichting Nistelrode hebben Janneke,
Janne, Ayla, Hannah en
ella op dinsdagmiddag
een leuke dansmiddag.
zij willen graag nog een
paar vriendinnetjes om
mee te dansen. ben je
tussen de 3 en 5 jaar
dan mag je natuurlijk
een
dinsdagmiddag
van 15.45 tot 16.30 uur komen kijken bij de jongste groep of
jij dansen net zo leuk vindt als deze dames.
Voor de kinderen vanaf ongeveer 10 tot 12 jaar biedt op
maandagavond de balletstichting een extra avond aan:
zumbatomic. De lestijd is van 16.45 tot 17.30 uur.

WWW.BALLETSTICHTINGNISTELRODE.NL

junioren dansdag!

NIsTelRoDe

er zijn telkens 2 groepen aan elkaar gekoppeld die een van de
herkomstlanden toegewezen hebben gekregen. Deze 2 groepen
gaan zich op verschillende manieren verder verdiepen in het land en
maken hier een mooie presentatie
van. De landen waarin we ons
gaan verdiepen zijn: Iran, Arme-

nië, Afghanistan, Polen, voormalig
Joegoslavië, Irak, Molukken, China
en Colombia. De presentaties zullen we aan elkaar laten zien tijdens
de afsluiting op donderdag 11 oktober. We verwachten dat er leuke
powerpoint presentaties, liedjes,
dansjes, spelletjes, tekeningen of
knutselwerkjes getoond gaan wor-

den. We hebben ook een leuke
lees- en luisterklas ingericht als
reisbureau. Hier gaan de groepen
genieten van lezen. er zijn veel informatieve boeken over de wereld,
maar ook leuke (voor)leesboeken.
We gaan met z’n allen weer lekker
lezen.

jeugdmiddag
Zaterdagmiddag 6 oktober van 14.00-16.00 uur
HeesCH - Aanstaande zaterdagmiddag 6 oktober zijn alle kinderen tussen 8 en 12 jaar welkom bij onze sterrenwacht, lid
of geen lid.
We gaan het deze middag hebben over exoplaneten: planeten
bij andere zonnen. De laatste jaren worden steeds meer exoplaneten ontdekt, soms heel dicht
bij de moederster. De ontdekkingen roepen bij sterrenkundigen
veel vragen op en die zullen nog
veel onderzoek moeten doen om

ze allemaal te beantwoorden.
Maar er vallen al veel interessante dingen over die verre planeten
te vertellen.
Veel mensen geloven in UFo’s
en denken dat die van planeten
van andere sterren komen. Vanmiddag zien we ze ook vliegen,
maar de herkomst zal dan niet
mysterieus zijn. De kinderen mogen ze namelijk zelf maken en
demonstreren.
Als het niet bewolkt is, kijken we
met speciale telescopen naar de
zon. op de zon zijn vaak indruk-

NIsTelRoDe - VOOR ALLE KINDEREN IN DE LEEFTIJD 8-14 JAAR
DIE OOK IN DE HERFSTVAKANTIE NIET STIL KUNNEN BLIJVEN ZITTEN OF DIE GEWOON EEN MIDDAG LEKKER WILLEN DANSEN.
balletstichting Nistelrode organiseert een dansmiddag waarbij er in een
paar uur een kleine voorstelling wordt gemaakt die aan het eind van
de dag voor publiek wordt opgevoerd. een middag in de herfstvakantie van 14.00-17.00 uur (het laatste kwartier is de ‘voorstelling’ voor
publiek). De dansmiddag kost € 10,- en aanmelden kan via bestuur@
balletstichtingnistelrode.nl.
Meer informatie www. balletstichtingnistelrode.nl

KINDERBOEKENWEEK BIJ 53-84!

(bij meer dan 10 inschrijvingen gaat de workshop door en bij veel aanmeldingen wordt een splitsing gemaakt in leeftijd 8-11 en 11-14 jaar)
INTERESSANTE

BOEKEN

De Leygraaf
EESWIJK-DINTHE

hotel - restaurant - kookstudio - zalen

KADOMUNTJES
bij kindermenu

Meerstraat 45a - 5473 VX Heeswijk-Dinther - www.leygraaf.nl - 0413-293016

wekkende protuberansen, zonnevlammen en zonnevlekken te
zien. zorg dat je er al om 14 uur
bent, want dan maak je het hele
programma mee. entree voor
niet-leden: € 1,-.
Meer info op www.halley.nl

WAAR JE IETS
VAN KUNT

LEREN
COOLE

VERHAALTJES
OM ZELF TE LEZEN

SPROOKJES OM
NAAR TE

LUISTEREN

OOK LEUKE BOEKEN
TE KOOP BIJ 53-84
Dé trendy baby- en kinderkledingwinkel nú ook gevestigd in MILL!
54-51, Kerkstraat 13, 5451 BM Mill, telefoon 0485 - 471001

53-84, Schoonstraat 2A-01, 5384 AN
telefoon 0412-450503 | info@53-84.nl |

Heesch

www.5384.nl
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Hydrotherapie Gezonder Bewegen

HET BOEK ‘DE KRACHT VAN
BEWUSTZIJN’

I

n zijn boek vertelt Stef over wie hij is en over de diepere
kennismaking met zijn gave om dingen helder te kunnen zien en
te ervaren. Stef concludeerde: “Hier moet ik iets mee.”
Vanaf dat ogenblik is Stef zijn gave serieus gaan nemen en besloot
deze te ontwikkelen door ‘het aandacht te schenken’.
Het is een simpel zinnetje, maar het is het meest belangrijke inzicht
dat hij zou willen doorgeven.
Je kunt alleen maar ontwikkelen en groeien als je bereid bent je
aandacht te richten op hetgeen er Nu in je leven het meest toe doet.
Aandacht schenken is daarbij een sleutel; iets kan groeien als je er
aandacht aan geeft. Aandacht is energie. Positieve aandacht geeft
positieve energie, waardoor men kan herstellen. Negatieve aandacht
geeft negatieve energie waardoor men ziek kan worden.
Dreigt u vast te lopen in de hectische maatschappij?
Of is het de financiële druk die zorgt voor onrust in uw hoofd?
Energie. Een materie waar Stef Freriks dagelijks mee werkt en wat
zich niet in drie woorden laat uitleggen. Stef heeft zijn roots in de
agrarische sector en men kent hem van zijn werk met de wichelroede.
Hij helpt graag de mensen om in de kracht van het leven te komen,
door de oplossing in de eenvoud te zoeken.

