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Timeless: Talent laat zich horen

FaunalanD - HEESCH
zOMErnaCHTFEsTIval - BERNHEZE

Bij de Night of the Music staan sommige leden op vertrouwde bodem

aanvullen waar nodig is. Verder kan
het niet anders dan dat er ook nog
flink geswingt gaat worden, want
bij het horen van de blazers kan
toch niemand stil blijven staan? Kei
gezellig dus!”
Ellen lijkt de rust zelve als ze over
‘the Night of the Music’ praat. “Ik
heb ook niet zo heel snel stress. Ik
denk vooral; ‘Ja leuk dat gaan we

EllEn: ‘Het kost wat

tijd en oefening, maar
het lijkt me super leuk
en gezellig!’

Leden Timeless

Tekst: Nina Mulder Foto: Marcel van der Steen

Ondanks dat Ellen het druk heeft
met haar vier koren, twijfelde ze
geen moment of ze mee wilde
doen aan ‘the Night of the Music’:
“Het kost wat tijd en oefening,
maar het lijkt me super leuk en gezellig! Ik ben natuurlijk niet alleen
een koor en was daarom enorm blij
dat er ook een aantal leden net zo
enthousiast waren als ik. De nummers die voor ons zijn uitgekozen
zijn allemaal erg verschillend, vooral

de snellere nummers zijn een uitdaging. Ons eigen repertoire varieert
ook van Ilse de Lange, de Beatles
tot Nick en Simon, dus wat dat betreft zijn we wel wat gewend.”
Timeless zal met drieëntwintig man
het podium betreden op 18 en 19
oktober. Ellen: “Een aantal leden
die mee doen hebben een binding
met Nistelrode, dat maakt het nét
wat specialer.” Ellen komt zelf ook

uit Nistelrode en - naast dat ze er
jaren heeft gewoond - heeft ze
ook 24 jaar bij de fanfare gezeten.
“Ontzettend leuk dat we alsnog
iets samen doen. Alleen in plaats
van dat ik op de hoorn speel, sta
ik nu mee te zingen. Dirigeren en
meezingen gaat prima samen, soms
alleen maar makkelijk want ik kan

doen’. Maar natuurlijk wordt het
straks wel spannender als het dichterbij komt, maar niemand zal het
aan me merken. Dat zou het koor
niet ten goede komen.
Of de rest al zenuwen heeft? Tja,
het is nieuw en groot dus best spannend, maar de nummers zijn goed
te doen en ze hebben allemaal al
thuis kunnen oefenen. Het zal vast
nog voor de nodige zenuwen gaan
zorgen, maar uiteindelijk is het alleen maar goed voor de onderlinge
band en zullen we er heel veel plezier in hebben!”

Boomrooierij

van 10.00 tot 20.00 uur
van 10.00 tot 17.00 uur

Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

• Bomen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen

• Klepelen takhout-begroeiing
• Ophalen groenafval
• Biomassa - Rondhout

0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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Heerkens Groente en
Waardsestraat 15
5388 PP Nistelrode

night of the Music 18/19 oktober, kaarten zijn al te
bestellen op www.stlambertusnistelrode.nl

Alle verenigingen en organisaties die met hun
e-mailadres in de gemeentegids staan, krijgen
een e-mail. Staat uw vereniging nog niet in de
gemeentegids, dan kunt u een vermelding op
de volgende manier aanvragen:
via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding
van gemeentegids Bernheze) en 0223-673010
(redactie Akse Media). U kunt uw wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte tot uiterlijk 27 september 2013
doorgeven. www.bernheze.org
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Bij ons bent u
aan het goede adres!
Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode
0413-477022
www.vanudencaravans.nl
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eet uitgewerkt plan.
We vragen geen compl
l staat een link
op www.kbo-brabant.n
ijvingsformulier.
naar een digitaal inschr
is 15 september 2013
De uiterste inzenddatum

Krant niet op
woensdag ontvangen?
Laat het ons weten voor
donderdag 15.00 uur,
dan wordt deze nog nabezorgd.
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955.

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Schadeherstel,
reparaties en onderhoud
van alle merken caravans!

Frui

Telefoon: 0412 611383
l
www.heerkensAGF.n

Jouw kwaliteiten:
andig/ondernemend
prettig in de omgang, zelfst
representatief, flexibel
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‘Night of the
Music 2013,
powered by
Charity Cup
Nistelrode’

uw vereniging in de gemeentegids?
vrijdag
zaterdag

Demi Van Wanrooij

180346

NISTELRODE - Terwijl de leden van fanfare Sint Lambertus Nistelrode druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor ‘the Night of the Music’ (18 en 19 oktober in sporthal De Overbeek), blikken wij maandelijks
vooruit met één van de betrokkenen om zo Bernheze alvast klaar te stomen voor dit spektakel. Dit keer spraken we met Ellen van der Ven, dirigente van het koor Timeless uit Vorstenbosch.

8 September a.s.

Heesch Presenteert

Wij zijn erbij!
Jij toch ook?

’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl

De Vr
Boekel, Venhorst
Volke

2

eten, drinken & uitgaan

cOLOFON

DeMooibernhezekrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 21 augustus 2013

Mark van de veerdonk
en de Kersouwe

kantoor
tramstraat 13a
5388 ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Reserveer voor deelname aan de

website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie rian van schijndel
Heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van lierop
rachelle suppers
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
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel

HEESWIJK-DINTHER - Deze weken, tijdens de productie van ‘The Godmother’ van theatergroep de Kersouwe, is Mark van de Veerdonk als een
van de schrijvers indirect te horen, zaterdagavond 24 augustus vult hij
zelf met zijn nieuwste show het podium van Natuurtheater de Kersouwe.
Oud-Heeswijkenaar Mark van de
Veerdonk zal met zijn programma
‘Weltebarsten’ weer een karrenvracht aan kakelverse grappen
uitstorten over het podium van de
Kersouwe. Aanvang 21.00 uur. Entree n 17,50.
Absurde humor
‘Weltebarsten’, de titel van zijn
nieuwste show zegt het al. Er zal
weer gelachen worden. Sterker
nog, het publiek van Mark van de
Veerdonk zal als vanouds worden
bedolven onder een dikke laag
confetti van vreemde verdraaiin-

gen, absurde anekdotes en snelle
oneliners. Het vertrekpunt van
‘Weltebarsten’ is weer het pretentieloze buurtschapje Slabroek waar
het leven nog simpel is. Mocht de
wereld toch nog vergaan, kom dan
naar Slabroek, want daar gebeurt
alles ruim 15 jaar later.
Kaarten voor deze voorstelling op
24 augustus zijn te bestellen in de
ticketshop op www.kersouwe.nl,
bij VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt Veghel.
Op www.kersouwe.nl vind je meer
informatie en het hele programma.

Nationale
Restaurant Week
bij ons van 23 augustus t/m 4 september
via www.restaurantweek.nl
TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

Raadhuisplein 7 | 5473 GC Heeswijk-Dinther | 0413 - 320016

www.hetsentiment.nl

reserveer tijdens de
nationale restaurant Week
23 augustus t/m 4 september

aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
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.

Foto: Thomas Segers

lunch
diner
borrel
terras
feestje

HEESWIJK-DINTHER - Restaurant Het Sentiment is, van vrijdag
23 augustus t/m woensdag 4 september, een van de 1.000 toprestaurants die een gastronomisch hoogstaand 3-gangendiner voor maar
€ 27,50 serveren.

Geen opgekruld vlees?
Als je vlees bakt met vet
eraan, maak dan altijd
een klein sneetje in het
vet. Zo voorkom je dat
het opkrult.

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

Dineren in een toprestaurant is
vaak voor een speciale aangelegenheid. Maar niet tijdens de
DiningCity Restaurant Week. Van
vrijdag 23 augustus t/m woensdag 4 september serveren de 1000
beste restaurants van Nederland
een gastronomisch hoogstaand
3-gangen diner voor de spotprijs
van € 27,50, wat op zichzelf al
een feestelijke aangelegenheid is.
Reserveren voor de Restaurant

Week kan alleen via www.restaurantweek.nl. U kunt uitsluitend op
deze website het restaurant van
uw keuze ‘real time’ reserveren. U
ziet onmiddellijk of er nog plaats is
in het desbetreffende restaurant.
Online reserveringen zijn tijdens
de DiningCity Restaurant Week de
enige geldige reserveringen.
Meer informatie:
www.restaurantweek.nl

Advertorial

Nieuw in ons assortiment
Kloosterkapel Vorstenbosch

Open huis in de Kloosterkapelculturele
Open
Monumentendag; kastelen,
en educatieve ontmoetingsplaats
Stichting

paleizen, grachtenpanden, kerken,

Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september rechtbanken, stadhuizen, universiDoor de eeuwen heen hebben invloedrijke personen en instellingen veel
monumentale pracht voortgebracht om hun macht tentoon te spreiden.
Dit gegeven vormt de inspiratiebron voor het thema van Open Monumentendagen 2013: Macht & Pracht.
In het weekend van 14 en 15 september zullen duizenden schitterende monumenten van Macht &
Pracht hun deuren openen voor
publiek, dus ook de Kloosterkapel
in Vorstenbosch.
Met het thema Macht & Pracht zal
er aandacht zijn voor de diverse

vormen van macht, zowel economische, politieke en rechterlijke
macht, als ook geestelijke macht,
de krijgsmacht en de Koninklijke
macht.
Dat betekent dat een groot arsenaal aan gebouwen hun deuren
gratis zullen openen tijdens de

teitsgebouwen en nog veel meer.
Overal waar de pracht, de rijkdom,
schoonheid en grootsheid voortkwam uit een manifestatie van
macht, is er sprake van Macht &
Pracht.
In Vorstenbosch zullen de molen en
onze Kloosterkapel op beide dagen
open zijn van 11.00 – 17.00 uur.
In onze Kloosterkapel zullen prachtige foto’s, kledingstukken en kostbare gewaden te zien zijn!

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

Gehaktbrood uit Maastricht...
Gemaakt van gekruid gehakt en krokant
gepaneerd met ambachtelijk broodkruim.
Lekker op de boterham of in stukjes
bij de borrel.
Exclusief verkrijgbaar
bij Bon Fromage
in Oss en in Heesch.
Kom snel proeven
in onze winkels...
‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl
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mooi vanhans manders

DEMI: ‘Ik kijk er naar uit om
weer terug te gaan’

De vakantie zit erop. Ik heb de afgelopen weken
geen gedicht geschreven, terwijl ik door het jaar
heen twee à drie gedichten per week schrijf.
Hoewel mijn vrouw en ik met vrienden in een
camper door Amerika hebben gereisd en we daar
de meest prachtige natuur gezien hebben, kwam
er nog geen halve dichtregel bij me op.
Vreemde paradox: door het jaar heen, als het door mijn werk en
andere beslommeringen druk is in mijn hoofd, rijzen de dichtregels als
paddenstoelen op in mijn brein en heb ik veel te weinig tijd om al die
poëtische ideetjes uit te werken. Maar als door vakantie en zon de rust
neerdaalt in mijn hoofd, komt er niets.
Even was ik bang dat ik uitgedicht was. Dat ik noodgedwongen zou
moeten stoppen als dichter van Bernheze en met deze rubriek in
DeMooiBernhezeKrant. Toen sloeg ik evenwel het vorige nummer
hiervan open en werd mijn aandacht getrokken door een artikel over
het nieuwe plein in Loosbroek. Met name werd ik getriggerd door de
wedstrijd die was uitgeschreven om een naam voor dit plein te vinden.
Het bloed in mijn poëtische ader begon meteen weer te stromen.

Plein in Loosbroek
Demy van Wanrooij nu nog in Nistelrode

Al is het dorpje Loosbroek nogal klein
-een school, een kerk, wat winkels en wat stratenToch wonen er een stuk of wat fanaten
Die vonden: ook zo’n dorp verdient een plein.

Tekst Rob Aarts

nistelrode – Zijn studie Chinees bracht Demi van Wanrooij (27) al driemaal naar China en een vierde trip
is in aantocht. Tijdens zijn reizen naar de Aziatische republiek deed hij de metropolen Peking en Sjanghai
aan. “En ik zie mezelf op korte termijn opnieuw voor een langere periode teruggaan”, voegt de net afgestudeerde Nistelrodenaar er direct aan toe.
Demi’s band met China kent zijn
oorsprong in 2009, toen hij besloot
om de studie Oriëntaalse Talen en
Communicatie te gaan doen. Direct richtte hij zijn aandacht op
het Chinees. Een jaar later zette
hij in Peking voor het eerst voet
op Chinese bodem. “Om te kijken
waarvoor ik studeerde. De zomer
heb ik benut om te studeren op De
Beijing University of Technology.
Eenmaal terug in Nederland wist
ik meteen dat het niet mijn laatste
bezoek aan China zou zijn.”
Nadat Demi in Nederland zijn
tweede jaar succesvol afrondde,
vertrok hij opnieuw naar Beijing
(Peking). “Het was verplicht om
een half jaar in China op stage te
gaan. Ik behoorde tot de beste
drie van de klas, kreeg een beurs
en behaalde mijn certificaat. Ik zat
er met mensen uit allerlei verschillende landen in de klas en op de
campus. Sommigen spraken niet

eens Engels, dus ik moest wel Chinees spreken. Dat heeft me wel
geholpen.”
“Na een half jaar in Nederland
te zijn geweest, vertrok ik naar
Shanghai voor mijn afstudeerstage. Ik mocht mijn afstudeerstage
ook in Nederland doen, maar ik
wilde terug naar China. Via een
bedrijf uit Eindhoven, De Boer en
Van Hout, kwam ik in Shanghai terecht. Het bedrijf wilde haar markt
verbreden door namens bedrijven
in Nederland en België producten
te gaan verkopen in China, te beginnen met voedingsmiddelen. Ik
heb geholpen om dat mee op te
zetten.”
Demi legt uit dat de Chinese economie een betere status heeft dan
de Nederlandse. “China is ook
geraakt door de crisis, maar de
economische groei bedraagt nog
steeds zeven procent.”

Met zijn diploma cum laude inmiddels op zak, heeft Demi zijn toekomstplan uitgestippeld. Hij gaat
voor de beste van twee werelden:
“Ik zie mezelf op de korte termijn
terugkeren naar China. Niet definitief, maar om er een aantal jaar
te werken.
Ik denk dat ik Westerse bedrijven,
die zich in China gevestigd hebben, een hoop te bieden heb. Als
ik in de toekomst aan kinderen
ga beginnen, wil ik terugkeren
naar Nederland. Ik denk dat ze
hier beter op kunnen groeien dan
in China. Ik kan dan aan de slag
bij een bedrijf dat activiteiten met
China heeft met betrekking tot
marketing, communicatie en consultancy.”

