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‘Kunstwerken buiten in een
landschappelijke omgeving met terras
als toegift’

HEESWIjK-DINTHER – De koeien aan de Koffiestraat 23 in heeswijk-Dinther zullen het langst aanwezig zijn
tijdens de expositie die acht leerlingen van de keramiekcursus van de Eijnderic-heesch houden, maar waarschijnlijk blijven de overige bezoekers ook wel even rondhangen.

lijke landschappelijke omgeving
met vijvers, bomen, struiken en
bloemen rond te wandelen en te
genieten van de kunst die de exposanten her en der buiten laten zien.
Onder het rondwandelen kunt u
af en toe op een bankje luisteren
naar de kikkers in de vijver of met
de koeien in gesprek gaan. Op het
overdekte terras zijn drankjes te
koop en kunt u nagenieten van de
mooie kunstwerken, die gedeeltelijk ook te koop worden aangeboden. De toegang is gratis.

De leerlingen van de keramiekcursus aan de Eijnderic waren - na de
expositie van drie jaar geleden met
in totaal ongeveer 1000 bezoekers - zo enthousiast, dat ze direct
besloten om weer een expositie

Op 27 juni zal burgemeester
Moorman de officiële openingshandeling verrichten en dan zal zij
ongetwijfeld de uitspraak van de
cursisten beamen: ‘Zien is belangrijker dan vertellen’.

Enkele deelnemers Keramiek 7.2. V.l.n.r. Annie Hendriks, Jolanda van den Berg en Jona de Laat
Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

te houden. Ondertussen is het assortiment aan kunst aangevuld en
uitgebreid en is het tijd om het indertijd gemaakte voornemen waar
te maken. Leraar Ronald Gout die
de ambachtelijke opleiding kera-

mische technieken in Gouda volgde, evenals de kunstacademie in
Arendonk, is mede-exposant.
Op 28 en 29 juni en 5 en 6 juli bent
u van 11.00 – 17.00 uur welkom in
de Koffiestraat 23 om in de heer-

en de beste ondernemer van Bernheze is...?
Wie verdient volgens u de titel Ondernemer van het jaar 2014 in Bernheze?
bernheze – Op 4 oktober is het weer zover. Voor de 11e keer zal dan het Bernhezer Business Event plaatsvinden. Een feestelijk evenement waarbij voor 1 keer per jaar niet de klant, maar de ondernemer centraal
staat. het Bernhezer Business Event is jaarlijks te gast bij één van de Bernhezer ondernemers ‘thuis’.

2013
in motion
ook verenigingen
kunnen dankzij

Dit jaar is dat Langenhuizen Plant
- aan de Houtstraat in Loosbroek.
Mede vanwege haar 40-jarig bestaan stellen zij hun prachtige bedrijfsaccommodatie beschikbaar.
Tijdens het Bernhezer Business
Event zullen zowel de beste Bernhezer ondernemer als beste ‘jonge
ondernemer’ van 2014 bekend gemaakt worden. En u kunt meebepalen wie genomineerd worden.
We staan er niet altijd bij stil. Toch
mogen we best trots zijn op het
groot aantal actieve ondernemers
dat Bernheze telt. Daar profiteren
we natuurlijk met z’n allen van als
‘consument’. Maar ook als werkgevers bieden de gezamenlijke
ondernemers een inkomen voor in
totaal duizenden medewerkers. En

sponsorinkomsten van diezelfde
ondernemers veel extra’s doen
voor hun achterban. Kortom, een
bloeiend
ondernemersklimaat
zorgt voor leefbaarheid en levendigheid.
De BeSTe OnDerneMer?
Hoewel het Bernhezer Business
Event vooral bedoeld is om alle ondernemers eens in het zonnetje te
zetten, is er uiteindelijk toch maar
één die beloond wordt met de felbegeerde titel ‘Bernhezer ondernemer van het jaar’.
Een jurytaak die dit jaar in handen ligt van bedrijfsadviseur Wim
Tolboom, ‘oud winnaar’ jan Maas
en Burgemeester van Bernheze