V.l.n.r.: Nienke Daalman, Silvia Thyssen, Wineke van Anrooij en Brigit van Aanholt

NISTELRODE - Bewegen in water is voor mensen met stijve spieren en/
of gewrichten een zaligheid. Immers, water maakt licht, water draagt en
het warme water ontspant en vermindert de pijn.
Onder begeleiding van een oefentherapeut Cesar, krijgt u groepsgewijs een bewegingsprogramma
aangeboden. Het zwembad is verwarmd tot 32 graden, waardoor
ook geschikt voor mensen met
reumatische klachten.
Oefentherapie Cesar is gericht op
voorkomen en verminderen van
klachten, door bewust om te leren
gaan met je eigen lijf. Gezonder
bewegen leren toepassen in het
dagelijks leven staat voorop.
Hydrotherapie bevordert de con-

ditie en spierkracht, en verbetert
de mobiliteit. Daarnaast wordt de
algehele coördinatie geoefend, is
er aandacht voor de houding en
wordt u zich meer bewust van gezond bewegen.
Het programma is afgestemd op
mensen met klachten/beperkingen. Actie en ontspanning worden
daarom afgewisseld.
Op donderdag 11 oktober start
er in HealthCenter Nistelrode een
nieuwe groep.
Tijd: 18.00 tot 18.45 uur.

Doe een keer vrijblijvend mee en
ervaar hoe goed het is voor uw lichaam en geest!

Ga naar www.dekrachtvanbewustzijn.nl en bestel het boek zodat u
met oefeningen in uw kracht van bewustzijn komt. Ook te verkrijgen
bij Ceelen Kantoorboekhandel
De oplossing van heel veel zaken ligt in de eenvoud.

Voor aanmelding/nadere
informatie kunt u contact
opnemen met Nienke Daalman Pijl, oefentherapeut Cesar
Telefoon: 06-199 19 779
www.gezonderbewegen.nl

Angela

GEWICHTSCONSULENTE

OPENDAG

’t Vijfeiken 14 | 5384 ES Heesch
+31 (0)6 231 67 537

bij Huidverzorgingssalon "Marja"
www.angelagewichtsconsulente.nl

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

Wanneer:
Zondag 14 oktober
van 11.00 - 17.00 uur

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

info@angelagewichtsconsulente.nl

‘Dansen tussen hemel en aarde’

Naamloos-2 1

01-04-12 18:55

Workshop door Annemieke Brinkman

Inloopochtend
voor borstkankerpatiënten
BERNHEZE - Mensen die borstkanker hebben gehad of nog patiënt
zijn, worden donderdag 4 oktober weer hartelijk ontvangen door
vrijwillige
ervaringsdeskundigen
in ziekenhuis Bernhoven, locatie
Oss. Elke eerste donderdag van
de maand krijgen zij de gelegenheid om met lotgenoten onderling
te praten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst is in Aula 1
en duurt van 10.00 tot 12.00 uur.
Aanmelden is niet nodig, toegang
is gratis.
De werkgroep Oss van de Borstkankervereniging Nederland is op
zoek naar lotgenoten die als vrijwilliger willen meehelpen bij de
inloopochtenden. Voor informatie:
info@scscomp.nl

VORSTENBOSCH - In de recent vernieuwde Kloosterkapel in Vorstenbosch verzorgt Annemieke Brinkman een bewegingsworkshop met als
titel: ‘Dansen tussen hemel en aarde’.

In de workshop verkennen de
deelnemers op een speelse manier hun leven door middel van
dans, oefeningen en meditatie. Je
zult tijdens de workshop voelen
wat je lijf doet en waar spanning
en ontspanning zit. Geïnspireerd
op de vijf ritmes wordt de dans
beoefend, waarbij Annemieke gebruik maakt van muziek uit alle

werelddelen. Een grote variëteit
aan muziekstijlen wordt door haar
gebruikt, zoals stampende drums,
klassieke pianomuziek en alles wat
daar maar tussen kan liggen. Na de
dans volgt de stilte en de rust van
een meditatie.
De kosten van de workshop bedragen € 15,-. Je kunt inschrijven via
de website van de Kloosterkapel
www.KloosterkapelVorstenbosch.
nl of telefonisch reserveren bij Gerry Rooijakkers telefoonnummer
0413-366032. De Kloosterkapel
is gelegen aan de Kerkstraat 8 in
Vorstenbosch. Parkeren kan nabij de kapel op het Burgemeester
Loeffenplein. Er wordt geadviseerd
om gemakkelijke kleding te dragen
tijdens de workshop.
De workshop vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2012 van 10.00 tot
12.00 uur.
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Herdenking burgerslachtoffers 1944
Heesch – 28 September om 19.00
uur kwamen mensen samen bij
het oorlogsmonument in Heesch
om de oorlogsslachtoffers te herdenken die omgekomen zijn tijdens ‘De Slag om Heesch’ 25-27
september 1944. De (officieuze)
herdenking was georganiseerd
door de werkgroep ‘Toevoegen
namen burgerslachtoffers aan het
herdenkingsmonument aan de
Misse’.

Foto: Fons Baerken

zijn in een dossier bij de gemeente
Bernheze. De strofen verhalen van
hoop en vredig leven zonder strijd.
Ger Fransen van Heemkundekring De Elf Rotten las de namen
voor van de burgerslachtoffers in
Heesch en van de Engelse soldaten die hier vochten. Waarbij Mas

Papo zijn gevoel vertaalde in het
gedicht ‘De slag om Heesch’. Na
afloop was er nog een nazit in CC
De Pas.
Een besluit over de eventuele uitbreiding van het oorlogsmonument is nog niet genomen.
Voor een verdere toelichting en
foto’s zie www.mooiheesch.nl

Vrijdag 2 november

Na een openingswoord werd een
gedicht voorgelezen van Leo Vroman.
Mathieu Bosch las aansluitend
enkele strofen voor die gevonden