Zo’n plek waar mensen samen kunnen zijn
En over dorpse zaken kunnen praten
En waar je met je buren of je maten
Kunt denken: goh, wat is het hier toch fijn.
Nu, jaren later, is dat plein een feit
Maar moest men nog een naam ervoor verzinnen,
Wat leidde tot een creatieve strijd.
De jury vond dat Riek Verwijst moest winnen.
‘’t Dorpsplein’ schreef ze. O spitsvondigheid!
Hoe schiet zo’n fraaie naam een mens te binnen?

www.mooihdl.nl

Informeert, boeit
en interesseert

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Maar eerst wacht zijn vierde avontuur in China. “Het land is ontzetLaatenuw
huidige verzekeringspakket
door ons geheel
tend groot
de economie
groeit
nog steeds”, motiveert hij. “Ik kijk
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
er naar uit om weer terug te gaan.”

Laat uw huidige verzekeringspakket door ons geheel

Uw voordeel zou wel eens groter kunnen zijn
We leven toe naar De Hisse Kwis
2013
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.
dan dat u heeft durven denken.

Ons voordeel is ook uw voordeel!

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

Tel. 0413-291980
of 0413-291205

r

Houd ons goed in de gaten want
wie weet heb je er nog wat aan.
Over ±135 dagen is het al zover:
De Hisse Kwis 2013.
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Diepvries & Versproducten

Loop eens
binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op

even binnen of
neem contact op met:

S

Er wordt regelmatig vergaderd, de
vragen zijn in de maak en de geheime proef... die blijft geheim!
De site van De Hisse Kwis is in een
nieuw jasje gestoken.
Deze kun je bewonderen via www.
dehissekwis.nl. Hier vind je het

laatste nieuws over de kwis, foto’s
en een archief van voorgaande jaren. Ook dit jaar is De Hisse Kwis
weer actief op facebook (facebook.
nl/dehissekwis) en te volgen via
Loop eens
twitter (twitter.com/dehissekwis).
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HEESCH - Na een aantal warme zomerdagen en een heuse hittegolf zit
de vakantieperiode er weer op. De commissie is uitgerust en gaat vol
energie aan de slag met De Hisse Kwis 2013.

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

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

Woensdag 21 augustus 2013

Training Eigenwijs Creatief, iets voor jou?

HEESWIJK-DINTHER - Creativiteit is het vermogen om iets nieuws te creëren, ideeën en oplossingen te bedenken. Je zou beter kunnen als je het jezelf maar liet doen! Al sinds onze jeugd wordt de eigenschap creativiteit verwaarloosd terwijl daar tegenwoordig, zowel in leven als in werken, grote behoefte aan is. Ontdek
je eigen creativiteit en ga ervoor. Het geeft uniciteit waarmee jij je onderscheidt van anderen.

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

‘Introductie workshop op 28 en 31 augustus’
De Training Eigenwijs Creatief
helpt jou je creativiteit te hervinden en in te zetten. Een leerzame
training voor een kleine groep gemotiveerde mensen die op zoek is
naar creativiteit, ideeën, oplossingen en aanmoediging.
Om een indruk te krijgen van de
training en kennis te maken met de
coach kun je deelnemen aan een
introductie workshop. Deze is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan
verbonden.
Marie-José Winants, van Win

bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

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

Optimisd scoort goed
Bernheze - De intergemeentelijke sociale dienst Optimisd heeft onlangs in haar bestuur een tweetal onderzoeken besproken waaraan zij
heeft deelgenomen. In het eerste onderzoek werd de klanttevredenheid
gemeten en afgezet ten opzichte van de landelijk gemiddelden.
in overleg met klanten verder vorm
te geven.
In het tweede onderzoek, genaamd Beste Sociale Dienst van
Nederland, werd onderzocht hoe
sterk de bedrijfsvoering van de organisatie is om de haar opgedragen taken zo goed mogelijk uit te
kunnen voeren.
Klanttevredenheidsonderzoek
Klanten zijn positief over de dienstverlening. De beoordeling ligt met
een 7,4 ruim boven het landelijk
gemiddelde. Klanten die geen uitkering ontvingen, maar een aanvraag indienden voor een andere
minimaregeling gaven gemiddeld
een 7,8. Dit zijn de belangrijkste
conclusies uit het onderzoek. Deze
hoge tevredenheid is geen reden
voor Optimisd om stil te blijven zitten. In het najaar zal Optimisd een
klantenpanel vormen om de ontwikkeling van haar dienstverlening

Beste Sociale Dienst van Nederland
De wijze waarop Optimisd haar organisatie aanstuurt, heeft geleid tot
een verdienstelijke zesde plaats bij
de verkiezing. “Het deelnemen aan
een dergelijk onderzoek doen wij
niet voor een hoge eindklassering
maar om ervan te leren. Zo herkennen wij wat wij goed doen en wellicht van andere sociale diensten
nog kunnen leren”, aldus directeur
Victor Fijneman. Op het terrein van
re-integratie en juiste uitvoering
van de wet scoort Optimisd net zo
hoog als de nummer 1 uit het onderzoek. In vergelijking met andere
sociale diensten scoort de telefonische bereikbaarheid laag vanwege
het telefonisch spreekuur. Verbetermogelijkheden van de telefonische bereikbaarheid zullen worden
onderzocht. Beide rapporten zijn te
downloaden via www.optimisd.nl.

in Werk, verzorgt de introductie
workshop van de Training Eigenwijs Creatief in Heeswijk-Dinther
op woensdag 28 en zaterdag 31
augustus van 10.00 tot 11.30 uur.
Meer informatie kun je vinden op
de website www.eigenwijscreatief.
nl of via www.wininwerk.nl. Heb
je vragen of ideeën laat het weten.
Graag vooraf aanmelden per
e-mail info@wininwerk.nl of telefonisch 06-18174224.

Heesch - Op donderdagavond 5 september vindt het eerste Ladies
E(n)Vent plaats in de Pas in Heesch. Een nieuwe lifestyle-beurs waar
vrouwen EN mannen welkom zijn. In de theaterzaal maakt de tribune
plaats voor de stands. Sponsors van de Pas zijn vertegenwoordigd
maar ook vele andere deelnemers vullen deze beurs. Er is veel te zien
op het gebied van o.a. verzorging, gezondheid, educatie, fotografie,
bloemen, woonaccessoires, sport, kleding, tassen, sieraden en shawls.
Obese – RTL4
Kent u ze nog van het programma
Obese van RTL4: Angeli van Bergen en Coert van Roessel? Deze
avond vertellen ze u alles over
hun eigen programma RESET!
Vraag ze gerust het hemd van
het lijf over dit programma en
ze zullen u overtuigen dat u met
de juiste motivatie en een juiste
manier van sporten een gezonde
levensstijl kunt bereiken.
Mannenhoek
In het café speelt Joyce met haar
band, en de stoere noot wordt
gegeven door de Harleys, de
bierproeverij, de smartphone &
gadgets, pakken en een sfeervolle inrichting.

Tijdloos Mooi

‘Iets naar waarde inschatten’

Voor iedereen heeft waarde een andere
betekenis. Iets kan letterlijk of figuurlijk
waardevol zijn.
Vaak denken we dat waarde in materieel
zit, we zijn immers veel luxe gewend de
afgelopen jaren. Door de aanhoudende
recessie hebben veel mensen gedwongen
keuzes moeten maken, of erger nog,
hebben zij geen keuze gehad. Mensen
die net als u en ik gewoon hun stinkende
best hebben gedaan. Maar het bijzondere
Medi Spa hiervan is, dat later vaak blijkt dat ze
er sterker uitgekomen zijn. Zij worden
teruggeworpen op zichzelf en ontdekken een andere waarde.
Als je iets nieuws hebt gekocht, geeft dat een heel kortstondig
geluksmoment. Iets nieuws in huis is na 6 weken normaal. Van de
‘alledaagse’ mooie dingen zijn we ons vaak niet bewust, daar razen we
aan voorbij. Op vakantie zag ik een schip in een haven van 175 meter
lang, deze was bezit van één persoon. Hij wilde het grootste en mooiste
schip (uit welke frustratie zou dat gevoel geboren zijn?). Er waren 50
personeelsleden aan boord voor de 20 gasten. Deze man knipt met zijn
vingers en het is er. Zou hij gelukkig zijn? Hij ziet dezelfde zon, dezelfde

Raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther
06-18174224
info@wininwerk.nl
www.wininwerk.nl
www.eigenwijscreatief.nl

De lifestylebeurs waar mannen meer dan welkom zijn

Column

Foto: Jan Gabriëls

Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

Advertorial

Workshops
Er vinden deze avond workshops
plaats met een leerzame of spirituele invulling. Creatief inpakken,
weten wat de toekomst u brengt
of uw eigen wijsheid op een tegeltje? De beurs is te bezoeken
van 18.30 tot 22.30 uur.
Entree is € 7,50. U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee
met een zoetigheidje en voor de
garderobe wordt gezorgd. Kaartjes zijn te reserveren via: www.
de-pas.nl.
Voor meer info: info@de-pas.nl.

Advertorial

zee. Hij kan niet incognito op een terras gaan zitten om een lekker
wijntje te drinken. En die 20 gasten, zijn dat echte vrienden of vrienden
vanwege zijn rijkdom? Ik weet uit ervaring dat je heel vaak niet stilstaat
bij het moment, bij de prachtige eenvoudige dingen die we elke dag
kunnen zien, maar waar we vaak niet bewust van genieten. Vandaag
leven, zoals een kind dat kan. Een nieuwe dag zien vol verwondering.
Niet teveel met het verleden bezig zijn, dat kunnen we namelijk toch
niet meer veranderen, en de toekomst ligt nog voor ons. Die kunnen we
nog helemaal gaan invullen! De jeugd is daar heel sterk in. Ondanks hun
studenteninkomen zien ze veel van de wereld, en maken heel veel mee.
Ze zijn gewoon creatiever en zorgelozer, en pakken het moment.
In mijn center bemerk ik dat mensen veranderen. Ze investeren in
zichzelf, maar kiezen wel voor resultaatgerichte behandelingen. Ze
willen investeren in hun gezondheid en hun lijf. Want wat voor iedereen
geldt: ons lijf is en blijft ons meest waardevolle bezit! Het functioneren
daarvan is bepalend voor de kwaliteit van ons leven. We hebben er
zeker niet alle grip op, maar ik zie steeds meer bewustwording ontstaan.
Mensen zijn meer bezig met hun voeding, met beweging, met hun
vitaliteit. En daar ga ik me de komende tijd nog meer op richten. Hoe?
Dat lees je in mijn volgende column.
Vitale groet,
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Weerdenburg Web Works

2013 in motion
Agenda.
augustus
kaartverkoop

26 september
Workshop Social Media
voor alle sponsoren

5 oktober
Bernhezer Business Event

Hermes Machinale Houtbewerking
Nistelrode – Uw gastheer en gastvrouw van BBE 2013 in Motion: Geert en Sandra Hermes zijn bijzonder
trots dat het event dit jaar in hun bedrijfshal in Nistelrode plaatsvindt. Als gastheer en gastvrouw hebben ze
er ontzettend veel zin in om hun bedrijf om te bouwen tot feestlocatie, waar alle gasten van het begin tot het
eind kunnen genieten van een fantastische avond.
produceert op vakkundige wijze
diverse soorten ramen, deuren en
kozijnen. In de fabriekshal waar
deze duurzame houtbewerkte

Een feest voor alle
ondernemers, dat u
echt niet mag missen

Sandra en Geert Hermes winnaar ‘Ondernemer van het Jaar 2012’

Foto: Marcel van der Steen

Geert Hermes startte in 1995 met
een eigen machinale werkplaats in
Nistelrode. In 2007 verhuisde hij
naar een groter pand waar ruimte
was voor verdere groei.
Als gastheer en gastvrouw van het
Bernhezer Business Event hebben
ze er ontzettend veel zin in om hun

bedrijf om te bouwen tot feestlocatie, waar alle gasten van het begin tot het eind kunnen genieten
van een fantastische avond. Deze
voorbereidingen van het Bernheze
Business Event vragen vooral een
goede planning voor het leegruimen van de werkplaats.
Hermes Machinale houtbewerking

deuren en kozijnen gemaakt worden heten ze iedereen van harte
welkom om het feest mee te komen vieren. Geert en Sandra: “Vorig jaar kregen we de eer om tot
‘Ondernemer van het Jaar’ gekozen te worden, een ongelooflijke
ervaring die we iedere ondernemer
gunnen.

www.hermeshoutbewerking.nl

Wihabo personaliseert uw
Tony’s Chocolonely Chocoladereep
geffen – Al vanaf de oprichting in 1986 kiest Wihabo er continu voor te investeren in kwaliteit. De
drukker beschikt inmiddels over een modern en uitgebreid machinepark, waarmee alles in eigen huis
kan worden verzorgd. Maar niet alleen de machines en het drukwerk moeten binnen de Wihabo-visie
voldoen aan kwaliteit. Veel meer nog staan de werkwijze en aandacht voor de wensen van de klant
centraal.

D

e sociale betrokkenheid
gaat bij Wihabo tot ver over
de grenzen. Behalve dat ze lekker dicht bij huis het BBE voor het
tweede jaar ondersteunen, werken
ze samen met succes aan Tony’s
Chocolonely’s marketingaanpak.
Wihabo heeft met een speciale

‘wikkelcreator’ de mogelijkheid
om gepersonaliseerde wikkels te
maken. De repen worden gemaakt
van cacaobonen die rechtstreeks
worden ingekocht bij boeren in
Ghana en Ivoorkust, met wie Tony’s Chocolonely bovendien een
langetermijnrelatie heeft. Zo we-

ten de boeren zeker dat ze hun cacao kunnen blijven verkopen tegen
een goede prijs.
“Wij zorgen ervoor dat de wikkels
digitaal worden gedrukt, om de
chocolade worden gewikkeld en
worden verstuurd. Een ingewikkeld proces wat vlot verloopt.”,
vertelt Ruud over het Tony’s Chocolonely project.
U kunt meer informatie vinden of
uw gepersonaliseerde chocoladewikkel bestellen via
www.wihabo.nl.