Marieke Moorman. De jury erkent
dat het een zware taak is om de
beste ondernemer aan te wijzen.
Want, hoewel omzet en groei goede graadmeters zijn, wordt vooral
ook gekeken naar zaken als innovatie, onderscheidend vermogen,
personeelsbeleid, duurzaamheid
en maatschappelijke betrokkenheid. Het gaat dus om meer dan
alleen maar cijfers.
u BepAALT Wie GenOMineerD WOrDT VOOr ‘BeSTe
BernHezer OnDerneMer’
De jury selecteert de winnaar uit
een groep genomineerde ondernemers. En, hoe meer nominaties,
hoe groter de kans op een uitblinkende winnaar. Wanneer en of
iemand genomineerd wordt? Dat
ligt aan u. U kunt uw favoriete ondernemer nomineren.
Dus? Kent u een ondernemer die
het verdient om in het middelpunt
te staan en die de titel ‘beste Bernhezer ondernemer’ waardig is?
Laat het weten!

Grenzeloos Bernheze
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een GeWeLDiGe
erkenninG
De vorige winnaars en genomineerden kijken met een goed gevoel terug op het Bernhezer Business Event.

TRV-Bernheze.nl

“De aandacht is prettig, maar het
is vooral de erkenning - voor datgene waarin je als ondernemer
dagelijks je hart en ziel legt - dat
een geweldig gevoel geeft”, is de
algemene conclusie van vorige
winnaars. “Bovendien is het een
stimulans om het nog beter te willen doen”, zo is het aanvullend
commentaar.

krant niet op
woensdag
ontvangen?

nOMineer
VAnDAAG nOG
Om uw favoriete ondernemer
voor te dragen, dat kan zowel
een ervaren ondernemer zijn
als een starter, stuurt u een mail
naar
info@bernhezerbusinessevent.nl.
Meer informatie:
www.bernhezerbusinsessevent.nl

21 en 22 juni

Rondje Bernheze

Laat het ons weten via
info@demooibernhezekrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

ice
rvice
Voor
serv
or se
te
ali
&
kwaliteiitt
& kw
In dealle
maand
mei op
Op
Bobike
kinderzitjes
ALLE
TASSEN
15%
15% korting
korting
’t Dorp 108, HEESCH | 0412 451523

www.fietsplezierheesch.nl
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
Bernheze Media
Laar 28
5388 HG Nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
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Lijf, gezondheid en styling
op VOV-bijeenkomst
NISTELRODE – Lijf, gezondheid en styling staan centraal tijdens de
bijeenkomst van Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Bernheze op vrijdag 27
juni in CC Nesterlé in Nistelrode.

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Nina Mulder
Rob Aarts
Matthijs van Lierop
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Ingrid van Linder
Administratie:
Heidi Verwijst
office@bernhezemedia.com
Wendy van Grunsven

Het podium is deze keer voor vier
vrouwen die op dit terrein hun activiteiten en deskundigheid inzet-

Smoot
hie

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

sinaasappel en banaan
Boodschappenlijstje

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
verkoop@bernhezemedia.com
Bezorgklachten
office@bernhezemedia.com
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.

PEFC/30-31-421

ten. Zij reiken tools aan waarmee
je niet alleen deze zomer maar het
hele jaar door mooi in balans kunt
zijn. De gastsprekers zijn Judith
van Hal – Ashtanga yoga docente, Ellen Tiben - Hormoonfactor Trainer, Lifestyle coach & Hashimoto expert, Annelies Aarts
- Eigenaresse Medi Spa Annelies
en Marjon Sars – Personal
Shopper. De bijeenkomst is laagdrempelig, informeel van karakter
en voor alle vrouwen die interessante andere vrouwen willen ontmoeten, op zoek zijn naar ondersteuning, of anderen iets te bieden
hebben. Iedereen is dan ook uitgenodigd, alleen of met een vriendin
of collega. Aanvang 12.30 uur,
kosten - inclusief lunch - bedragen
€ 12,50. Aanmelden kan via
www.vovbernheze.nl.

2,5 dl jus d’orange (vers
1,25 dl yoghurt
2 bananen

is het lekkerste)

Werkwijze

Schenk de versgeperste jus d’orange samen met de yoghurt in een keukenmachine of mengbeker en meng dit goed door elkaar.
Voeg de klein gesneden stukjes banaan toe en pureer het geheel tot een
glad en luchtig drankje.