Advertorial

Mathilde Santing in Mariëndael met nieuwe show Recital

Santing een nieuwe weg in.
Samen met pianist Marcus Olgers
gaat ze op avontuur. Beiden even
virtuoos als veelzijdig en beiden
oprecht nieuwsgierig en oprecht
ambitieus lieten ze zich door proSint-Oedenrode - Op vrijdag 2 november zal Mathilde Santing op- ducer Ward Veenstra en soundentreden in Mariëndael met haar nieuwe show: Recital. Mathilde, die door gineer Sebastiaan Meijer verleiden
Toon Hermans werd omschreven als “Die Mathilde, een stem uit 1 mil- tot een uitdagend artistiek project.
joen, dat is weer zo’n vrouw die gekend wordt in een bepaald circuit, Kaarten zijn verkrijgbaar bij Culvoor de rest weten de mensen
niet wie dat is,…
ze is eenaanvang
kunstenares.”
hilde Santing
02 november
2012
20.15 tureel
uur centrum Mariendael en het
VVV. Prijs van de kaarten bedraagt
der AA’s
en Zekhuis
10 november
2012is het veilig
aanvang
uur euro per persoon. Meer inVorig
jaar vierde ze haar
30-jarig wind. Binnen
maar20.15
hoe 15,00
jubileum
met
de
tour
‘Given’.
Dit
lang
nog?
Ze
staat
voor
de
keuze:
formatie
op de officiële website:
k van de
Veerdonk
11 januari
2013 aanvang 20.15 uur
seizoen pakt ze uit met haar nieu- zal ze de mensen, die komen luiste- www.mathildesanting.com
k Scheele
26prachtige
januari ren, geruststellen
2013 ofaanvang
14.00 uur
we *show Recital. Met
toont ze haar
nieuwe zelfgeschreven liedjes. Een binnenwereld die vol twijfel is? Het
of 16.00 uur
show die je niet mag missen.
boek waaruit ze preekte geeft geen
Cultureel Centrum Mariendaal,
antwoorden
In de donkere
do Weijers**
17 april
2013meer. aanvang
20.15 uur
Laan van Henkenshage 2, 5492
Over de inhoud van haar nieuwe nacht moet ze de ramen openen
BH te Sint-Oedenrode
voorstelling:
zit in9 haar
om te weten
hoebalie
hard het
rtverkoop
startEen
op vrouw
zondag
september
bij de
vanstormt.
Mariëndael
Tel.: 0413-474031
tempel. Haar aandacht wordt ge- Na haar succesvolle anniversarywww.mariendael.nu
13.00trokken
tot 16.00
uur.
Vanaf
10
september
te
koop
bij
het
VVV
en
door het geluid van de tour in 2011-2012 slaat Mathilde

Theater 2012/2013

riendael.
or meer informatie kunt u terecht op de website www.mariendael.nu
trampoline springen

2 voorstellingen
max. 4 kaarten per persoon

Anneke bedankt

golf

Mariendael, Laan van Henkenshage 2, 5492 BH Sint-Oedenrode
T 0413 47 40 31, www.mariendael.nu

Nisserois Golf Championship

NISTELRODE - Nisserois Golfkampioen Stroke Play bij de mannen: Jos Exters en bij de dames: Maria van
Nieuwenhuizen. De stableford werd gewonnen door Nick van Sante en Maria Reizevoort. Het was een heerlijke dag om op de Golfbaan De Hooge Vorssel te vertoeven. In het najaarszonnetje was het genieten en
lekker bijbuurten tijdens het Nisserois Golf Championship.

Nistelrode - Ze had het al aangekondigd en gisteren was het jammer
genoeg zover. Anneke (trainster) van de trampolinegroep in Nistelrode
is gestopt met het geven van trampolinetrainingen.
Met veel inzet en enthousiasme
heeft Anneke aan de basis gestaan
van de trampoline-afdeling van
Gympoint Nistelrode tot wat het
nu is. Een afdeling met een kleine
40 springers en springsters. En
verder heeft Anneke ook het wedstrijdspringen geïntroduceerd. Vorig jaar werd voor het eerst deelgenomen aan individuele wedstrijden
op E-niveau. Dit jaar is ingeschreven voor zowel team- als individuele wedstrijden. 6 oktober is de
eerste wedstrijd in Goes. Gelukkig

blijft Anneke wel als jurylid behouden voor de trampolinesport.
Anneke gaat een nieuwe uitdaging
aan bij de Koninklijke Marechaussee. We wensen haar daarbij ontzettend veel succes!
Op de foto de meiden van de
trampolineselectie tijdens de laatste training waarbij Anneke in de
bloemetjes werd gezet.
Anneke bedankt! De trainingen
worden overgenomen door Pieter
met assistentie van Ymke, Quin en
Liza.

Maria van de Nieuwenhuizen

Jos Exters

Het was goed toeven

Voor de 22ste maal werd het
Nisserois Golf Championship georganiseerd en het is nog steeds een
gezellige bijeenkomst met competitie-element. Om 8.30 uur verzamelden de deelnemers zich bij de
golfbaan in Nistelrode.
Of de maandag een mindere dag is
om het kampioenschap te organiseren dat weet de organisatie niet,
maar dit jaar waren toch enkele
tientallen deelnemers minder dan
vorige jaren. Veertig deelnemers

stonden aan de start. De competitie onder de fanatiekelingen was
groot, maar voor velen was het
ontspanningselement van deze
prachtige groene omgeving de
beste reden om mee te doen.

namen de organisatie in handen.
Het inschrijfgeld kon laag gehouden worden door de sponsoring
van Marya Schoenmode & Tassen,
OOvB, IVS Doseertechniek, Van
Tilburg Mode & Sport, Total Pack
en Heerkens Open Haarden.