Frank van Weerdenburg

F

rank van Weerdenburg is
enthousiast over het prachtig initiatief, zoals hij het noemt.
Toen hij werd gevraagd om de applicatie VisitorControl in te zetten
voor het Bernhezer Business Event
was hij daar meteen voor te vinden. Zijn sponsoring is de dienst
die de kaartverkoop en toegangscontrole van het event op rolletjes
laat verlopen. Rabobank Bernheze
Maasland is al jaren bekend met
het bedrijf dat met 3 fulltimers
nauwkeurige ‘op maat applicaties’
maakt. Behalve de VisitorControl,
maakt Weerdenburg Web Works;
websites, internetapplicaties, apps
en andere webbased software.
Weerdenburg Web Works produceert internetsites op maat. “We
hebben geen standaard websites
‘op het schap liggen’, maar bouwen de website op maat.”, vertelt

Foto: Ruud Welten

Frank en dit wordt begeleid van
idee tot eindresultaat bij het 13-jarige bedrijf.
Over het evenement
Het Bernhezer Business Event is
een prachtig initiatief wat ondernemers op een informele en ongedwongen manier bij elkaar brengt.
Leuk ook dat we dit jaar te gast zijn
bij de ‘Ondernemer van het Jaar
2012’ Hermes Houtbewerking.
Toen me gevraagd werd onze
dienstverlening in te zetten voor
dit evenement heb ik dan ook direct aangeboden dit aan een sponsorschap te koppelen. We zijn trots
hieraan mee te mogen werken!
www.weerdenburg.nl

Weerdenburg
Web Works

www.bernhezerbusinessevent.nl
Ook onderstaande bedrijven
steunen BBE
Robijn
Gebr. Dijkhoff & Zn BV
Smaragd
IBN
In Picto
Verkeersschool Kees van Iersel
Ari-Jenne Bloemsierkunst
Vriend
Autoschade Nistelrode BV
David raakt merken
Gabriels Fotografie
Hanex Carwash Heesch
Optimisd
Jack Martens tweewielers
Van Happen containers

online
kaartverkoop
gestart

Word ook
sponsor van
het Bernhezer
Business
Event!
Deze pagina wordt gesponsord door:
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aan het werk
Wilt u ook een vacature plaatsen in de goed gelezen DeMooiBernhezeKrant? U stuurt ons de informatie en het logo en wij
maken de advertentie voor u op in het daarvoor passende formaat. Meer informatie: advertentie@demooibernhezekrant.nl.

Heerkens Groente en Fruit levert alles dagvers op
het gebied van aardappelen, groente en fruit. Dit
varieert van onbewerkte tot bewerkte producten.
Alle bewerkte producten worden gesneden in
onze eigen hypermoderne snijafdeling.
De hoeveelheden variëren van een halve kilo tot
duizenden kilo’s.
Kwaliteit, prijs, creativiteit en service zijn bij ons
de belangrijkste punten, in alles wat we doen.

Heerkens Groente en Fruit zoekt per direct een:

Fulltime magazijnmedewerker m/v
en een

Parttime productiemedewerker m/v

Benjijjij16
16jaar
jaarof
ofouder
ouder en
en toe
toe aan
aan een
een afwisselende
afwisselende en
Ben
prettige
dan:
prettige baan?
baan? Wordt
Word dan

(voor ongeveer 20 uur per week)

Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Marielle@heerkensAGF.nl

Servicemedewerker m/vm/v
Tankstationmedewerker

voor 8-16 uur per week en voor 16-34 uur per week op
Shell station Vluchtoord te Uden en
Shell station Hanenberg te Heesch
(vanaf 18 jaar of ouder)

verzorgen vanJouw
de shop
(voorraadbeheer),
taken:
kassabediening,
verzorgen
van de
(voorraadbijhouden
buitenterrein
enshop
washal

Heerkens Groente en Fruit B.V.
Waardsestraat 15
5388 PP Nistelrode

beheer), bijhouden buitenterrein

Jouw kwaliteiten:
prettig in de omgang, zelfstandig/ondernemend
representatief, flexibel

Telefoon: 0412 611383
www.heerkensAGF.nl

Wij
Wij bieden:
bieden:
prettigewerkomgeving,
werkomgeving, prettige
prettige werksfeer,
passende
prettige
werksfeer,
passende
honorering
(CAO
Kleinmetaal)
honorering (CAO tankstations)

Uren in overleg
Uren in overleg

Vulploeg/stationsmedewerker m/v
Vulploeg/stationsmedewerker
m/v
(vanaf 16 jaar en ouder) voor 6-10 uur per week op

(vanaf 16
jaarstation
en ouder)
voor 8-12
per
Shell
Vluchtoord
te uur
Uden
enweek op
Shell
station
Hanenberg
te
Heesch
± 3 uur middag/avond
een keer ± 6teuur
in het weekend
Shell stationenHanenberg
Heesh.
Jouw
taken:
Jouw taken:
verzorgen/bijvullen
shop shop
bijhouden
washal/buitenterverzorgen/bijvullen,
bijhouden
washal/
rein en magazijn.
buitenterrein
en magazijn.
Wij
Wij bieden:
bieden:
prettige
werkomgeving,
prettige
werksfeer,
prettige
werkomgeving,
prettige
werksfeer,
passende
salaris
(±20%
boven
supermarktcao)
passend
salaris
(±20%
boven
supermarkt CAO)
schriftelijk of via mail binnen 8 dagen naar: Shell Hanenberg,
Reacties binnen
8 werkdagen:
t.a.v. J. Schellekens,
Bosschebaan
116, 5384 VZ Heesch
en/of
Shell info@schellekensbv.nl
Vluchtoord, tav J. Schellekens,
www.schellekensbv.nl
Industrielaan 31, 5406 XC, Uden

KBO Bernheze
Ideeën om werkgelegenheid voor
55-plussers te stimuleren!
Van alle groepen die werkloos raken, blijven senioren
gemiddeld het langst zonder baan. KBO-Brabant wil de
kansen voor werkloze senioren vergroten. Wij zoeken daarom
nieuwe, frisse ideeën uit de Brabantse samenleving die de
kansen voor 55-plussers op werk kunnen vergroten. Doe mee
en help werkloze 55-plussers met uw idee aan werk en maak
kans op een reis naar New York. Bovendien stelt KBO-Brabant
€ 10.000,- beschikbaar om het idee uit te voeren.
We vragen geen compleet uitgewerkt plan.
op www.kbo-brabant.nl staat een link
naar een digitaal inschrijvingsformulier.
De uiterste inzenddatum is 15 september 2013

180346

Uren
overleg
Uren in
in overleg

GEVRAAGD

Voor de regio Uden/Veghel

Vrijwilligers voor de
Palliatieve Terminale Zorg
WIE?
• Ieder die zich wil inzetten om het thuis sterven mogelijk te maken.
• Er is geen speciale vooropleiding noodzakelijk.
• Het is niet aan leeftijd gebonden.
• Zowel dames als heren zijn van harte welkom.
• Mensen die een uitkering ontvangen kunnen dit zonder gevolgen doen.
WAT KUNNEN WIJ U BIEDEN?
• In week 37 een vrijblijvende informatiebijeenkomst
met ervaren VPTZ vrijwilligers
• De basis training VPTZ: Start in week 37 2013
• Intensieve persoonlijke begeleiding.
• Groepsbegeleiding.
• Onkostenvergoeding.
• Een zinvolle invulling van een gedeelte van uw vrije tijd.
• Sociale contacten.
• Door professionele aansturing en begeleiding is persoonlijke groei mogelijk.
• 2 keer per jaar themadagen.
• 2 keer per jaar een ontspanningsdag.
• Na een jaar praktijkervaring zijn vervolgcursussen van de VPTZ mogelijk.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar:
0413-820305 of 06-12 11 46 06 - info@svptz.nl
Website: www.vptz-uden-veghel.nl
De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel, Venhorst, Erp, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, St. Oedenrode, Zeeland, Uden,
Volkel, Odiliapeel, Veghel, Eerde, Zijtaart, Mariaheide, Keldonk en Schijndel
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Elke twee jaar het Historisch Oogstfeest
Zondag 25 augustus weer even terug in de tijd met gezelligheid

kids back to school mom’s time out

HEESCH/VINKEL – Buurtvereniging Heesch/Vinkel is er bijna klaar voor, de weersvoorspellingen zijn goed
en de oude oogstactiviteiten kunnen van start. Een openluchtmis om 10.30 uur geeft het startsignaal van
deze bijzondere dag met het thema ‘Dankbaarheid’ en m.m.v. St. Barbara Gilde uit Dinther.
Voor jong en oud is er van alles
georganiseerd. Een kabelbaan over
de Wetering zorgt voor de jonge
bezoekers voor avontuur. Het
sportieve karakter wordt verkregen door de touwtrekwedstrijden
die ook over het water gaan en zo
altijd voor de nodige hilariteit zorgen.

Door de dag heen zijn natuurlijk
de oogstwerkzaamheden de rode
draad en zullen demonstraties de
bezoekers vermaken. De warme
bakker bakt het brood ter plaatse
en de bezoekers kunnen dit kopen.
De Friese paarden met hun amazones zorgen voor een mooie show
en de vendeliers van het gilde laten

zich hier ook zien. In de middag is
de dienstenveiling met Mark van
de Ven en Leon Steenbergen in
hun veilingmeestersrol: een genot
om aan deel te nemen.
Komt dat zien en geniet van het
authentieke vertier op het terrein
van huis Deelen. Entree is gratis.

actie geldig
op dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 9.00 en 18.00 uur

M

MOM’S TIME OUT
kinderen naar school gebracht
nu even tijd voor moeders
45 minuten skintreatment voor b

beautè totale didi
laar 57e Nistelrode
tel: 0412-612671

37,50

www.btdidi.nl
info@btdidi.nl

Een avond
in Franse Sferen
creatieve
oplossingen
Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Buro Tweevoud is een
full-service reclamebureau
vol van ideeën en creativiteit.

info@buro-tweevoud.nl
www.buro-tweevoud.nl

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.
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ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

Loosbroek – Vrijdag 30 augustus zal de Wis
omgetoverd worden voor een avond in Franse Sferen.
Wat kunt u verwachten:
• Kaas & wijnproeverij
• (Franse) muziek
• Karikatuurtekenaar
Kosten: € 7,50 per persoon
Aanvang: 20.30 uur
Einde: 24.00 uur
Aanmelden: voor 24 augustus via info@de-wis.nl.
Meer informatie: www.de-wis.nl

ROOD FRUIT FESTIVAL

de bakkers Lamers

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

TERDAG
A
Z
M
/
T
G
A
MAAND0 UUR OPEN
OM 7.0 bakkers:
e

tips van d

Stokbroods.
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k
Umeiteknaas en verse uiebnasknkiperpijer € 1,95
uit eigen
Natuurlijk
vla
nro
hte
ru
osv
isaaiavliaai
Btr
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nerdcba
oe
Ci
ele5nvl
and,9
€ 12
rsonene am
me
10t-12gespeuik
10-12 personen € 12,95

deze aanbiedingen gelden van 22-8 t/m 28-8-2013

Omdat het rood fruit nu op z’n lekkerst
is maken we lekker veel vlaaitjes om
van te snoepen. Krokante korstbodem
gevuld met vanille kookroom
uit eigen banketbakkerij is
de basis, belegd met aardbeien,
frambozen en bessen.
Daar loopt het water
van in je mond…

Bij aankoop van
2 broden
naar keuze
rood fru
vlaaitjes it

2

2,95

normaal 4,00

Heel veel mooie rode aardbeien

en nog meer sappig rood fruit

dit is feest!
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Wellicht kent u mij als
ouderenadviseur
HEESCH – Hierbij wil ik me voorstellen, ik ben Femke Prince en wellicht kent u mij als ouderenadviseur in de kernen
van Heeswijk, Dinther en Loosbroek. De ondersteuning van
vrijwilligers en nieuwe vrijwilligersinitiatieven valt ook onder mijn takenpakket. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe
vervoerservice HDL die vanaf 1 juli is gestart.

FEMKE PRINCE

‘Plezier en enthousiasme’
Kantoor Vivaan/ j.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
jongerenwerk/ j.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Tevens ben ik betrokken bij het Ouderenplatform HDL en
de Overleggroep Ouderen Bernheze. Deze overleggroepen
bestaan met name uit vrijwilligers die ontwikkelingen voor
senioren op de voet volgen en nauw betrokken zijn bij het
ouderenbeleid in de gemeente Bernheze.
Sinds kort zet ik me tevens in voor het project Leren?
Gewoon Doen in het kader van laaggeletterdheid.
Inmiddels werk ik ongeveer 3 jaar in de kernen Heeswijk,
Dinther en Loosbroek en verbaas me met regelmaat over
het werk dat wordt verzet door alle actieve vrijwilligers.

De betrokkenheid in de dorpen is
groot en men heeft echt iets voor de
ander over!
De betrokkenheid in de dorpen is groot en men heeft echt
iets voor de ander over! Bij zowel de vrijwillige als professionele organisaties is de bereidheid om samen te werken
groot. In de grote steden kunnen ze vast nog iets van ons
leren. Dat maakt ook dat ik mijn werk met veel plezier en
enthousiasme doe.
Mocht u mij tegenkomen in de buurt, dan mag u mij altijd
aanspreken voor vragen of ideeën! Mijn vaste werkplek is
in het jongerencentrum Checkpoint te Heesch.
U kunt mij bereiken op maandag, dinsdag of donderdag
via telefoonnummer 0413-367309 of een mail sturen naar
femke.prince@vivaan.nl

zomerspaarweken
bij regiobank
BERNHEZE - Veel mensen willen graag een bank in de buurt. Om gewoon even binnen te kunnen lopen voor een vraag of een goed advies.
Een kantoor om de hoek, met een bekend gezicht, waar ze hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. RegioBank is een bank waarbij dit
kan. Wilt u ook een bank die dichtbij u staat? Dan is RegioBank een
aanrader. Nu helemaal, want u krijgt tijdens de Zomerspaarweken een
volleybal cadeau als u € 750 spaart*.
Klanten kiezen zelf hoe ze hun
geldzaken regelen
Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. Wij zijn het kantoor om
de hoek. Bij ons kunnen klanten
hun geldzaken regelen zoals zij dat
willen. Op kantoor, thuis via internet of onderweg via onze mobiele
app. En dat kost de klant niets extra’s.
Ook niet voor papieren bankafschriften of overschrijfkaarten.
Klanten kunnen bij ons terecht
voor betalen, sparen, alles. We
nemen de tijd voor persoonlijke
aandacht. Gewoon, een goed gesprek met een kop koffie. Op deze
manier kunnen we echt advies op
maat geven.
Spaar € 750,- en krijg een volleybal cadeau
Tijdens de Zomerspaarweken is
het extra aantrekkelijk om bij RegioBank te sparen. Als een klant
nu € 750,- bij ons spaart, krijgt hij
een unieke volleybal cadeau. En

natuurlijk altijd een aantrekkelijke
rente.

bURendag 2013
Burendag is een jaarlijks
terugkerend evenement
dat je samen houdt met je
buren en de buurt in het
vierde weekend van september. Dit jaar vieren we
Burendag in het weekend
van 20, 21 en 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt
en waarbij veel mensen
iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Buurten worden leuker,
socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en
zich samen inzetten voor
hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds
ondersteunen je daar
graag in. Met Burendag
willen zij mensen dichter bij elkaar brengen.
Daarom is het mogelijk
21 SEPTEMBER
als buurt een aanvraag tot
€ 500,- in te dienen bij het
Oranje Fonds om jullie
burendagplan te kunnen uitvoeren. Let op! De subsidiepot is vaak al voor
de sluitingsdatum opgebruikt.
Hebben jullie de koppen bij elkaar gestoken en een goed plan bedacht?
Vraag via www.burendag.nl een bijdrage van maximaal € 500,- aan voor
jouw burendagactiviteit! Het aanvraagformulier moet uiterlijk 2 september
om 12.00 uur bij het Oranje Fonds binnen zijn.
Heb je als buurt ondersteuning nodig of wil je eens samen brainstormen
over wat mogelijk is, neem contact op met Ron Bomelijn van Vivaan. Hij
heeft ervaring met het organiseren van de Burendag.
Ron.bomelijn@vivaan.nl of 06-52471914.