Eet Smakelijk

Vadebo
culinair
Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Catering
• Buffetten warm / koud
• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes
Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl
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bakkerij

Column

WK Trots
Als u deze column leest, heeft
Nederland net niet of net wel zijn
tweede wedstrijd gespeeld.
Maar die eerste hebben we
binnen…en hoe! Ik weet niet veel
van voetbal. Best raar eigenlijk met
een voetbalminnende echtgenoot,
vader en drie broers, maar wat
heb ik van deze wedstrijd genoten.
In onze winkels hadden we al veel voorpret, want bij aankoop
van onze WK voetbaltaart ‘De Brazuca’ kon men de uitslag
voorspellen. Die zetten we op de taart. Deze actie loopt bij elke
wedstrijd die Nederland tijdens het WK speelt. Heeft men de
uitslag juist dan krijgt men bij de volgende wedstrijd die Nederland
speelt een Brazuca gratis.
Er was niet veel vertrouwen in ons elftal. En als men Spanje al wilde
laten winnen, kwam er bijna een boe-geroep van de omstanders
in de winkel. Nou, dan durf je echt niet meer te zeggen, Spanje Nederland: 2-0. Al met al zorgde het voor veel hilariteit. Maar 1-5
heeft echt niemand geraden. Trots op ons elftal dus.
Wat ook voor veel hilariteit
zorgt zijn onze Bum-Bum’s
(spreek uit Boem-Boem’s), de
Braziliaanse kontjes. U heeft
ze vast al eens voorbij zien
komen. Toine, een van onze
banketbakkers, zit altijd vol
ideeën en kwam vóór dit WK
met dit grappige, pikante en
smakelijke gebakje.
Er zijn er al honderden de
toonbank over gegaan. Niets
leuker dan met een sexy
gebakje op je bord naar voetbal te zitten kijken…
Maar de kinderen vinden het ook leuk, merkten wij.
“Mag ik zo’n gebakje met zwembroek?”, wordt dan gevraagd.
Vandaag, woensdag, rijdt onze speciale Roze WK Truck in Heesch,
Oss en omgeving om de Bum-Bum’s en Brazuca’s te verkopen
voor de wedstrijd van vanavond. U zult daar Ilse en collega Marc
aantreffen. Houd ook Facebook en Twitter in de gaten.
En dan hebben we Melvin, onze chef banket, die net echt lijkende
chocoladebitterballen heeft ontwikkeld, gevuld met een exotische
vulling. Zet bij de koffie zo’n schaal op tafel met in elke bal een
vlaggetje en het feest kan beginnen.
De harde kern van de banketbakkerij, Germa, Melvin en Toine,
draait op volle toeren om dit alles te kunnen realiseren. Ook trots
op onze club dus.
Prettige wedstrijd!
Lizzy Lamers-Green
De Bakkers Lamers

Het land van Lieverlee

ONS NIEUWE CONCEPT
AL GEPROBEERD?

3-gangen menu

Keuze uit de gehele kaart
nu € 19,95
Voor meer info: www.ouderaadhuisheesch.nl
Brasserie ’t oude Raadhuis | ’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch
0412 - 473079 | info@ouderaadhuisheesch.nl

me�
Broodj� g�on�
elsap
vers� sinaasapp
Van € 5,75 voor
Heeswijk-Dinther - Op 21 juni 2014, op de langste dag van het jaar
lanceert Pater Moeskroen hét midzomer festival, waar folk, pop en theater samen komen in een indrukwekkend programma voor jong en oud:
Het land van Lieverlee.
In de prachtige ambiance van de
Kersouwe verrassen Pater Moeskroen, Rapalje, Zazì en How About
Eve e.a. met spraakmakende optredens.
Pater Moeskroen scoorde een
handvol hits als Roodkapje, Hela

Hola, Laat maar Waaien, Dansen
en Naar Huis.
Kaarten voor de Kersouwe zijn te
bestellen op www.kersouwe.nl, bij
VVV Heeswijk-Dinther en Uitpunt
Veghel.

€ 3,90

De aktie loopt van 18 t/m 24 juni 2014

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel
www.dewitschijndel.nl
facebook.com/leblancschijndel
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CPO-Hoogstraat Heesch heet
voortaan Nelson Mandelastraat
HEESCH – Voordat het straatnaambord van de Nelson Mandelastraat in Heesch op vrijdag 13 juni werd
onthuld, was er in De Pas een feestelijk samenzijn voor genodigden, de toekomstige bewoners van het CPOproject Hoogstraat Heesch en het Afrika-koor.