Tussen de 9e en 10e hole werd een
lunch verzorgd en kon men even
uitrusten om hierna weer verder te
gaan met de rest van de 18 holes
die gespeeld moesten worden.
Martien Smits en Rens Reizevoort

Na een heerlijke dag in de buitenlucht was het tijd voor een diner
waar ook nog vele deelnemers bij
aanschoven, voor een gezellige
avond.
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beugelen

boksen

badminton

zwemmen

waterpolo

handboogschieten

tafeltennis
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korfbal

voetbal

Een ongelijke strijd
korfbal

hardlopen

paardrijden

jeu de boule

wielrennen

darten

golf

Loosbroek - Op zondag 30 september speelde Korloo 1 uit tegen
Heumen 1. Een duel tussen de nummer 1 en de laatste.
Heumen ging goed van start en met een paar dames die lekker op schot
waren, keken we dan ook al snel tegen een achterstand aan. We probiljarten
snowboarden
kano
beerden
deduivensport
Heumense judo
steun uit devissen
aanval te skien
halen door
te gaan voorverdedigen. Hierdoor wisten we in het tweede gedeelte van de 1e helft
het gat wat beter dicht te houden.

schaken

dammen

Het lukte ons echter niet goed om
zelf de bal in de aanval te houden,
waardoor er1cm
toch
druk op onze
b
verdediging kwam. We gingen de
rust in met een 10-0 achterstand.
1,2 cm b
Na de rust herpakten
we ons en
wisten we het verdedigend beter
dicht te houden. Het lukte ons
zelfs om een paar mooie aanvallen

Prinses Irene te sterk voor Berghem Sport
nistelrode - De hoofdsponsor van Prinses Irene, ‘Van Tilburg Mode & Sport’ had open zondag in Nistelrode. In Berghem leek het ook wel open zondag, want de equipe van coach Hans Groenendijk, speelde de
ene na de ander mooie kans uit tegen Berghem Sport, dat maar geen grip kreeg op de Nistelrodese voorwaartsen.

op te zetten en kansen te creëren.
Irma wist de score aan onze zijde
te openen; 13-1. Waarna Marieke
Smits dekaarten/bridgen
13-2 op haar naam zette.
Het laatste kwartier verslapten we
helaas toch weer, waardoor we in
korte tijd toch nog enkele doelpunten tegen kregen. Nicole wist
ook nog een doelpuntje mee te
pikken, maar desondanks verloren
we uiteindelijk met 20-3.
Volgende week spelen we om
13.00 uur thuis tegen SVOC ’01.

1,4cm b

voetbal
karten

Heeswijk pakt
opnieuw een punt in uitwedstrijd
autosport

motorsport

Verslag : A.v. Lokven 

Foto: Teun Bevers en Demi v. Wanrooy

Heeswijk-Dinther - Na een
moeizame seizoensstart met verscheidene blessures, was vv Heeswijk voor de uitwedstrijd tegen
Haarsteeg voor het eerst zo goed
als compleet, op de geschorste
rechtsback Dylan Davies na.

Het leek soms wel open huis, echter niet door gebrekkig verdedigen
van de Berghemnaren, maar door
knap aanvalsspel van Irene.
De mannen uit de gemeente Oss
mochten niet klagen dat de einduitslag beperkt bleef tot 1-4. Hun
doelman Roelofs speelde daarbij
een heldenrol, anders was het veel
erger geweest. Voor rust scoorden
de ongrijpbare Bekkers en Farneubun. Na rust maakte ‘patron’ Teun
van Schadewijk 0-3. Jeffrey Duif
stribbelde nog even tegen met de
1-3. Prinses Irene kon zich de luxe
permitteren om met topschutter
Job van den Elzen op de bank te
beginnen. Amper in het veld liet hij
zien het scoren nog niet te zijn verleerd. Hij bepaalde de eindstand,
die nog veel hoger had kunnen
uitvallen, op 1-4.

en de passerende Aarts werd vervoetbal
volgens omver geschoffeld door de
doelman. Na enkele schietmogelijkheden kregen de gastheren een Vorstenbosch - Een wedstrijd waarbij op voorhand niemand iets durfde te voorspellen. Boskant begon
corner. De afgeslagen corner werd echter meteen druk te zetten tegen een matig spelend Vorstenbosch. Door het slechte spel van Vorstenbosch
opnieuw ingebracht en kwam bij kreeg Boskant ruimte en kansen.
de tweede paal terecht. De Haarsteeg-speler schoot de bal op doel,
In het eerste halfuur van de wed- maar het schot werd geblokt door
strijd was Heeswijk sterker en cre- de inglijdende Van Doorn. De bal
ëerde enkele kleine mogelijkheden. kwam via de knie van de HeeswijkDe eerste echte kans voor de be- aanvoerder tegen zijn elleboog en
zoekers was ook direct raak. Uit dat was voor de scheidsrechter
een vrije trap van Van Doorn wist wel reden om een penalty toe te
de weer fitte Frank Dobbelsteen de kennen. Vanaf elf meter faalde de
verre hoek te vinden, 0-1. Daarna Haarsteeg-aanvoerder niet, waarhad Heeswijk twee mogelijkhe- door er met 1-1 gerust werd.
den om de score uit te breiden. Na de rust een open wedstrijd
Rob Tips kon na een goede aanval waarbij beide teams mogelijkheden
vrij
voor de keeper
uithalen,
maar
hadden turnen
op de winst.
Aangezien
voetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
handbal
zijn schot mistte. Uit een volgen- beide ploegen het vizier niet vollede aanval werd Danny Aarts diep dig op scherp hadden staan, bleef
gestuurd. In het strafschopgebied de stand die na 45 minuten bereikt
ging de bal via een verdediger van was op het bord staan. Voor beide
Haarsteeg langs de doelman af teams een punt, waarmee ze in de
richting het doel
de thuisploeg
stand niet
veel opschieten.
beugelen
boksenvan badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

Boskant-Vorstenbossche Boys

korfbal

Prinses Irene
korfbalsters kansloos
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

jeu de boule

judo

schaken

dammen

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

Nistelrode - Een van drie topploegen uit de hoofdklasse B bracht een
bezoek aan de korfbalsters van Prinses Irene. Waar het de vorige weken
1,4cm b
steeds één enkel
doelpuntje was, dat de vrouwen van de volle winst afhield, nu was het zaak het muntje naar de goede kant te laten vallen.
Prinses Irene liep echter vanaf het begin achter achter de feiten aan en
autosportredelijk kansloos met
karten 6 -13. Marina van motorsport
verloor
Venrooij nam de helft van
het totaal aantal doelpunten van Prinses Irene voor haar rekening.