Voor meer informatie kun je kijken op www.vivaan.nl

www.mooinisseroi.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert

Kienen met
De zonnebloem

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank bij u in de buurt en
wilt u meer weten of vrijblijvend
kennismaken? Loop dan binnen bij
van Grunsven & Haerkens in Heeswijk-Dinther, Van Heck Assurantiën in Heesch of Rivez Assurantiën
& Risicobeheer in Nistelrode.
De medewerkers van Van Grunsven & Haerkens in HeeswijkDinther, Van Heck Assurantiën
in Heesch of Rivez Assurantiën &
Risicobeheer in Nistelrode zijn als
Zelfstandig Adviseur van RegioBank een onafhankelijke tussenpersoon.
Naast de producten van RegioBank
adviseren en bemiddelen zij ook in
producten van andere aanbieders.
Behalve voor spaar- en betaalproducten; daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.

* Deze actie loopt t/m 31 augustus 2013.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op
www.regiobank.nl. Op=Op.

veroorzaakt isoleren een
muf huis?
BERNHEZE - Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van de
Bernhezer Energiecoöperatie (BECO) op 3 september zal Ronald Loman vanuit de werkgroep Energiereductie de zaal meenemen in een
presentatie over de mogelijkheden van het naïsoleren van bestaande
woningen en het bewaren van een optimaal binnenklimaat in huis. Alle
naden dichtmaken kan prima, maar hoe zorg je dan voor voldoende
frisse lucht en toch weinig verlies van energie?

Op deze avond wordt minimaal
één voorbeeld van een bewoner
uit Bernheze gepresenteerd, met
zijn ervaringen op het gebied van
woningisolatie. Na de pauze geeft
ir. Reinier Vinken, algemeen direc-

De avond begint op 3 september
uur aanstaande om 20.00 uur in
het nieuwe Nesterlé gebouw in
Nistelrode. Het E-café sluit direct
aan op de ledenvergadering van
BECO die om 19.00 uur start. Iedereen is welkom en er zijn geen
entreekosten aan verbonden. Uiteraard is het voor niet-leden mogelijk om zich deze avond aan te

De avonden kenmerken zich door goede en
eenvoudige overdracht van kennis
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Woensdag 14 augustus werd er een kienmiddag gehouden voor de gasten
en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch in
het Willibrordcentrum te Heeswijk.
Er namen 45 personen deel aan
deze activiteit. Een goede concentratie was vereist bij het zoeken van alle nummers. En dat
werd regelmatig beloond met
een mooie prijs.

teur van ingenieursbureau Ulehake
in Oss een luchtige presentatie
over de huidige isolatietechnieken en de toekomst. Reinier geeft
tot in New York presentaties over
de nieuwste technieken rondom
de bouw en stedelijke ontwikkeling. En in de toekomst staat ons
nog veel te wachten! Een perfect
geïsoleerd huis kan bijvoorbeeld
de energie uit de grond halen. Er
wordt een klein tipje van de sluier
opgelicht en de toekomst wordt
getoond met andere vormen
van energie opwekken zoals zon,
grond en biomassa.

melden als lid van de Bernhezer
Energiecoöperatie.
BECO organiseert energiecafés om
burgers te informeren over energiegebruik en -besparing binnen
hun woonomgeving (en zelfs bedrijfsgebouw). De avonden worden georganiseerd door vrijwilligers van de BECO. De avonden
kenmerken zich door goede en
eenvoudige overdracht van kennis
en ondersteuning, maar ook door
Brabantse gezelligheid na de bijeenkomst. Dus graag tot ziens in
Nistelrode.
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duurzaam

mooi & duurzaam

nesterlé bedekt met zonnepanelen
NISTELRODE – Vorige week is Van Bakel Eco uit Heesch in opdracht
van de Gemeente Bernheze begonnen met het aanleggen van zonnepanelen op het dak van CC Nesterlé. Het Nesterlé is hiermee een
pilot voor de gemeente Bernheze om gebouwen die in het bezit zijn
van de gemeente Energieneutraal te laten worden.

naar energieneutraliteit in 2014.
Bij gemeentelijke (nieuwbouw)
projecten wordt in de investe-

cOLOFON

ringsopzet nadrukkelijk rekening
gehouden met duurzaamheid.

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• de Kriekeput
• los door het bos
• Bomenpark
• HB foods
• equiZenz

ze de kosten van energie zo laag
mogelijk kunnen houden.
In het kader van de nieuwbouw
van het Nesterlé-gebouw is van
meet af aan gezocht naar maatregelen om een zo groen en duurzaam mogelijk gebouw te realiseren. Naast vormen van slim en
logisch bouwen (o.a. hergebruik
van oudbouw, materiaalgebruik)
zijn goede isolatie, warmteterugwinunits (luchtbehandeling)
en WKO (warmte-koude opslag)
daar voorbeelden van.
Naast personeelskosten zijn energiekosten één van de grootste
kostenposten van verenigingen
en stichtingen die een gebouw
exploiteren van de gemeente.
Daardoor en door een zo groen
en duurzaam mogelijk gebouw
wil de gemeente meedenken hoe

De 128 panelen op het Nesterlé leveren met Nederlandse
zomers ongeveer 30.000 kWh
per jaar op. Dit is energie van
ongeveer 80 huishoudens. De
kostenbesparing voor het Nesterlé zal uitkomen op ongeveer
€ 3500,- per jaar. Naast het feit
dat ze een belangrijke bijdrage
aan duurzaamheid leveren, komt
de opbrengst van de zonnepanelen volledig ten gunste van het
gebouw. En dit is gunstig voor de
exploitatie.

mooi & duurzaam
• BeCo
• g.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der Wijst Kleinvak
• sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van schayk Vof
• orangerie Van tilburg
• rivez Assurantiën &
risicobeheer BV
• WVe schilderwerk
• V.o.f. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. geurts grondwerken
• financieel centrum Heesch

Achter de bar in de foyer zal een
paneel geplaatst worden waarop
duidelijk zichtbaar wordt hoeveel
kWh er al bespaard is en dit zal
dagelijks kunnen oplopen als de
zon schijnt.
De gemeente Bernheze streeft

rits stuk?

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar

mooi & online

www.sun-windenergy.nl

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’
stuk? In vele gevallen maken wij de rits
terwijl u wacht.
• Een jas, tas, broek of laars, het maakt
niet uit.
• Drukknopen en broekhaken,
wij maken deze ter plekke.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje
te maken, dan kunt u bij ons ook een
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend
kleding.
Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Van der Wijst Kleinvak,
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd 1

3 september

E-café met thema
gas en isolatie
Aanvang 20.00 uur
CC Nesterlé Nistelrode

29-4-2013 9:30:38

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

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

Geld verdienen?

Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl
Cereslaan 16, Heesch
0412 454 394

Nu
sub € 650,0
sidie
0
d
i
r
e
o
ct
ban p uw
krek
enin
g

• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• gracy.nl
• Uce.nl

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

Duurzame
Roadshow

bernheze - Zaterdag 14 september 2013 organiseert gemeente Bernheze de Roadshow
Duurzaam Wonen, een energiemarkt midden in Nistelrode (bij
Nesterlé).
De hele dag kunnen inwoners
en ondernemers zich vergapen
aan de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van energiebesparing, zonne-energie en duurzame voertuigen. Lokale en regionale bedrijven staan klaar om
u te adviseren over het verbeteren van uw wooncomfort, het
vergroten van uw huishoudbudget en een bijdrage te leveren
aan een groenere leefomgeving.
Mocht uw bedrijf niet kunnen
ontbreken op deze Roadshow,
dan kunt u zich aanmelden bij
TEVI (0412-63 53 97), de Heesche onderneming die de roadshow in opdracht van de gemeente Bernheze organiseert.

Nistelrode - Vier grijze mannen die al vele jaren met veel enthousiasme muziek maken en zingen. Folkmuziek is de benaming voor hun
muziekstijl van oorspronkelijk Engelstalige traditionele muziek. Folk
laat zich weliswaar vertalen als volksmuziek, maar meestal wordt dan
de Anglo-Amerikaanse volksmuziek bedoeld. Belangrijk kenmerk van
de muziek is het gebruik van traditionele muziekinstrumenten zoals viool, tin-whistle, banjo, mondharmonica en dergelijke.
Als muziekgenre is het in de jaren
vijftig opgekomen, en floreerde het
in de jaren zeventig en tachtig tot
heden. Artiesten binnen het genre
zijn Bob Dylon, Woody Guthrie,
Joan Baez en Ian Matthews.
Het genre is enigszins verwant aan
singer/songwriter-muziek, blues
en country en wordt vaak akoestisch en niet elektrisch versterkt
uitgevoerd. De gitaarstemming is
bij deze muziekvorm, evenals bij
blues soms voortkomt, afwijkend
van de meest gebruikte stemming
EADGBE.

Het is voor The Greyhounds, bestaande uit Arie Arts zang/gitaar,
Willy Daamen bas/zang, Ton van
Creij gitaar/mondharmonica, Tiny
Strijbos keyboards/zang en Willy
Daamen bas/zang, een hele mooie
uitdaging om met muziek en (samen)zang, de ene keer ingetogen
de andere keer voluit, het publiek
te boeien. Na een stilte van enkele
jaren hebben ze elkaar 4 jaar geleden weer gevonden.
Zondagmiddag 25 augustus
Muziekkiosk Nistelrode
Aanvang 15.00 uur
www.muziekkiosknistelrode.nl

Heesch

Excursie Utrecht ‘De Vrede van Utrecht’ 1713-2013
Heesch - Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een excursie naar
Utrecht. Aanleiding is de herdenking van de Vrede van Utrecht, die 300 jaar geleden gesloten werd. De deelnemers aan de excursie gaan met de trein naar Utrecht vanaf Station Oss-West.
Om 10.40 uur arriveren zij op station Utrecht-Centraal. Na een kleine
wandeling door de stad wordt een
bezoek gebracht aan Stadskasteel
Oudaen voor een kop koffie en
thee. Om 11.45 uur start vanaf het
Domplein een stadswandeling onder leiding van een gids van het Gil-

de Utrecht. De lunch wordt gebruikt
in de befaamde ‘Winkel van Sinkel’,
waar alles te koop is… Na de lunch
wordt om 15.00 uur een bezoek gebracht aan het Centraal Museum,
waar een speciale tentoonstelling
over de Vrede van Utrecht te zien
is: ‘In Vredesnaam’. Rond 17.00

uur wordt het programma afgesloten met een versnapering. Mensen
kunnen ervoor kiezen om in Utrecht
een hapje te blijven eten of de thuisreis te aanvaarden.
Deelname
Opgeven of meer informatie:

Riky de Jong 0412-646380 of
rikydjong@home.nl
Hans Penning 06-10463762 of secretariaat@de-elf-rotten.nl.
Opgave gaarne vooraf in verband
met het regelen van het vervoer.
De deelnamekosten bedragen
€ 35,- p.p., dat is inclusief reiskosten, stadswandeling, museumtoegang en koffie/thee. Lunch en
eventueel avondeten zijn niet inbegrepen. Indien u kortingskaarten

heeft, wordt het bedrag natuurlijk
lager. www.de-elf-rotten.nl

kbo nistelrode

KBO Bernheze
Laddercompetitie
van KBO-bridge
Heesch is gespeeld
Heesch - Twaalf weken lang is
op woensdagmiddag in de Pas gebridged. Die spelers die tenminste
acht keer aanwezig waren, doen
mee in een zogenaamde laddercompetitie. De beste scores van
acht wedstrijden worden berekend en het gemiddelde bepaalt
de plaats in die wedstrijd.
Al gaat het om de eer, er is natuurlijk ook een bloemetje of fles wijn
te winnen. Een eerste plaats, met
een gemiddelde score van 58.52%,
was voor Albert van Uden.
Paula van de Stappen werd tweede
met 58.16% en Pieta Swanenberg
derde met 57.42%.
De plaatsen 4 tot en met 8 scoorden allemaal in de 56.00%.
Er was ook een attentie voor die
speler die de 50.00% het dichtst

Maak eens een tochtje op de elektrische duofiets

benaderde. Dat was Ben Maas met
48.26%.
Aan diegene die het laagste gemiddelde had werd heel toepasselijk het boekje Beter Bridge uitgereikt. Alle spelers kregen door
de commissie KBO Bridge een
consumptie aangeboden. Ook u
kunt bridgen bij KBO-Heesch. Bel
Willy Muytjens 0412-613417 voor
inlichtingen.

Najaarsreis
Nistelrode - Laat u verwennen met het proeven van heerlijke
bonbons, verrassen door de bedrijvigheid in een van ‘s-werelds
grootste havensteden en de enorme omvang van schepen als de SS
Rotterdam.
Chocolade atelier Van Noppen
Om 8.30 uur vertrekken we vanaf
CC Nesterlé naar Ridderkerk. Daar
worden we ontvangen met koffie
en gebak, terwijl we kijken naar
een korte introductiefilm. Daarna

gaan we samen met chocolatier
Frits van Noppen zelf aan de slag
met bonbons en chocoladefiguren. Frits vertelt waar de chocolade
vandaan komt en hoe die wordt
gemaakt en verwerkt. Zo vers heb
je nog nooit een bonbon geproefd!
Havenrondvaart Spido
In Rotterdam wordt eerst een koffietafel geserveerd in het Maritiem
Hotel, direct bij de afvaartsteiger
van Rederij Spido. Hier wordt ook
de bus geparkeerd, dus er hoeft
niet veel gelopen te worden. Hierna beleven we een vaartocht door
de havens. We zien de skyline van
Rotterdam met uitzicht op werven,
dokken en de overslag van duizenden containers. Ook de SS Rotterdam is terug op haar thuisbasis en
prachtig te bezichtigen vanaf het
water. De dag wordt afgesloten
met een heerlijk 3-gangen diner op
de terugreis. Rond 21.00 uur zijn
we weer terug in Nistelrode.
De reissom bedraagt € 65,00 per
persoon. Hierbij is inbegrepen:

Vervoer per luxe touringcar, koffie met gebak en proeven bonbons, koffietafel, havenrondvaart,
3-gangendiner, consumptie en
fooi voor de chauffeur.