In de 12e min. kreeg Pieter vd
Warenburg een uitgelezen kans
die hard via onderkant lat het veld
weer in ging en in 2e instantie ging
de bal over. In een van de weinige
kansen die Vorstenbosch creëerde
werd de bal door Wesley Dekkers
goed veroverd. Hij trok goed door
naar de achterlijn en legde de bal
terug op Luuk v Kessel die 0-1 aantekende. Boskant had de meeste
kansen en onder andere door niet
overtuigend wegwerken kwam
Vorstenbosch goed weg omdat

voetbal
Loosbroek - In een wedstrijd
waarin WHV vanaf het begin met
de rug tegen de muur stond hebben de mannen van Gerrit van
Uden in de slotfase met 2-0 verloren van Ravenstein.
Vanaf het begin stond WHV zwaar
onder druk, maar de verdediging
van WHV stond zijn mannetje en
deze gaf hierdoor niet veel kansen
weg. De beste kansen in de eerste
20 minuten waren zelfs voor WHV,
maar helaas werden deze kansen

Boskant deze niet wist te verzilveren. Maar in de 36e min. kwam
toch de gelijkmaker. Een vrije trap
werd door Frank vd Heijden tegen
de touwen gewerkt. 1-1 ruststand
In de 2e helft hetzelfde spelbeeld.
Een Vorstenbosch wat slecht overspeelde veel onnodig balverlies,
teveel ruimte weggaf en een voorhoede die niet goed bereikt werd.
De motivatie was er wel maar het
wilde allemaal niet lukken. Na een
vrije trap kon Maikel Merks met
een omhaal de 2-1 aantekenen.

Een kwartier voor tijd kreeg Boskant achter elkaar 3 goede kansen
die door de verdediging en goed
keeperswerk gekeerd werden.
Maar 5 min. later werd een bal
wederom niet goed weggewerkt
waarna de verder goedleidende
scheidsrechter een penalty gaf,
deze werd verzilverd door Edo
Brans. 3-1.
Helaas weer geen punten maar we
houden de moed erin.
Volgende week de thuiswedstrijd
tegen Volkel.

WHV verliest in slotfase
niet benut. Net voor rust maakte
aanvoeder Martijn van Pinxteren
een overtreding waardoor hij direct
rood kreeg. Hierdoor kwam WHV
nog meer in de verdrukking maar
toch werd de rust gehaald met 0-0.
Na rust hetzelfde spelbeeld, een
constant aanvallend Ravenstein en
een goed verdedigend WHV. Bij een
van de spaarzame uitvallen voor
WHV wist Yorrick vd Rakt bijna te
scoren maar zijn bal verdween hoog
over doel. Net toen de supporters
van WHV dachten dat er een punt

mee naar Loosbroek zou gaan werd
keeper Jaap de Wit verrast door
een afstandknal van een van de
voorhoedespelers van Ravenstein.
In de 88e minuut werd het verzet
van WHV gebroken 1-0 voor Ravenstein. WHV probeerde het nog
wel maar het mocht niet baten. Het
was zelfs Ravenstein wat nog eenmaal scoorde uit een penalty 2-0
voor Ravenstein. Een hardwerkend
WHV had een puntje verdiend
maar zag dit in de laatste minuten
helaas uit de vingers glippen.
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Geslaagd 45+ Lips Groen Dubbeltennistoernooi

Het tennistoernooi gehuld in het groen van LipsGroen, trekt ieder jaar heel veel deelnemers!

Nistelrode - Op 23 september was de finaledag van het 13e 45+ Lips Groen Tennistoernooi. De hele voorafgaande week werd er fel gestreden voor een plaats in de finale. De deelnemers kwamen van diverse tennisclubs uit de wijde omgeving. Het toernooi staat bekend om zijn gezelligheid en sportiviteit. De weergoden
hadden die week ook hun best gedaan. Op een enkel drupje regen na is het de hele week droog geweest.
De supporters en toeschouwers konden genieten op een verwarmd terras, onder het genot van een drankje
en overheerlijke hapjes.
De winnaars:
DD5. 1ste Martine van Hooft en
Hellen Verspaget-van Engelen.
2de: Greet van Doorn en Annelies
Jacobs
HD5. 1ste: Cor Broeren en Frans

trampoline springen

Duijts 2de: Rene Gloudemans en
Wilbert Janssen
DD6.1ste: Annemiek Koopal en
Maja de Wolf. 2de: Veran van Bakel en Margo Kuenen
GD 6. 1ste: Henk Heesakkers en

Rineke Geurts. 2de: Martien van
Wanrooij en Engelien vd Heijden
HD6. 1ste s: Jos Exters en Nicolaas
Ploegmaker. 2de: Mari vd Berg en
Martien Maas
DD7. 1ste s: Diny Arts-Boeyen en

Jump-Inn voor kinderen

Bewegen=Fun!
Nistelrode/Loosbroek/Vorstenbosch - Bijna iedereen heeft er
een thuis. Rond, vierkant, rechthoek, groen, geel of blauw. De tuintrampoline. En… veel kinderen vinden het te gek om er op te springen.
Je voelt je namelijk als een vogel in de lucht. Een hurksprong, spreidsprong, zitsprong, of salto, je vliegt door de lucht. Heerlijk… steeds
hoger en hoger.
In het kader van het project
Bewegen=Fun organiseert Gympoint Nistelrode haar eerste activiteit tijdens de herfstvakantie. Een
Jump-Inn. Jump-inn is een sportinstuif met allerlei vormen van springen: mini-tramp, airtumbling, dubbele mini-tramp, plank, … en nog
veel meer.
De Jump-Inn wordt gehouden op:
Loosbroek dinsdag 16 okt. 14.0016.00 uur (gymzaal basisschool St.
Albertusschool);
Vorstenbosch woensdag 17 okt.
14.00-16.00 uur (gymzaal basisschool Op Weg);

Nistelrode donderdag 18 okt.
15.00-17.00 uur (sporthal de
Overbeek).
Deze activiteit staat open voor kinderen van 6-12 jaar. Kosten € 2,-.
Inschrijven via info@gympoint.nl
o.v.v. Jump-Inn en de plaats waar
je wilt springen. Voor wie verantwoord springt op welke soort trampoline dan ook en geen rare stunts
uithaalt is trampolinespringen een
heerlijke bezigheid. Je voelt je als
een vogeltje in de lucht, zo gemakkelijk spring je! Voor kinderen
met een tuintrampoline is het wel
handig om essentiële veiligheids-

maatregelen en basic sprongen te
leren. Als je die kunt, kun je verder
met de moeilijkere sprongen. Dat
kan dus op 16, 17 of 18 oktober bij
Gympoint Nistelrode. Voor meer
informatie info@gympoint.nl.

Vrouwen van Prinses Irene komen op stoom
Nistelrode De vrouwen van Prinses Irene lijken na een wat aarzelend
begin de weg naar boven te hebben ingeslagen. Met verzorgd voetbal
en veel strijd werd in Apeldoorn gewonnen van Victoria Boys. Leonie
Haagmans, Sanne Huberts en Jody van Kessel zorgden voor een 0-3
eindstand.
een paar keer wat onzekerheden
achterin, maar dan was er altijd
doelvrouw Van Nuland die tijdig
ingreep. Net voor de kleedkamers
werden opgezocht stond de 0-2
op het scorebord. Opnieuw was
Leenman de aangeefster, goaltjesdief Huberts scoorde.
Coach José v. Hoof zette haar elftal
onder de rust nog extra op scherp.

Foto: Mario van Zeeland

Miep Vogels. 2de: Monique Pen- Donk en Francien van de Donk.
nings en Leonie Smeijer
2de plaats: Peter vd Bogaart en
GD7. 1ste: Theo Pijnappels en Ma- Gerdi Vos
rianne Dekkers. 2de: Leo Loeffen HD8. 1ste plaats: Albert Pepers en
en Carla Loeffen
Antoon Pepers. 2de plaats: Ad van
HD7. 1ste plaats: Toon vd Goor Nunen en Ad vd Tillaart
en
Fons van Nistelrooy.
2de plaats:
voetbal
hockey
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
Wim vd Akker en Jeroen Romme
Tijdens het toernooi zijn er foto’s
DD8. 1ste plaats: Caroline vd Ak- gemaakt die te bezichtigen zijn op
ker en Monique Pittens. 2de plaats: de website van TC Telro en www.
Henriette Hanegraaf en Lianne van mooinisseroi.nl. De commissie
Kessel
dankt alle sponsoren die dit toerGD8.
nooi mede
mogelijk
maakten.tafeltennis
beugelen 1ste plaats:
boksen Adriaan
badmintonvan de
zwemmen
waterpolo
handboogschieten

korfbal

Altior laat punten liggen
korfbal

hardlopen

biljarten

duivensport

dammen

voetbal

In de 8e minuut was er het eerste
gevaar van Prinses Irene zijde, via
een corner van Van de Nieuwendijk. Voetballend was Prinses Irene
de hele wedstrijd oppermachtig dat
resulteerde na zo’n twintig minuten in de 0-1. Haagmans scoorde
uit een corner van Truus Leeman.
Anne Hendriks speelde achterin
een prima partij. Er waren ook
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De altijd felle Jody van Kessel
schoot na 10 seconden al op de lat.
Het was dezelfde Van Kessel die
de wedstrijd definitief in het slot
gooide. Na een mooie solo gaf zij
de Victoria doelvrouw het nakijken
0-3. Doelvrouw Van Nuland moest
zo rond het uur nog al haar kunnen tonen en redde met een fraaie
safe waardoor de nul op het scorebord bleef. Al met al een goede
overwinning voor de hardwerkende Prinses Irene vrouwen, die nu
weer omhoog kunnen kijken.
Verslag: A .v. Lokven

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

vissen

skien

judo

schaken

Heeswijk-Dinther
- Rosolo 1
1cm b
– Altior 1 Na de goede resultaten
van de afgelopen weken, heeft Al1,2 cm
b
tior een derde
plaats
in de competitie weten in te nemen. Om deze
te behouden, is het belangrijk ook
de punten uit Reusel mee naar
1,4cm b
huis te nemen.
De wedstrijd start
goed en na een kwartier staat er
0-2 in het voordeel van Altior op
autosport
karten van 2
het
scorebord. Dit verschil
pt wordt even gehandhaafd, maar
dan weet de thuisploeg met twee
vrije worpen op gelijke hoogte te
komen, het is dan 4-4. In de laatste fase van de eerste helft wordt
nog maar één keer gescoord en
de ruststand is 4-5. In de eerste
minuut van de tweede helft weet
Altior het verschil te vergroten met
een afstandsschot. Daarna weet
Altior, totdat in de 20ste minuut de
7-10 wordt gescoord, constant een
voorsprong van 2 of 3 doelpunten
te behouden. Het laatste kwartier
loopt anders. Rosolo nadert tot
één punt en komt zelfs op gelijke
hoogte. De Reuselse dames groeien in de wedstrijd, terwijl bij Altior
het vertrouwen langzaam wegebt.
Hierdoor lukt het de thuisploeg om

darten

snowboarden

golf

kano

kaarten/bridgen

een voorsprong te pakken en deze
verder uit te bouwen tot 13-10.
Altior komt er niet meer aan te pas.
Rosolo 3 – Altior 2 Uitslag: 7-3
Spoordonkse Girls 2 – Altior 3		
Uitslag: 4-7
VIOS 2 – Altior 4 Uitslag: 7-11
Blauw Wit 2 – Altior 5			
Uitslag: 4-9
motorsport
Concordia/Boskant
4 – Altior 6		
Uitslag: 6-10
BMC A1 – Altior A1 Uitslag: 12-5
Rietvogels B1 – Altior B1		
Uitslag: 7-6
ODIO B1 – Altior B2 Uitslag: 3-3
Be Quick C1 – Altior C1
Uitslag: 4-3
Altior C2 – Odisco C1 Uitslag: 6-0
Altior C3 – BMC C2 Uitslag: 3-10
Altior D1 – Altior D2 Uitslag: 2-3
Celeritas E1 – Altior E1 Uitslag: 4-3
Flash E1 – Altior E2 Uitslag: 3-1
Altior F1 – Be Quick F1			
Uitslag: 3-9 strafworpen: 4-1
Altior F2 – De Korfrakkers F3		
Uitslag: 3-5 Strafworpen: 1-1
Altior F3 – Be Quick F2			
Uitslag: 0-0 strafworpen 0-1
Altior W1 – De Korfrakkers W1		
Uitslag: 2-1 Strafworpen: 0-0
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gilde

Tweede jongensteam t/m 10 jaar

Nieuwe Gildekoning

Nistelrode - Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 29 september
2012 om 09.00 uur kwamen de Gildebroeders en Gildezusters naar hun
Gildehuis om hun jaarlijkse Teerdag en hun twee jaarlijks Gildekoningschieten te vieren.