Ouderen, gym u fit
Nistelrode - Elke donderdag
houden drie groepen ouderen in
Nistelrode zich fit met bewegingsoefeningen.

Inschrijven
Maandag 26 augustus,
11.00-12.00 uur in CC Nesterlé.
In verband met reserveringen is bij
annulering geen teruggave van de
reissom mogelijk, tenzij voor vervanging kan worden gezorgd.

Dit vindt plaats in CC Nesterlé onder deskundige begeleiding. De
groepen starten om 9.30, 10.30
en 13.00 uur. Aanmelden bij Mieke Schram, 0412-617122 of loop
even binnen op donderdag.

KBO handwerkgroep

Er op uit met de
duofiets

Nistelrode - Heeft u nog restanten breiwol over of andere handwerkspullen? De handwerkgroep
van KBO Nistelrode is er blij mee.

Nistelrode - Kunt u moeilijk
zelfstandig fietsen of durft u er
niet meer alleen op uit?

Geef het af bij Ria van den Hanenberg, Kerkhoflaan 4, Nistelrode. Of
bel 0412-612497 en we halen het
bij u thuis af. Of kom een kijkje nemen op donderdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur in CC Nesterlé.

Maak eens een tochtje op de elektrische duofiets in onze mooie
omgeving samen met een van de
vrijwilligers van KBO Nistelrode.
U wordt thuis afgehaald en weer
teruggebracht. Bellen met Wim
Timmers tel. 0412-403639.
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INFORMATIE
voor de

kernen
Column

Ook op zondag is
Heesch aantrekkelĳk

reCHT
DiCHTbiJ….

www.centrumheesch.nl

Komkommertijd?
Niet voor het centrum van Heesch
HeesCH – De herinrichting is gestart en alle betrokkenen en geïnteresseerden hebben afgelopen week een
informatieavond kunnen bijwonen in de Pas. Op de stoep in de Schoonstraat (voor het gemeentehuis) staat
een informatiekeet die op gezette tijden geopend is voor het stellen van vragen, mocht hier behoefte aan
zijn. Reikhalzend kijken we uit naar een mooi nieuw stuk centrum en zoals voor alle verbouwingen geldt ook
hier: eerst in de rotzooi zitten om uiteindelijk een mooi resultaat te bereiken.
ren van de lunch. Op zondag zijn
er een aantal winkels open en dit
zorgt ervoor dat we – zelfs dan
- bezoekers in ons centrum kunnen verwelkomen. Een vergeten
boodschap, onverwacht bezoek of
gewoon even voor een uitje...ook
op zondag is Heesch aantrekkelijk.
Ook een aantal ondernemers buiten het centrum nemen aan deze
zondag-openstelling deel.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van Heesch
Presenteert.

Over mooi resultaat gesproken:
het centrum van Heesch mag een
nieuwe ondernemer verwelkomen.
Bar/restaurant Wolters start begin

oktober in het oude pand van De
Keuken met een nieuw restaurant
en zal - na uitbreiding van het terras - ook starten met het serve-

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Noteer alvast zondag 8 september
in uw agenda voor een gezellige
dag in het centrum van Heesch,
want de inschrijvingen van deelnemende bedrijven en verenigingen
stromen binnen!

www.vorstenbosch-info.nl
Informeert, boeIt en
Interesseert

voorziet Vorstenbosch, gemeente
Bernheze van actualiteit

Een sterfgeval in de familie is al erg genoeg. Verdriet, regelwerk,
proberen de draad weer op te pakken. En dan nog het gedoe rond
een erfenis. Het hoeft niet eens altijd om een groter vermogen te
gaan, om toch tot allerlei discussies en zelfs ruzie in de familie (of
meer algemeen de erfgenamen) te leiden. Er is lang niet altijd een
testament waardoor alleen de wet bepaalt wie erft en hoe dat gaat.
Overleg daarover is het beste, maar soms zijn de verhoudingen daar te
moeizaam voor.
En dan is het lastig regelen met de bank, de fiscus, de notaris en het
verzorgingshuis. Er ontstaat ook nogal eens discussie over de zorg
die een inwonende ouder in de laatste jaren heeft gekregen; hoe moet
dat worden gerekend? Nog iets anders is dat erfenissen tegenwoordig
nogal eens ‘onder water’ staan: er is dan niets te verdelen behalve
schuld. Op zichzelf al een situatie om over na te denken. Trouwens
u kunt als erfgenaam aanvaarden (eventueel onder voorwaarden, het
zgn. beneficiair aanvaarden) of verwerpen.
Kortom, zoals iemand eens tegen mij zei: “je moet de erfenis verdelen
als de oogjes nog nat zijn... ”. Hij bedoelde natuurlijk dat als iedereen
zich nog in de emotie en de gezamenlijkheid van het sterfgeval
bevindt, het overleg over de zakelijke kant -vaak- soepeler kan
verlopen. Maar dat komt er vaak niet van en het werkt ook niet altijd.
Wat dan? Een goede manier voor het oplossen van dit soort situaties
is een overleg- en bemiddelingsaanpak. Ik zeg met opzet niet dat het
altijd mediation moet zijn, dat gaat er vanuit dat iedereen alles zelf
kan oplossen en we weten dat dat niet waar is. Soms helpt het ook als
een adviseur en bemiddelaar wat meer stuurt naar een oplossing en
bijvoorbeeld een bindend advies over de zaak geeft.
Als een discussie over de erfenis op uw pad komt, overlegt u dan even
met mij over de te volgen aanpak.
Iedere maandag tussen 19.00 en 20.30 uur zijn wij aanwezig op
Kerkstraat 2A in Heesch voor ons gratis inloopspreekuur,
bij het kantoor van notaris Groeneweg.
rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl

* De actie loopt van 16 mei tot en met 31 augustus 2013.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!

Sp
€ 75 aar
krijg 0 en
volle een
ybal
*

mob: 06 11 72 70 28

Eijnderic: volop cursussen en workshops
Kom naar de open dag en maak kans op een cadeaubon
BERNHEZE - Nu de zomervakantie weer achter de rug is, is het een
mooie tijd om het cursusaanbod van de Eijnderic eens te bekijken. De
programmakrant verschijnt op 21 augustus. Op www.eijnderic.nl is het
complete aanbod ook te zien en kunt u zich direct inschrijven.

van grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
0413 - 29 19 80
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl

van Van
HeckHeck
assurantiën
Assurantiën rivez assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp
124 124
't Dorp
Laar 16, 5388 HE Nistelrode
53845384
MD MD
Heesch
Heesch
45 20 03
088 - 8000 900
0412T- 0412
45 20- 03
E info@vanheckassurantien.nlinfo@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nlwww.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

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

We hebben dit jaar voor u ruim
220 cursussen en workshops, variërend van 1 tot 40 lessen. Nieuw
dit jaar zijn de talencursussen voor
de jeugd. Engels voor hen die op
de basisschool al een mooie basis
willen leggen om op het (tweetalig) voortgezet onderwijs te starten
en een korte cursus Spaans op vakantie in het voorjaar van 2014.
Onze docenten geven u graag informatie over hun cursus.
U bent van harte welkom op:
Heeswijk-Dinther
Vrijdag 23 augustus
19.00 uur tot 21.00 uur

Bernrodegebouw, Zijlstraat 1a.
Tijdens deze open avond zullen
ook de Muzelinck en de Koninklijke Fanfare St. Willibrord hun activiteiten onder de aandacht brengen.
Heesch
Zaterdag 24 augustus
11.00 uur tot 15.00 uur
’t Dorp 92

Tijdens de open avond en dag zullen wij een aantal cadeaubonnen
verloten die u in kunt wisselen
bij een van onze vestigingen. Zo
wordt het nog leuker om een cursus te gaan volgen!

Nistelrode
Zondag 25 augustus
11.00 uur tot 15.00 uur
KanZ, Maxend 6.

Meer informatie via 0412-454545
Maandag t/m donderdag van 9.00
tot 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
René Habraken
uit Heeswijk-Dinther

Winnaar:
Carla van Meurs
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

Heesch – Van verzamelaarsobjecten, snuisterijen tot huishoudelijke apparatuur, babyspulletjes en curiosa. Het is allemaal te vinden in de uitpuilende kofferbakken tijdens de kofferbakmarkt op zondag 1 september
van 9.00 tot 17.00 uur aan de Leliestraat in de Bluumkesbuurt Heesch.
heid voor elk wat wils. Graag tot
ziens. Om de saamhorigheid en de
sociale contacten tussen de bewoners in de wijk te vergroten werd
in 1991 de Bluumkesbuurtvereniging opgericht. En tot op heden
werd deze doelstelling bereikt. Op
dit moment zijn er 51 gezinnen lid
waarbij een groot aantal mensen
op vrijwillige basis actief is in diverse commissies om voor jong en
oud activiteiten op poten te zetten. Één van deze activiteiten is de
kofferbakverkoop die op zondag
1 september 2013 van 9.00 tot
17.00 uur gehouden wordt in de
Bluumkesbuurt.
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Vlooienmarkt
Zondag 1 september
10.00 – 14.00 uur
C.V. ’t Skrothupke
parkeerterrein ’t Kofferen
St. Oedenrode
Entree € 2,00
Kinderen tot 12 jaar gratis.

6 delig sax servies
of aanvulling
bekers, kop en schotel,
vazen, borden, suiker,
thee/koffiekopjes met deksel,
theelicht met theepot,
suiker en melkstel 2x,
gebaksbordjes etc.
tel 06-23044316
s.v.p na 18.00 bellen.
Hondenbench
(75 x 50 cm) en 2 kunststof
hondenmanden (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,Nistelrode. 06-83575352
Screen, kleur groen
2,65 meter breed en
1,40 meter hoog. Van binnenuit met de hand te bedienen.
t.e.a.b. Nistelrode.
06-83575352.

gezocht

8

7

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

1
5
3

9

1
8
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Puzzle #91911

7

2

8

5

Wij, Hans en Marie-José
Egelmeer, geboren in resp.
Vorstenbosch en Tilburg,
12 jaar geleden begonnen met
La Colline, vakantieboerderij
in de Drôme, Zuid-Frankrijk.

‘Arrivée au sommet’ (aankomst op de top!) en ‘Peloton
ontmoet de Ventoux’, kopten de kranten. Zondag 14 juli,
nationale feestdag, 15e etappe, 100e editie en langste etappe
uit de Tour. Opgewonden stemming, nerveuze spanning.
Het begon al bij de bakker. “Morgen komt de Tour hier
voorbij, ga je kijken?” “Ja, misschien”, ontwijk ik nog. Ik
ken het langstrekkende circus van eerdere gelegenheden. De
warmte, de afgesloten wegen, het lange wachten. Toeterende
reclamejongens, volgauto’s, vouchers, strooibiljetten,
tv-motoren, helikopters. Kleurrijk, dat wel. Goed om een keer
mee te maken.
“Op tv is het beter te volgen, je ziet alles”, probeer ik nog.
“Nou ja, mocht je je bedenken, Camping ‘le Grand Bois’ heeft
een ‘vue exeptionnel sur le passage’, vanaf de Col de Boutière,
met Buvette (drankjes, hapjes, hot-dogs, ijsjes), parking en
tv-schermen, want alles zit dicht.”

te koop

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

1
3

Familie bedrijfsfeesten
www.losdoorhetbos.nl
GPStochten; De moord
op Sjaak of Mister X
06-22509314.

Luchtpost
drôme frankrijk

Jaarlijkse
rommelmarkt
Zondag 25 augustus
Buurtvereniging Over den
Dries. Tijd: 9.00-16.00 uur.
Entree: € 2,00 p.p., kinderen
gratis.
Lokatie: Over den Dries.

Kofferbakverkoop in
Bluumkesbuurt

Met dit jaar heel veel eenmalige
deelnemers, wat heel leuk is voor
het publiek. Volwassenen betalen
€ 1,50 entree en kinderen tot 13
jaar mogen gratis komen snuffelen. Iedereen die zijn gebruikte
spulletjes een tweede leven wil
geven kan nog een plaatsje huren
voor € 10,- en krijgt hiervoor een
plek van 4 x 6 meter. Voor informatie of aanmelding kan gebeld
worden met 0412-455267 of via
mail kofferbakmarkt@kpnmail.nl.
En iedereen die graag zijn of haar
slag wil slaan met leuke gebruikte
spulletjes is van harte uitgenodigd
om te komen snuffelen. Er is ge-

meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt
tel: 0413-206181
mob: 06-10025295
www.risero.nl.
Voor al uw ontstoppingen en
renovaties van uw riolering en
putten. Reinigen dakgoten,
renovatie en aanleg riolering.

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

n
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e
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aangeboden

4

8

ZONDAG

SEPTEMBER

van 11.00 tot 17.00 uur

GROTE BRADERIE
LIVEMUZIEK
KOOPZONDAG

GR ATIS

TO E G A N G

Natuurlijk, we hebben het gevolgd. De korte klim naar de
camping en de ‘Bouvière’ liggen op mijn trainingsrondje (de
55 km die ik 2x per week fiets ter voorbereiding op de Mont
Ventoux dit najaar). Even naar Bourdeaux. Het zijn de mooiste
kilometers. Heilige grond straks. Schitterende uitzichten op de
Montagnes du Poet, vergeten dorpjes als Félines
(3 boerderijen, maison de maïtre en een mesthoop) en le
Poet Célard, met kasteel, golvend graan, glooiende lavendel,
knoflook, gierst en zonnebloemvelden. Waarom niet.
“Vanaf de Ventoux wordt het klassement pas echt gemaakt”,
sprak Mollema gisteren in de avondetappe bij Mart Smeets.
Hij zou aanvallen. “Al is hij in het begin behoorlijk steil” en
“kan eenmaal uit het bos de wind een grote rol spelen”. “Vol
tegen, is het bijna zelfmoord om aan te vallen”. Hitte of ijzige
kou. Temperaturen zouden dit weekend tot ver boven de 30
graden oplopen. Verloor Tom Simpson, vlak onder de top,
op zo’n 1,5 km niet zijn leven door een cocktail van chaleur
(warmte), alcohol en amfetamine, waardoor de Berg pas echt
tot bedevaartsoord voor de wielerliefhebber kon uitgroeien?
Bauke hoopte hier geschiedenis te kunnen schrijven, immers de
laatste Nederlandse bergkoning was al van enkele decennia her.
We rijden naar Bourdeaux, staan even stil tussen de
geparkeerde campers aan de kant. Kunnen niet verder.
Tegemoetkomende auto’s…”kopgroep van 15 man, Wouter
Poels zit van voren”. Dit is gekkenwerk. Wat te doen. Vide
grenier (zolderopruiming) en Brocante in la Bégude de Mazenc.
We hebben nog een paar ‘Franse’ theepotten en enkele
champagneglazen nodig. “Zijn we op tijd terug om op tv de
aankomst op de Ventoux te kunnen zien”. OK, draaien we om.
En zien Froome, in het ‘maillot jaune’, op heroïsche wijze de
etappe winnen. Mollema wordt 8e, maar blijft niettemin 2e in
het Algemeen klassement.
14 juli 2013, 221 km door de Rhône vallei, waarin het peloton
de Ventoux ontmoette. Of het geschiedenis wordt? Over een
week weten we het. Inmiddels komt Bauke volgend jaar nog
een keer terug voor een podiumplek. Op een paar bruine
boterhammen en een bordje pasta. Beloofd. Heeft ook Laurens
voor 2 jaar bijgetekend, zoekt Wouter nog een nieuwe sponsor
en hebben ‘we’ er weer een paar helden bij. “Mogen we dat
zeggen? Ja, dat mogen we zeggen”, want genoten dat hebben
we. www.lacolline.nl
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bErnHEzE

b o uW t

uW bOuWpErIKElEn In bErnHEzE bOuWT?
InFO@DEMOOIbErnHEzEKranT.nl

Een rondje op de bouw…

CpO bouwproject Hoogstraat Heesch
HEESCH – Onlangs werd de stichting voor deelnemers aan het CPO-bouwproject aan de Hoogstraat opgericht. Nieuwe deelnemers kunnen nog toetreden en deelnemer van dit CPO-bouwcollectief en worden.