Vlnr: Ronald Spits Schutterskoning (kampioen) voor 1 jaar en Gildekoning Jan
van der Avoort voor 2 jaar

Heeswijk-Dinther - Het 2de
jongensteam t/m 10 jaar speelt
voor het eerst competitie op een
hele baan en dat betekent 4 single
wedstrijden en daarna nog 2 dubbels.
Dit team bestaat uit Carel van
Eerd, Rens van der Put, Jens van
Helvoort, Tijn van Zandbeek, Bart
van Erp en Jasper Abelen.
In 5 weken competitie hebben
ze toch al 6 wedstrijden weten

te winnen. Afgelopen woensdag
moesten ze thuis tegen de koploper uit Eindhoven. Hoewel er geen
wedstrijd werd gewonnen die dag,
werd er flink getennist door de
Balledonk. Want Carel verloor zijn
single na de eerste set net met 7-6
en Jens verloor zijn single in de tiebreak van de derde set.

In vol ornaat, vooraf gegaan door
de Standaardruiter gezeten op zijn
fraai uitgemonsterd paard de weg
vrijmakend. trok het Gilde naar
de woning van de oude Gildekoning Adriaan van Wanrooij, om

deze aan huis op te halen. Na een
vendelhulde door het Gilde en het
aanbieden van de Houten Vogel
en het Zilveren Koningsschild door
de Koning, toog het Gilde naar de
Gildehof aan de Hoge Akkers.

Daar werd de gebruikelijke broodmaaltijd genoten. Hierbij werd ook
aangeschoven door de Gildeheer
Pastoor Frits Ouwens.
Aansluitend aan de maaltijd werd,
na het vrijen van de Schutsboom,
het eerste schot gelost door de vertegenwoordiger van de Gemeente
Bernheze, de Locoburgemeester
Rien Wijdeven.
De Gildebroeders en Gildezuster
traden daarna aan om de Vogel
met een groot aantal kogels te
bestoken. Uiteindelijk was het Gildebroeder Jan van der Avoort die
met het welgemikte honderdvijfentachtigste schot de Vogel van de
schutsboom wist te schieten.
Daaropvolgend werd ook nog om
de titel van Schutterskoning gestreden, welke titel Gildebroeder
Ronald Spits voor zich wist op te
eisen. Beide Koningen vielen felicitaties en een vendelhulde ten deel.
‘s Avonds vierde het Gilde haar
jaarlijkse Teeravond.
De nieuwe Gildekoning zal zondag
7 oktober 2012 ‘s morgens om
09.30 uur in de St. Lambertuskerk
te Nistelrode geïnstalleerd worden.

jeu de boules

Jeu de boulesclub
Die Lé genoten van ‘Rondje Nistelrode’

Goed gedaan jongens en succes
in de laatste 2 uitwedstrijden waar
jullie zeker nog punten gaan halen.

badminton

Met 8 teams de competitie in!
Heesch - Afgelopen week begon de competitie weer bij de Heesche
Badminton Vereniging, waar dit seizoen maar liefst 8 teams (5 jeugden 3 seniorenteams) gaan strijden om het kampioenschap in hun klasse.
Nistelrode - Op zondag 30 september vond onder een strakblauwe hemel voor de leden van Jeu
de boulesclub Die Lé het jaarlijkse
‘Rondje Nistelrode’ plaats.
Door de activiteitencommissie was
een fietstocht uitgezet met onderweg 3 stops waar gebouled kon
worden. Maar liefst 36 leden hadden zich vooraf opgegeven en na
de koffie met vlaai op het thuishonk stapte iedereen rond 10.00
uur op de fiets richting Bedaf om
in het zand de eerste wedstrijd te
spelen. Na afloop waren er voor
alle deelnemers lekkere druiven,

paardensport

Elk seizoen neemt H.B.V. met
verschillende teams deel aan de
competitie van de Bossche Badminton Federatie, een regionale
badmintonbond die de competitie
en enkele toernooien organiseert
in de regio Den Bosch. Elk jaar levert deze competitie H.B.V. ook
verschillende kampioensteams op,
zowel bij de jeugd als bij de senioren. Ook op toernooien worden
regelmatig vele prijzen mee naar
Heesch genomen, en dat zal dit

seizoen niet anders zijn!
Hoe trots wij ook zijn op deze 8
teams die onze eer verdedigen in
de competitie, wij kunnen altijd
nog spelers gebruiken! Jong of
oud, recreant of wedstrijdspeler,
het maakt allemaal niet uit! Iedereen is op donderdag (senioren) of
vrijdagavond (jeugd) welkom om
het badminton 3 keer gratis te komen uitproberen!
Kijk voor meer informatie op
www.hbv-heesch.nl

die iedereen zich goed liet smaken.
Daarna toog men op naar de
tweede speellocatie: De Rakttuin
aan de Bovenkampweg. Hier kon
op het gras de tweede wedstrijd
gespeeld worden en werd ook de
lunch genuttigd.
Om 13.30 uur werd koers gezet
richting Slabroekseweg, waar ter
hoogte van de trimbaan in de bossen de 3e wedstrijdronde werd
gespeeld. Na de wedstrijd was er
voor iedereen nog een lekkere versnapering en kon de terugreis naar
het Gildenhof worden aanvaard.
Even na 15.00 uur zat de fietstocht
van 18 kilometer er op en konden

de laatste wedstrijden op de eigen
vertrouwde banen op De Gildenhof gespeeld worden.
Vice-voorzitter Kees van Oosten
dankte de activiteitencommissie,
de wedstrijdcommissie en de barcommissie die er samen weer voor
gezorgd hadden dat alles goed
was verlopen.
De eerste 3 prijzen waren voor de
3 leden die alle 4 wedstrijden hadden gewonnen.
Op de eerste plaats eindigde Fien
v.d. Heijden met een doelsaldo van
+36, 2e werd Martien v.d. Wielen
(+29) en 3e Peter Ludwig (eveneens +29).