Toetredingsvoorwaarden
Behalve een inleg van € 150,- (algemene kosten) is een bijdrage
van € 3000,- in ontwikkelingskosten vereist. Daarnaast moeten
de termijnen voor architectkosten
worden betaald, conform CPOdeelnemersovereenkomst.
Woonwensen
Ook nieuwe deelnemers hebben
tot oktober 2013 de mogelijkheid
om woonwensen in te brengen.
Als deze vallen binnen de eerder
gemaakte afspraken, heeft dit
geen invloed op de v.o.n. prijs.
Over aanvullende woonwensen
zijn prijsafspraken met bouwbedrijf Van Herpen gemaakt.
Planning
Het ontwerp van FACTOR archiPrijzen patiowoningen (koop/huur)
Kavel + type
Oppervlakte kavel
nr. 3 (type C) ca. 215 m2
nr. 4 (type C) ca. 267 m2
nr. 8 (type V/L) ca. 343 m2
nr. 13 (type V) ca.237 m2

tecten is gereed voor een laatste toets. Binnenkort wordt de
bouwaanvraag bij de gemeente
ingediend. Gepland is in oktober
de 1e fase van de bouw (patiowoningen) te starten.
Voor de 8 patiowoningen zijn
grondboringen verricht en de gemeente gaat beginnen met het
bouwrijp maken van het bouwperceel. Conform planning is dit
begin oktober afgerond.
Koop-/huuropties
Op de 8 patiowoningen zijn 4
koopopties genomen. Beschikbaar zijn nog type V/L, type V en
type C. Hiervan is behalve het basismodel met berging een variant
met inpandige garage mogelijk.
Info 06-12097550.

Oppervlakte woning
ca. 150 m2
ca. 130 m2
ca. 163 m2
ca. 145 m2

V.O.N.*
€ 263.000
€ 285.000
€ 336.000
€ 284.000

*) Inclusief vloerverwarming, CV-ketel met grondwarmtepomp,
kunststof buitenkozijnen, houten binnenkozijnen en stelposten
(sanitair, tegelwerk). Exclusief stelpost keukeninrichting.

leeijen electro

bernheze bouwt MOOI

• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

Wasmachine ka43pot?
Bel: 0412-4510

NISTELRODE - Transport A. van den Elzen uit Nistelrode zorgde voor de verticale transport van dakplaten en
schoorsteen op de bouw waar Aannemersbedrijf Hans van de Velden en P. van de Zanden Bouwservice uit
Vorstenbosch de sceptor zwaaien. Venwico schilderwerken uit Nistelrode leverde het glas. Rietdekker Mark
de Laat uit Nistelrode zal een prachtig rieten dakbedekking leggen en Van den Heuvel Elektrotechniek uit
Heeswijk-Dinther zal o.a. zorgen voor de nodige sfeerverlichting in de mooie boerderij. Een mooi staaltje
Bernheze Bouwt... wordt vervolgd.
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kijk voor meer info op

www.leeijen-electro.nl
witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

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

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

www.gsbsierbestrating.nl

b o uW t

GOUDEN KANSEN tIJDENS DE

Maatwerk in o.a.:
• Kantoorinrichting
• Badkamermeubels
• Radiatorombouwen
• Kasten en schuifkasten • Keukens en keukenrenovaties
En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen
aan uw woning of bedrijfspand
De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F.
M.

0413-280183
06-10069604

E.
w.

info@kerkhofmaatwerk.nl
www.kerkhofmaatwerk.nl

restanten
opruiming
KOrtINGEN tOt

VrIJDAG 23 EN zAtErDAG

24 augustus 2013
VAN 9.30 tOt 16 UUr BIJ DE

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

CanaDaBaan 10 nisteLroDe
e

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

Canadabaan 10
5388 rt Nistelrode
tel: 0412-613320

SIErBEStrAtING • tUINtEGELS • MEGAtEGELS
NAtUUrStEEN • tUINVErLICHtING • tUINHOUt
tUINHUISJES • BLOKHUttEN EN MEEr

Advertorial

Meer licht en ruimte door dakkappellen
HEESCH – Van de Heijden Dakkappellen zorgt voor meer licht en ruimte op uw zolder, badkamer of
slaapkamer. Binnen 1 dag beschikt u over een prefab dakkapel op uw huis! Dit levert meert ruimte en
licht op, maar geeft uw huis ook een mooier en luxer aanzicht. Nu de BTW maar 6% bedraagt op de
arbeidskosten, en wij nog een extra korting geven van 4% (tot maart 2014) is dat wel heel aantrekkelijk!
garantie kunnen geven op de
dakkapelen en de nieuwe constructie.
Een vergunning aanvragen is
geen probleem, wij nemen u
alle beslommeringen hiervoor uit
handen. Zelfs de constructietekeningen en sterkteberekeningen
leveren wij er gratis bij, als dat
nodig is voor de vergunning. Als
u na het plaatsen van de dakkapel de zolder, badkamer of slaapkamer wilt aftimmeren voor een
mooier geheel, kunnen wij ook
dat uitvoeren.

*
*
*
*
*
*

In 1 dag geplaatst
15 jaar garantie
Onderhoudsvrij
Prefab dakkapellen
Kunstof, houten of aluminium kozijnen
Werkplaats open op zaterdag
van 10:00 - 14:00 uur
* Gratis een vrijblijvende prijsopgave
aan huis.
Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)
T. (06) 22 69 23 38

Wij maken dakkapellen in alle
soorten, kleuren en maten, tot
maar liefst 8 meter breedte.
U kunt hierbij kiezen uit kunststof,
houten of aluminium kozijnen.
De dakkapel/ramen kunnen wij
voorzien van rolluiken, screens,
ventilatieroosters en vlieghor-

ren. En natuurlijk kunnen we uw
dakkapel uitvoeren in het onderhoudsarme Keralit of Trespa.
Alleen de beste merken zoals Rehau kozijnen en Heroal rolluiken
met Somfy motoren bieden de
kwaliteit, waardoor we 15 jaar

U vindt ons op de Cereslaan 12a
in Heesch (naast McDonalds). Op
zaterdag tussen 10.00 en 14.00
uur kunt u onze werkplaats bezoeken en een offerte laten maken. De koffie staat klaar! U vindt
ons ook op Heesch Presenteert.
Gemakkelijk en gezellig!
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Energiezuinig en duurzaam

Column
OnnO
WAT is een GoeDe
rUiMTeliJke
onDerboUWinG?
Als u het voornemen hebt om te bouwen
of om een bestaand pand of perceel te
gebruiken voor een nieuwe functie, dan
kan het zijn dat dit niet past binnen
het geldende bestemmingsplan. Om
ONNO TRUSCHEL is
uw voornemen dan toch mogelijk te
zelfstandig adviseur op het
maken moet een bestemmingsplan- of
gebied van ruimtelijke
een projectbesluitprocedure worden
ordening en eigenaar van
doorlopen. Voor een dergelijke
RO Connect in Heesch.
procedure is een goede ruimtelijke
onderbouwing nodig. Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat:
• het (bouw)plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening
• de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing
bevat.
Anders gezegd: De ruimtelijke onderbouwing moet de afwijking
van het bestemmingsplan motiveren. U als initiatiefnemer
moet daarom de gegevens aanleveren die de gevolgen van de
bestemmingsplanafwijking voor de ruimtelijke ordening duidelijk
maken.

nistelrode – Ze zijn blij dat het begin gemaakt is met de bouw van de 6 patiobungalows. De families
Setton, Van de Bogaard, Van Dinther, Van Gogh en mevrouw Van Asseldonk worden de nieuwe bewoners
van 5 van de 6 patiobungalows van het CPO project aan het Toniesplein. De 6e woning wordt gezet door
Bouwbedrijf van Herpen. Antoon van Herpen: “Er is nog een woning beschikbaar, mocht iemand interesse
hebben dan kunnen ze contact opnemen met Bouwbedrijf van Herpen.”

Wat is een nu goede ruimtelijke onderbouwing?
In een ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen
aan de orde. Hoe ingrijpender en omvangrijker uw voornemen, des te
uitvoeriger zal de onderbouwing moeten zijn. In het algemeen zal dit
afhangen van:
• de aard en omvang van het project;
• de mate van ingrijpendheid in de ruimtelijke structuur;
• de actualiteit van het (gemeentelijk) ruimtelijk beleid en;
• de relevantie van het beleid van andere overheden;
• de aanwezige waarden (in de meest brede zin van het woord) en;
• de milieugevolgen.

www.herpenbouw.nl

Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing dus om dat u aantoont
dat uw plan onder meer:
• past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente;
• in overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied
van geluidhinder, luchtkwaliteit (stof, geur), bedrijven en
milieuzonering, bodemkwaliteit, externe veiligheid;
• geen verstoring betekent van archeologische waarden of voor de
leefomgeving van planten en dieren;
• voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en
wateraspecten.

www.vandintherbv.nl

Loopt u met de gedachten om een (bouw)plan te realiseren, laat u
goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

www.vanbakelelektro.nl

www.vanschaijkbv.nl

Antoon van Herpen en Gerrit van Dinther

Vorige week heeft van Schaijk
Transport BV het bijna legendarische Wit-Gele Kruisgebouw gesloopt. Op het Toniesplein kwamen hier vele generaties in hun
eerste levensjaar met hun moeder
bezoekjes brengen, om te wegen
en ter controle. Al enkele jaren
geleden is het consultatiebureau
verhuisd naar de Kanz.
De sloper is intussen gereed met
slopen maar, zo zegt Eric van

Schaijk: “Nu gaan we aan het
grondwerk beginnen.” Met het
grondwerk, de fundering, de installatieleidingen en het storten
van beton, werken ze naar de
winter toe en hopen ze dat het
tegen die tijd wind- en waterdicht is. Lukt dit? Dan zou dit leiden naar een oplevering zo eind
maart, al blijft natuurlijk de natuur
een belangrijke rol spelen.
Afgelopen maandag is een begin
gemaakt met het boren van de

bron voor de aardwarmte-installaties. De bron zit zo’n 95 meter
diep, waar het water altijd 18-20
graden Celcius is. De hybrideketel die er komt is heel energiezuinig. Dit doordat hij in de winter de warmte uit de grond haalt
en de ketel er in de zomer voor
zorgt dat het rondpompende water voor verkoeling zorgt.
Gerrit van Dinther, voorzitter van
CPO, vertelt enthousiast: “Het
wordt duurzaam wonen, dus
energiezuinig.”

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

Super latex
eigen merk
10 liter €

39,50

Sigmatin DGL Matt
10 liter €

59,95

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch, Tel.: (0412) 45 17 84
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Workshops slagwerk en blaasinstrumenten

Help de kinderen in brazilië
Je moet elkaar een beetje helpen nietwaar
HEESWIJK-DINTHER/LOOSBROEK - Tijdens de MIVA-collecte staat het werk van zuster Maria Lijnen en
pater Christiano Joosten in noordoost Brazilië centraal. Zuster Maria heeft in Bayeux een centrum opgericht
voor kinderen in arme wijken. Met onderwijs voorkomt ze dat deze kinderen op straat belanden tussen
drugsbendes en geweld. Pater Christiano zet zich in Campina Grande in voor moeders en kinderen in een
arme plattelandsstreek in de deelstaat Paraíba.
pen voor de kinderen die op school
een warme maaltijd krijgen.
Dinthers tintje
De parochies gaan een aparte actie
starten, waarbij het werk van pater
Gabriël en oud-Dinthernaar Hugo
van den Broek in Garanhuns, ook
in het noordoosten van Brazilië,
centraal staat. Hugo van den Broek
heeft zijn diensten als chauffeur en
tolk aangeboden aan de medewerkers van MIVA om het werk
van zuster Maria en pater Christiano als doelen voor de MIVA-actie
aan te kunnen merken.

HEESCH - Wil jij muziek gaan maken en weet je nog niet precies welk
instrument je wilt gaan spelen, schrijf dan snel in voor een van de workshops. In september/oktober starten we met de workshops voor kinderen vanaf 6 jaar.
Naast algemene muziekkennis en
kennis over verschillende instrumenten worden er met de blokfluit
of het slagwerk oefenpadje enkele
liedjes geleerd. De workshops bestaan uit ± 10 wekelijkse lessen
van 30 minuten. De workshops
worden gegeven door muziekkrachten met een stevige muzikale
achtergrond. Zij werken vanuit een
programma en zijn goed in de omgang met kinderen.
De kosten voor 10 wekelijkse lessen van 30 minuten bedragen
€ 30,00. Voor de workshop slagwerk krijg je gratis een oefenpadje
in bruikleen. Voor de workshop
blaasinstrumenten zijn de kosten

ook € 30,00. De blokfluit kost
€ 10,50. Het definitieve tarief kan
iets afwijken.
Workshops slagwerk
Woensdag 18.00-19.00 uur
Workshop blazen
Zaterdag 12.00-13.00 uur
Interesse? Haal een inschrijfformulier bij Wilma van de Ven Nistelrodeseweg 12 Heesch, of mail naar
wilmavandeven20@hotmail.com
en je ontvangt een inschrijfformulier. Voor meer informatie 0412451646 of 06-41744174.
Meer informatie ook tijdens de
open dag van de Eijnderic of tijdens Heesch Presenteert.

Beiden hebben MIVA gevraagd
om een auto
Een auto is er geen luxe. De meeste
mensen gaan te voet, maar de afstanden zijn enorm. Voor huisbezoek en bij ziekte van een kind en
andere vergelijkbare situaties kun

je met de auto de helpende hand
bieden volgens pater Christiano.
Zuster Maria beaamt dit: een auto
is pure noodzaak, om zieke kinderen naar de dokter te brengen of
families te helpen. Ook voor inko-

graffiti workshop
HEESCH - Deze zomer heeft Simon Leijen een graffiti-workshop gegeven bij Jongerencentrum Checkpoint in Heesch. Tijdens de workshop,
die enkele uren duurde, hebben onze fanatieke jongeren zich van hun
meest kunstzinnige kant laten zien.

nacht van de vleermuizen
rTIp

KInDE

je er gewoon iets nieuws overheen
spuiten!” Dit maakt het anderzijds
ook behoorlijk moeilijk - ten minste
als je het mooi wilt doen... (en ja,
dat willen wij!) Wanneer ben je tevreden met het resultaat en moet
je het laten voor wat het is?

MAASHORST - Natuurcentrum De Maashorst
organiseert op zaterdag 24 augustus de Nacht
van de Vleermuizen van 20.00 tot 22.00 uur.

Met vleermuizenspecialisten en IVN natuurgidsen gaan we op zoek naar vleermuizen.
We nemen ook een bat-detector mee en horen
de verschillen tussen de verschillende vleermuizen. Voor wie dit keer een beetje later naar bed mag.

De collecte
Steun de MIVA-collecte, de tweede
collecte tijdens de vieringen van 24
en 25 augustus 2013 in de kerken
van Heeswijk, Dinther Loosbroek.
Uw steun is hard nodig.
U kunt ook meehelpen met uw gift
op giro 2950 t.n.v. MIVA collecte
2013.

Na eerst wat theorie (jazeker, er
komt toch heel wat meer bij kijken
dan je in eerste instantie denkt...),
kon het creatief feestje losbarsten.
Lekker experimenteren met kleuren en vormen, wat prachtige re-

sultaten maar bovenal veel plezier
opleverde. Vanuit de jeugd waren
er dan ook veel positieve reacties:
“Het fijne is dat je met graffiti
laag-over-laag moet werken. Als je
ergens niet tevreden over bent kun

Kortom: onze jongens hebben lekker kunnen kliederen met kleuren,
hebben geproefd van een moderne vorm van kunstuiting, en last
but not least... hebben zichzelf op
de kaart gezet als echt Heesch Talent! Zie de foto’s.
Interesse in graffiti workshops?
Simon Lejien
mail: simonleijen@gmail.com

Heeswijkse balletschool weer van start
HEESWIJK-DINTHER - Nu de scholen begonnen zijn en iedereen op
gang is, start ook de Heeswijkse Balletschool met een nieuw seizoen.
Op donderdagmiddag 22 augustus is de eerste les op basisschool het
Mozaïek. Van 15.45 uur tot 16.30 uur is de les voor kinderen vanaf
groep 1, dus deze les is voor kinderen die al op de basisschool zitten.

Zaklampen zijn verboden
Kom maar mee als je durft! Opgeven en reserveren aan de balie of
op www.natuurcentrumdemaashorst.nl. Onder leiding van IVN natuurgidsen en vleermuizenspecialisten starten we de wandeling in de
avondschemering vanaf het Natuurcentrum. Langzaam wordt het
donker en gaan we vleermuizen horen en zien. We lopen een mooie
route door bos, langs water en open velden.
Bron: www.vleermuissitevoorkids.nl

De lessen worden gegeven door
Willeke van Slooten. Willeke heeft
jarenlang ervaring met deze lessen
en is afgestudeerd dansdocente aan
de Hogeschool voor de Kunsten.
Tijdens de danslessen leren de kinderen spelenderwijs hun hele lichaam kennen en krijgen zij ritme
en muzikaal gevoel door de manier
waarop de muziek tijdens oefeningen en dansjes gebruikt wordt.

Ook de fantasie speelt een belangrijke rol in deze lessen, die wordt
als uitgangspunt gebruikt voor diverse thema’s.
Als u geïnteresseerd bent voor
deze danslessen of informatie wilt,
neem dan contact op met Willeke
van Slooten; van.oorschot@ziggo.
nl of tel. 0413-291335.
Een proefles is uiteraard altijd mogelijk.

KINDERPAGINA
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vIp’s op ’t palet
HEESWIJK-DINTHER - De stap naar de basisschool is voor kinderen altijd een grote overgang. Daarom mogen
de kleuters, voordat ze vier worden, van tevoren een kijkje nemen op de toekomstige school. Basisschool
‘t Palet in Dinther heeft hier iets aan toegevoegd: VIP-momenten.
VIP staat voor Very Important Peuter, want dat zijn onze nieuwe leerlingen. Kinderen die op ’t Palet zijn
aangemeld, komen enkele maanden voor hun vierde verjaardag
met hun ouders naar school voor
een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgen zij een VIP-pas. Met
deze pas mogen zij kennismaken
met hun toekomstige groep.

KOKEN | KUNST | LICHAAM EN GEEST | BLOEMSCHIKKEN | CREATIEF | TALEN | COMPUTER

Schr
ijf u
nu in
!

Wij hebben weer een nieuw
gevarieerd cursusaanbod
voor jong en oud!

‘VIP sTaaT VOOr VerY
ImPOrTanT PeUTer’
De leerkrachten plannen momenten waarop de peuters welkom zijn
met hun ouders. De kinderen mogen dan meedoen met het spelen,
werken of fruit eten. Ook tijdens
bijzondere schoolmomenten mogen de VIP ‘s komen kijken, zoals
tijdens Actie Adoptie en de musical van groep 8 in de Kersouwe.
De ouders zijn bij deze momen-

Voor meer informatie
kijk op www.eijnderic.nl
ten aanwezig om kennis te maken
met de groep, de leerkracht en de
gang van zaken op ‘t Palet. Op de
foto: Hanna Meulenbroek en Sander van den Broek waren de eerste Peuters die voor ‘t Palet ‘Very
Important’ werden. Zij ontvingen
de pasjes uit handen van directeur

Mary-Ann van Hoof, maar wat ze
veel belangrijker vonden was het
meespelen en meedoen met hun
toekomstige klasgenootjes.
Wilt u meer informatie? Kijk dan
even op www.paletdinther.nl, mail
met info@paletdinther.nl of bel
met 0413-293597.

De wijsheid der kinderen is hun vrolijkheid

HEESCH
‘t Dorp 92
NISTELRODE
Maxend 6 De Kanz

www.eijnderic.nl

Eerste opening pastoor Maasstraat

HEESWIJK
Zijlstraat 1a Bernrodegebouw

FEEsT
bIj
basIs
sCHOO l HET
MOza
ÏEK

HEESWIJK-DINTHER – Vorige week woensdag was het feest op BS Het Mozaïek in Heeswijk-Dinther. De (eerste) opening van de Pastoor Maasstraat vond
plaats. Vanuit verschillende invalshoeken heeft de school nu een duidelijke schoolzone, gemarkeerd op de weg en met gekleurde palen en borden. Er is
gekozen voor een Kiss en Ride strook zodat ouders die de kinderen naar school brengen meteen door kunnen rijden en ze veilig op één plek de auto uit
kunnen stappen. Ook is het fiets-/voetpad voor de school niet meer aanwezig. Hiervoor is een alternatief gekomen naast het grasveld. Er zijn 2 voetbalgoals
geplaatst op het grasveld, deze zijn geschonken door de gemeente Bernheze.
BS Het Mozaïek heeft ook een kinderraad en aan hen was gevraagd wat ze graag zouden willen toevoegen op de speelplaats. Dit werd een duikelrek wat de
kinderraad deze ochtend opende. De vloer onder het duikelrek is geleverd door Kapteinservice uit Heeswijk-Dinther. In de toekomst zal het groen nog verder aangepast worden, door
het opnieuw inzaaien van het gras en het vervangen van een aantal bomen.

Advertorial

Computertypen voor groep 7 en 8 start kinderklas Heesch
BERNHEZE - Iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10
vinger-blindsysteem. De beste leeftijd om te leren typen is groep 7 of 8
en ouder. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren
typen? Dat kan. Je krijgt les, samen met andere kinderen van je eigen
school of bij jou uit de buurt. Je maakt gebruik van een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien.
Typeles is leuk en nog veel leuker met andere kinderen samen!
Door het toenemend gebruik van
de computer in het onderwijs, dagelijks leven en op het werk is een
goede typevaardigheid van groot
belang. Iedereen kan leren typen,
ongeacht leeftijd, eventuele beperkingen of ervaring met de computer.
Afsluiting van de cursus met een
waardevol diploma, als bewijs van
de verkregen vaardigheden, is dan
belangrijk. Iedereen die met een
toetsenbord werkt zou eigenlijk

moeten typen volgens het tienvingersysteem blindtypen.
Half/eind september starten we
weer op diverse basisscholen na
schooltijd met het computertypen
voor kinderen van groep 7/8 en
ouder o.a. in Heeswijk-Dinther (bs
Het Mozaiëk en ’t Palet), Berlicum,
Heesch (op het Hooghuislyceum),
Nistelrode (bs het Maxend en
de Beekgraaf), Vinkel (bs Mariaschool), Loosbroek (bs Albertus),
Nuland (de Meent).
Nieuwe scholen die het computer-

typen na schooltijd georganiseerd
willen hebben kunnen ook reageren. Voor scholen zit daar helemaal
geen extra werk aan vast. De lessen worden om de week gegeven.
De examens zijn in december en
januari. Bij het behalen van minimaal 100 aanslagen per minuut
(het gemiddelde is meestal 150
aanslagen per minuut) ontvangt
men een diploma als bewijs dat
men met gunstig resultaat aan de
examens heeft deelgenomen.
Naast het computertypen geven
wij ook nog Windows, Word en
Excel cursussen voor zowel beginners als gevorderden.
(Zie www.n-c-o.nl) Voor info of
aanmelding: www.iedereenkantypen.nl of 06-53830572.

Aanstaande zondag 25 augustus start het nieuwe seizoen van de kinderklas in Heesch. Iedere keer staat
een andere deugd centraal. Een deugd is een gave die
ieder mens bezit en in je leven steeds meer gepolijst kan
worden.
HEESCH -

Een deugd is als een edelsteen.
Deze keer praten we over zelfdiscipline. ‘Zelfdiscipline is nooit
prettig, op het moment zelf is
er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn plukken degenen die zich door haar
lieten vormen de vruchten van
een vredig en deugdzaam leven’
Hebreeën 12.11.
De kinderklas is bedoeld voor
kinderen van 4 tot 11. Er zijn
twee leeftijdsgroepen.

Ouders zijn ook van harte welkom. De kinderklas is geïnspireerd door het bahá’í-geloof, de
jongste wereldreligie.
De kinderklas duurt van 10.00
tot 12.00 uur.
Broekhoek 35, Heesch.
Voor meer informatie:
www.bahai.nl
Geertje van der Stappen
geertjevdstappen@xs4all.nl
0412 475171.
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DO
22-08

VR
23-08

ZA
24-08

ZO
25-08

MA
26-08

DI
27-08

19:00

19:00

21:30

20:00

20:00

4 generaties van der velden
HEESCH - Op 10 juni 2013 is Mike
Adrianus Arris van der Velden geboren. Zijn roepnaam is Mike. We
zijn erg trots dat vooral zijn overgroot-opa dit nog mee mag maken. En een naamhouder is toch
wel erg bijzonder na alle nichtjes
die geboren zijn.
Overgroot-opa Jan van der Velden, 79 jaar.
Opa Ad van der Velden, 53 jaar.
Papa Martijn van der Velden,
30 jaar.
Mike van der Velden 10 juni 2013.

WOE
28-08

Red 2
20:00

V.l.n.r.: opa Ad, overgroot-opa Jan
met achterkleinkind Mike en vader
Martijn.

The Mortal Instruments City of Bones
20:00

16:00
19:00
21:15

15:45
19:00
21:15

15:45
19:00
21:15

19:45

19:45

15:45
19:45

Spijt
16:00
19:00

13:00
19:00

13:00
19:00

13:45

jan en jo van santvoort-smits
50 jaar getrouwd
NISTELRODE – Op 7 augustus 1963 zijn Jan van Santvoort en Jo Smits getrouwd, dat is nu al weer 50 jaar
geleden. Jan komt uit Nistelrode en werkte als vrachtwagenchauffeur voor bouwmaterialen toen hij Jo, uit
Uden, leerde kennen in 1962. Zij werkte toen bij de bakker in Nistelrode. Na een jaar zijn ze op 7 augustus
1963 getrouwd en samen gaan wonen op Delst in Nistelrode.
en ging verder als huisvrouw. Ze
heeft her en der nog wel gezinnen
geholpen in de huishouding.
In juli 1998 zijn ze verhuisd naar de
Beatrixstraat, waar ze nu al weer 15
jaar met veel plezier wonen. Clemens en Rianne en hun kinderen
Kim en Gaby wonen sindsdien in
het ouderlijke huis. Met de leeftijd
van 80 (Jan) en 76 (Jo) hebben ze
nog veel hobby’s. Ze houden van
puzzelen, lezen, fietsen en ze gaan
graag op vakantie. Jan tuiniert ook
erg graag en beiden staan ze altijd
klaar voor alles en iedereen.

Now You See Me
20:00

21:30

21:30

21:30

20:00

20:00

20:00

19:45

15:45
19:45

The Lone Ranger
19:45

18:45
21:00

15:00
18:45
21:00

15:00
18:45
21:00

19:45

Verschrikkelijke Ikke 2 3D
13:15

13:15

13:45

Na twee jaar daar te hebben gewoond werd hun geluk bezegeld
met hun zoon Clemens. Jan werkte

ondertussen bij de wegenbouw. Jo
stopte een aantal jaar na de geboorte van hun zoon bij de bakker

Op 7 augustus van dit jaar hebben
ze een leuk feestje gevierd met familie en vrienden op Delst om het
50-jarig jubileum te vieren. Het is
namelijk niet iets wat je zomaar
voorbij wilt laten gaan!

Hans en Hannie 50 jaar getrouwd
20 Augustus 1963-2013

De Smurfen 2 3D
16:00

13:15
15:30

13:15
15:30

13:30
15:45

13:30

13:30

HEESWIJK-DINTHER – Hans de Visser, geboren in Zijtaart (1940) en Hannie de Visser van Gorp geboren in
Veghel (1941). Hans de Visser werd op z’n 15e postbode zoals zijn vader en zijn vaders’ vader. Tot zijn 55e
heeft hij daar gewerkt, toen hij met de VUT kon. Hij vond het genoeg. Tijdens het rondbrengen van de post
kwam hij bij de ouders van Hannie terecht in Eerde. Hannie had er de opleiding coupeuse gevolgd. In 1963
zijn ze getrouwd en gingen wonen langs het Kanaal.