Ook Nederlands Kampioen
Nistelrode - Dit weekend is het
NK mennen verreden in Ermelo.
Ook Wilbrord van den Broek
en Koen Hopman van de Heemskinderen kwamen aan de start.
En na een succesvol WK vorige
maand, zijn ze vandaag ook Nederlands Kampioen Mennen Enkelspan geworden! Een gouden
team, dat we de hartelijke felicitaties willen overbrengen voor hun
fantastische prestatie op het Nederlands kampioenschap.
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Herleef de 70’s, 80’s, 90’s en 2000’s
12 oktober

2 november

Reünie

Reünie

The Classics,
12 | 10 | 2012
DJ Rob Diederiks
DJ André
van den Heuvel
uit de Molenbar

Monte
Video
02 | 11 | 2012
DJ Rob Diederiks

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

23 november

26 oktober

Reunie

REUNIE

Kun je nog hakken?

al die ZERO hits draaien

Venga Boys

we overdwars aan

23 | 11 | 2012

DJ Paul Elstak

26 | 10 | 2012

elkaar tot EEn
dampende dansavond met

Gigi d.Agostino

Voor kaartverkoop: www.lunenburg.nl
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
BERNHEZE

3 - 13 oKtoBER
Kinderboekenweek 2012:
‘Hallo Wereld!’
Locatie: Bibiotheken Bernheze

11 oKtoBER
KBo activiteiten: creatieve
ochtend
Locatie: Zaal D’n Herd

12 oKtoBER
Koffie-informatiemiddag
3 oKtoBER
Vervolgbijeenkomst Bernhezer Locatie: CC de Pas
energie coöperatie
30-jarig jubileumconcert Mso
Locatie: Zaal ‘t Kerkzicht,
Locatie: CC de Pas
Loosbroek
Zie pagina 6
4 oKtoBER
13 oKtoBER
Werelddierendag
jeugddisco Remix
Locatie: CC De Pas
6 oKtoBER
Bernhezer Business Event
15 - 16 oKtoBER
Locatie: Maas Coating Groep
Filmhuis: kinderfilm iEp!
Heesch
Locatie: CC De Pas
Zie pagina 13
8 oKtoBER
leden van FNV-Bouw
Bernheze
Locatie: Rabobank Cereslaan 2
in Heesch
ondernemerslokaal
Locatie: CC de Pas
7 - 13 oKtoBER
Collecte
Brandwondenstichting

HEESCH

5 oKtoBER
piepschuim - in veel te
strakke broeken
Locatie: CC De Pas
6 oKtoBER
Kindernevendienst!
Locatie: PetrusEmmauskerk
Zie pagina 16
invictus
Locatie: CC De Pas
10 oKtoBER
Michiel stroink over zijn
roman ‘of ik gek ben’
Locatie: Bibiotheek Heesch

t/M 20 oKtoBER
Kaartverkoop Xploderz indoor
Locatie: www.xploderzindoor.nl
3 oKtoBER
Martien van den akker
gastspreker Heemkundekring
Locatie: Heemhuis Maxend 3
4 - 7 oKtoBER
Bernhezer jeugdclubkampioenschappen tennis
Locatie: TC Telro

9, 16, 23 oKtoBER
Vrije inloop avondsoos KBo
Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas
5 - 6 oKtoBER
publieksavonden en
jeugdmiddag bij Halley
Locatie: Sterrenwacht Halley
Zie pagina 17

NISTELRODE

6 oKtoBER
plantjesactie prinses irene
Locatie: Nistelrode

11 oKtoBER
informatieavond
1e H. Communie
Locatie: De KanZ

Wijnproeverij Wereldwinkel
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe
Zie pagina 1

15 oKtoBER
De poppendokter heeft weer
spreekuur!!!
Locatie: De KanZ

oogstfeest
Locatie: Kilsdonkse Molen
Zie pagina 8

LOOSBROEK

4 oKtoBER
open Dag stal Bertus
Locatie: Dorpstraat 44
5 oKtoBER
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg
10 oKtoBER
‘sportz! on tour’
Locatie: Loosbroek
11 oKtoBER
onderonsje loosbroek over
goed zien en horen
Locatie: D’n Hoek in Loosbroek
12 oKtoBER
’70 Feest
Locatie: Lunenburg
Zie pagina 7

HEESWIJK-DINTHER
t/M 16 oKtoBER
inschrijving
Herfstbridgemiddag
Locatie: CC Serveas

Volleybal speeltuin bij
Volleybalclub tornado
Locatie: Sporthal de Overbeek

5 - 7 oKtoBER
toneelvereniging Kantlijn:
‘Wat een heksenketel’
Locatie: Willebrordcentrum

Huis aan huis (oude) kleding,
textiel ophalen
Locatie: Nistelrode

5 oKtoBER
jupiler pubquiz
Locatie: Café zaal Jan van Erp

8 oKtoBER
jaarvergadering
supportersclub
Locatie: Kantine De Derde Helft

6 oKtoBER
lezing: Riet Fiddelaars over
haar nieuwste boek
Locatie: Abdij van Berne

9 oKtoBER
zonneochtend
Locatie: Paviljoen

Roze zaterdag
Locatie: Café zaal Jan van Erp

10 oKtoBER
open avond de Kanz
Locatie: Brede school de KanZ
Zie pagina 10

6 - 7 oKtoBER
landelijke
Vogeltentoonstelling
Exoten & parkieten
Locatie: CC Servaes

Kinderactiviteit
‘paddenstoelen en soep’
Locatie: Natuurcentrum Slabroek

7 oKtoBER
Matineeconcert: Gioiakwartet
Locatie: Kasteel Heeswijk

taartenschaaktoernooi
Locatie: Café Zaal Elsie
abdijconcert: jos van
immerseel
Locatie: Abdij van Berne
juinders vriendenavond
Locatie: Café Zaal de Toren
Zie pagina 12
9 oKtoBER
onderonsje: Voorlichting over
de oV-chipkaart
Locatie: CC Bernrode
11 oKtoBER
WMo ochtend
Locatie: CC Servaes
Workshops over ‘stevigheid
in jezelf’
Locatie: Abdij van Berne
13 oKtoBER
liesbeth van Dijk
Locatie: Café zaal Jan van Erp
14 oKtoBER
open dag bij
Huidverzorgingssalon Marja
Locatie: Gouverneursweg 6a
Zie pagina 3
Herfstoogst Kasteel Heeswijk
Locatie: Kasteel Heeswijk
Motorcrosswedstrijden
Locatie: Circuit Stanserhorn
15 - 21 oKtoBER
Bernhezer libre
Kampioenschappen
Locatie: Aquarest

VORSTENBOSCH
4 oKtoBER
oud papier
Locatie: Bebouwde kom

6 oKtoBER
Dansen tussen hemel en
aarde
Locatie: Kloosterkapel
Zie pagina 18

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