Monsters University
13:30

bij de vrijwillige brandweer. Bovendien was hij actief bij de vogelvereniging.
In 1978 kreeg dochter Lilian met
de fiets een ongeluk en kwam
door complicaties in het Radboud
ziekenhuis in Nijmegen te liggen.
Hans en Hannie hadden geen rijbewijs en geen auto.

Percy Jackson Sea of Monsters 3D
16:00
21:30

15:30
21:30

15:30
19:00

16:00

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl
Service Bioscoop INDUSTRY

P

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel
rkeren!

Gratis pa

0413 - 820990

wk. 34, 35

Daar (het huis staat er niet meer)
is zoon John, stamhouder, geboren
in 1963. In 1966 is dochter Lilian
geboren en in 1968 zoon Rob.

In 1964 zijn ze verhuisd naar Abt
Moorsstraat 6 te Heeswijk, waar
ze nu nog wonen. Hans werd postbode in Heeswijk-Dinther. En ging

Gelukkig stond Hans via zijn werk
en hobby’s goed bekend en werden Hans en Hannie elke dag naar
Nijmegen gebracht om Lilian te
bezoeken. Hans en Hannie, en natuurlijk Lilian zijn daar nog steeds
heel dankbaar voor. Waar een
dorpskern al niet goed voor kan
zijn!
Hans en Hannie zijn inmiddels de
trotse grootouders van Tom, Gijs,
Cas en Leanne.

Bernheze sportief
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tennis
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voetbal

45+ Dubbeltoernooi lipsgroen nuttige oefenwedstrijd 1e elftal prinses Irene
NISTELRODE - Het 1e elftal van Prinses Irene speelde zaterdagavond tegen 1e klasser BVV uit Den Bosch.
De eerste helft was gelijk opgaand. Vlak voor het rustsignaal werd het 0-1, uit een niet onhoudbaar lijkende
vrije trap.
Na rust was BVV de betere ploeg,
al was de 0-2 een geschenkje na
een dijk van een misverstand in de
achterhoede, waar Ruud Wijnen
als laatste man het goed deed.
Overigens had de verder prima
fluitende van Munster de goal af
moeten keuren omdat er sprake
was van hands, maar het was hem
niet euvel te duiden, omdat het
zicht op de situatie hem werd ontnomen.
Wim Lips temidden van de organisatie

NISTELRODE - Het gaat bijna weer gebeuren. Heel langzaam zal het
tennispark van tennisvereniging Telro in kleur en beplanting veranderen. Van 13 t/m 22 september immers, zal voor de 14de maal het 45+
dubbeltoernooi LipsGroen plaatsvinden op het tennispark van Telro in
Nistelrode. We hopen dat het toernooi, net als voorgaande jaren, weer
druk bezocht wordt met deelnemers maar ook met bezoekers.
Er wordt gespeeld in de combinaties gemengd dubbel, dames dubbel en heren dubbel, in de categorieën 5, 6, 7 en 8. Er kan nog
ingeschreven worden tot 25 augustus via www.toernooi.nl.
Naast sportiviteit staat gezelligheid
tijdens dit toernooi centraal. Dat

maakt het voor iedereen, ook voor
de mensen die niet meedoen, erg
leuk om te komen kijken en van de
sfeer te genieten.
Dus schrijf je in en/of kom kijken.
Heb je nog vragen dan mail je die
naar: telro.45plus@gmail.com.

Nadat rond de 65e minuut de eerder genoemd routiniers ook nog
werden gewisseld, was de organisatie even zoek en mocht Prinses
Irene van geluk spreken dat de
achterstand niet groter werd. In de
82e minuut werd het zelfs 0-3 na
een vlijmscherpe counter. Tim van
der Heijden ging een paar minuten

later op het juiste moment diep
en werd op tijd aangespeeld door
Cobenn Farneubun. Via de paal

kwam de bal voor de voeten van
Rick van der Meer, die snoeihard
de 1-3 binnenschoot.

sjoelen

sjoelen in
Heesch

Het is makkelijk
scoren met
DeMooiBernhezeKrant

tennis

Open selectiedag; regionale tennistalenten
oss – Tennis Opleiding Gewest Oss houdt op 1 september 2013 van
10.00 – 12.00 uur een open selectiedag voor tennistalenten in tennishal
Rusheuvel te Oss.
“SAMEN STERKER” is de slogan
van TOGO.
Het samenbrengen van tennistalenten en het doorontwikkelen van
deze talenten is de doelstelling.
Talenten blijven lid bij hun eigen
vereniging en plukken de vruchten
van de talentenontwikkeling c.q.
training van TOGO. Deze dag is
bedoeld voor alle tennisenthousiaste en talentvolle spelers.
Heb je interesse en wil je nog beter
worden, kom dan naar de selectie-

dag van TOGO.
Tijdstip: zaterdag 1 september,
10.00 - 12.00 uur: tennis en conditioneel programma.
Plaats: Tennishal Rusheuvel te Oss.
Meld je aan via info@tennisinoss.nl
www.tennisinoss.nl

MIXED HOCKEY CLUB HEESCH

Funkey�
Funkey

HEESCH - Vanaf 2 september gaat
sjoelclub ENS van start in Heesch
bij de Pas op maandagavond vanaf 19.30 uur.

Kids 4 en 5 jaar

Sjoelclub ENS is opgericht op 7
september 1987 in Nuland en wil
nu verder gaan in Heesch. Wij zijn
een kleine fanatieke vereniging.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen vrijblijvend een
kijkje komen nemen op de maandagavond. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Riny van Esch tel.:
0412-473180 of 06- 21460573.

voetbal

‘The match which never took
place’ rKsv neerbeek – avesteyn

Proefles zondag 1 september
10.30 - 11.30 uur
Hockeyclub MHC HEESCH start in september weer met lessen Funkey.
FUN in goed leren bewegen staat centraal, ofwel is de KEY.
Funkey bestaat uit een breed beweegaanbod waarbij hockey een onderdeel is.
Een les omvat loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey.
Iedere dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur.
Aanvang: dinsdag 3 september 2013
Uw kind kan in sportkleding komen, speciale hockeykleding is niet nodig.

Aanmelden en informatie:
Arianne van der Lee (TC mini)
funkey@mhcheesch.nl

Wij verwelkomen je graag op onze hockeyclub!
MHC Heesch, Schoonstraat 99b, 5384 AM Heesch
www.mhcheesch.nl

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 17 augustus was het dan toch een feit, de wedstrijd tussen RKSV Neerbeek en RKSV Avesteyn vond daadwerkelijk plaats. In juni 2013 was deze wedstrijd gepland om een beslissing te forceren in een historische reeks aan nacompetitiewedstrijden ten behoeve van promotie naar de
derde klasse.
Voor beide verenigingen een unicum. De wedstrijd hoefde niet
gespeeld te worden omdat de
KNVB een besluit nam in een beroepskwestie betreffende de Alphense Boys. Zowel Neerbeek als
Avesteyn promoveerden. Meteen
werd het initiatief genomen om
de wedstrijd alsnog plaats te laten

vinden. De wedstrijd vond plaats
onder zomerse omstandigheden.
Beide teams waren niet compleet
vanwege andere activiteiten zoals
vakantie en Lowlands. Dat gaf in
ieder geval Antwan van Rij, de trainer van Avesteyn, de kans om ook
ander aankomende talenten op te
stellen. Zo mocht Toby Verkuijlen

“ ZOMERAKTIE “

“ ZOMERAKTIE “

zijn debuut maken, hij kwam in
‘zomeraktie’
het veld voor Roy Wijlaars. Dit re‘back3 to
work(out)’aBoNNemeNteN
maaNDeN
SPORTEN
VOOR:
3 MAANDEN
SPORTEN VOOR:
sulteerde in een aardige wedstrijd
Menu
A
€70.00
Menu B €109.00
3 MAANDEN SPORTEN
menu aVOOR:
€370,00
menu B € 109,00
Iedere maand wegen
en meten.
Iedere week wegen en meten.
maanden geen
inschrijfgeld
die uiteindelijk door de gasten uit Persoonlijk fitnessprogramma
Persoonlijk fitnessprogramma
Persoonlijk fitnessprogramma.
Persoonlijk
fitnessprogramma.
Menu A €70.00
Menu B €109.00
voedingsprogramma
6 maanden
geen
inschrijfgeld
en week
1 maand
Dinther met 2-5 gewonnen
werd.
Iedere
week
wegen
enmeten.
meten.
Iedere
wegenDagelijks
engratis
meten.
Iedere maand wegen en meten.
Iedere week
wegen en
Persoonlijk fitnessprogramma

Persoonlijk fitnessprogramma.
Dagelijks voedingsprogramma

Dagelijks voedingsprogramma

Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Health Center
Nistelrode.
Kom
langs of neem contact
op met
onze sportschool
Aanbieding geldt voor de maanden juni-juli & augustus

Naderhand werd er nog een feestje
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333
www.healthcenternistelrode.nl
Zwemschool,
Fitness
Groepslessen
Zwemschool,
Fitness
&&Groepslessen
gevierd op de promotie van beide
De Beekgraaf
58,
5388
CV
Nistelrode,
0412617333,
617333,www.healthcenternistelrode.nl
www.healthcenternistelrode.nl
Health Center Nistelrode. De Beekgraaf
58,
5388
CV
Nistelrode,
0412
verenigingen.
Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode
T 0412617333 www.healthcenternistelrode.nl
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EVENEMENTEN
22 auGustus
zomerdagen centrum maia
locatie: d’n eekhoorn
rukven 2A Heeswijk-dinther

excursie utrecht
locatie: HKK de elf rotten
Pagina 10
25 auGustus

Workshop mandalatekenen
locatie: Palmenweg nistelrode

Wheels for fun
locatie: raadhuisplein nistelrode

Wandel3daagse loosbroek
locatie: start de Wis loosbroek

rommelmarkt
locatie: over den dries/de Hoef
nistelrode

23 auGustus
zomerdagen centrum maia
locatie: d’n eekhoorn
rukven 2A Heeswijk-dinther
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
locatie: oovB nistelrode
Wandel3daagse loosbroek
locatie: start de Wis loosbroek
open avond: de eijnderic
locatie: Bernrode gebouw
Heeswijk-dinther
Pagina 11
open avond muzieklessen
muzelinck
locatie: Bernrode gebouw
Heeswijk-dinther
the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
boogie Wonderland
locatie: Uitgaanscentrum
lunenburg
24 auGustus
zomernachtfestival
locatie: raadhuisplein nistelrode
avondwandeling
nacht van de vleermuizen
locatie: natuurcentrum
de Maashorst nistelrode
Pagina 16
mark van de Veerdonk
‘Weltebarsten’
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
Pagina 2
holiday reunion party
locatie: de toren
Heeswijk-dinther
open avond: de eijnderic
locatie: ‘t dorp 92 Heesch
Pagina 11

open dag de eijnderic
locatie: de Kanz Maxend 6
nistelrode
Pagina 11
heemschuur opengesteld
locatie: schoonstraat 35 Heesch
the Godmother
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
thuisblijvers’bbQ!
locatie: de toren
Heeswijk-dinther
kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
optreden the Greyhounds
locatie: Muziekkiosk nistelrode
Pagina 10
natuurwandeling
Vlinders en insecten
locatie: Hooge Vorssel Heesch
historisch oogstfeest
locatie: Huis deelen
Heesch/Vinkel
Pagina 7
start kinderklas
locatie: Broekhoek 35 Heesch
Pagina 17
26 auGustus
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Vrij bridgen / zomerdrive
locatie: C.C. servaes
Heeswijk-dinther
start yoga seizoen
2013 - 2014
locatie: Past. lathouwersstraat
18 Heeswijk-dinther
Inschrijven najaarsreis kbo
locatie: CC nestelré nistelrode
Pagina 10

27 auGustus

1 september

dokter op dinsdag @bernhoven over borstreconstructie en ooglidcorrectie
locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden

forelweekend
locatie: Visvijver de Meuwel
nistelrode

28 auGustus
shakespeare in de
kasteeltuin
locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-dinther
Introductie workshop
training, eigenwijs creatief
locatie: raadhuisstraat
Heeswijk-dinther
Pagina 4
Wekelijkse markt heesch
locatie: de Misse Heesch
Voorstelling ‘Wonderboy’
locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-dinther
30 auGustus
drive in movie
locatie: dorpsstraat 22
loosbroek

fietscross en tractorrace
locatie: tipweg Vorstenbosch
litanie van damiaan
locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
kofferbakmarkt
locatie: leliestraat Heesch
Pagina 12
toer mee, de leukste en
gezelligste fietstocht
locatie: start CC Bernrode
Heeswijk-dinther
kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
orgelconcert door
michael hedley
locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-dinther
proefles funkey bij
mhc heesch
locatie: schoonstraat 99b
Heesch
Pagina 19

june noa
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
de Wis in franse sferen
locatie: de Wis loosbroek
Pagina 7
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
locatie: oovB nistelrode
open meezingavond
met smartlappenkoor
saberdiosieja
locatie: Café d’n Haon
nistelrode
31 auGustus
bernhezeloop
locatie: Heeswijk-dinther
racoon in concert
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
forelweekend
locatie: Visvijver de Meuwel
nistelrode
Introductie workshop
training, eigenwijs creatief
locatie: raadhuisstraat
Heeswijk-dinther
Pagina 4

2 september
sjoelclub ens van start
locatie: de Pas Heesch
Pagina 19
3 september
algemene ledenvergadering
beco
locatie: CC nesterlé nistelrode
e-café beco met
thema gas en isolatie
locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 9
4 september
hkk nistelvorst: buurtavond
locatie: Heemhuis nistelrode
Wekelijkse markt heesch
locatie: de Misse Heesch

Workshop kennis maken
met massage
locatie: Pastoor lathouwersstraat Heeswijk-dinther
rondleiding: haal meer uit
de bieb
locatie: Bibliotheek Heesch
de lifestylebeurs waar mannen meer dan welkom zijn
locatie: de Pas Heesch
Pagina 4
6 september
oud ijzer actie notenkrakers
locatie: Vorstenbosch
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
locatie: oovB nistelrode
disco groep 7-8
locatie: dorpshuis, nistelrode
navarone unplugged
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
teenage party
locatie: lunenburg loosbroek
7 september
dance event puur natuur
locatie: Kersouwe
Heeswijk-dinther
hkk nistelvorst:
open monumentendag
tentoonstelling
locatie: Heemhuis nistelrode
oud ijzer actie notenkrakers
locatie: Vorstenbosch
8 september
japanse theeceremonie
locatie: fazanterie de rooie
Hoeve Heeswijk-dinther
kienen
locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-dinther
heesch presenteert
locatie: Centrum Heesch
Pagina 7

5 september

pap & pudding
locatie: ‘t tunneke Heesch

oud papier
locatie: dorp Vorstenbosch

Inloopdag cc nesterlé
locatie: nistelrode

Workshop mandalatekenen
locatie: Palmenweg nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