COLUMN
D’N BLIEKER
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

WK-VERSLAAFDE
Dat verdomde WK. Ik heb nu al vierkante ogen van het televisiekijken en ik ben al een WK-verslaafde. Alle achtergronden van het
Nederlands elftal moet ik te weten komen, dus Tom Egbers met zijn
foute overhemden is een graag geziene gast in mijn huiskamer. Voor
de wedstrijden schakel ik over naar ‘de Belg’, puur voor het veel leukere
commentaar. Arno Vermeulens kennen ze niet bij onze zuiderburen.
Zij weten wel wanneer een bal over de doellijn is of niet. Daarna voor
de prettige ongein naar VI Oranje, al is het echt tijd dat Johan Derksen
met pensioen gaat. Die snor heeft zijn beste tijd gehad.

land, Zuid-Afrika en later president
werd van zijn land. Geen bitterheid, maar verzoening en verbroedering stond hij voor en hij heeft
veel gedaan voor de armsten in
zijn land.

Onthulling door Jan Glastra van Loon en Eugène Theunissen
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

De eerste Nelson Mandelastraat
in de regio werd door de gemeenteraad goedgekeurd voor het
CPO-project. Het idee kwam van
Eugène Theunissen, een van de

toekomstige bewoners. Er werd
in De Pas vrijdag met respect en
warmte gesproken over de grote
antia-partheidsstrijder, die ruim 25
jaar gevangen zat op Robbenei-

Verbinding
Het Afrika-koor zong in kleurrijke kaftans het Zuid-Afrikaanse
volkslied Nkosi sikelel’ iAfrika en
Asimbonanga (roep om vrijlating
van Mandela) om af te sluiten met
het volkslied van Ghana. Stichting Thamsanqa uit Port Elizabeth,
Zuid-Afrika werd vertegenwoordigd door Sjaak Groen en Anneke
Stultiens. Zij waren aanwezig om
de gemeente Bernheze te bedanken voor de bijdrage aan een nieuwe kindercrèche en voorlichting.
Wethouder Jan Glastra van Loon
mocht tot slot in de Nelson Mandelastraat, samen met Eugène
Theunissen, de Zuid-Afrikaanse
vlag van het straatnaambordje
verwijderen. Meer informatie en
foto’s op www.mooiheesch.nl.

Cohda-KREK in de prijzen
LIESHOUT/HEESWIJK-DINTHER - De Dintherse dialectgroep Cohda-KREK heeft bij de schrijfwedstrijd voor
de mooiste Brabantse liedtekst de tweede prijs behaald. In de categorie gedichten wist Cohda-KREK-voorman Hans Lakwijk zelfs de eerste prijs, de dialectpenning, te veroveren. De schrijfwedstrijd was onderdeel
van het Brabantse dialectenfestival, dat op 8 juni in Lieshout is gehouden.
den. In de categorieën verhalen,
gedichten en liedteksten is telkens
een dialectpenning te winnen. Een
deskundige jury, onder leiding van
de heer F. Finkers beoordeelde de
anonieme inzendingen. Dialectkenner Jos Swanenberg verzorgde
de presentatie en taalmeester Wim
Daniëls reikte de penningen uit.
Hans Lakwijk won de dialectpenning voor het gedicht ‘Op dieje
plek’, opgedragen aan een van
zijn kleindochters, Freke. De jury
roemde niet alleen de ontroerende
inhoud, maar prees ook het vakmanschap dat uit het sonnet bleek.
In de categorie verhalen ging de
dialectpenning naar oud-Heeschenaar Henk Janssen en Johan Otten
uit Lierop won bij de liederen.

Leden van Cohda-KREK

Tijdens het zonovergoten en zeer
sfeervolle dialectfestival, waar 40
artiesten de kom van Lieshout deden bruisen van Brabantse liede-

ren, was gelegenheid ingeruimd
voor de prijsuitreiking van de
schrijfwedstrijd, die gewoontegetrouw aan het festival is verbon-

Tweede werd in die categorie de
penningwinnaar van 2012, dialectgroep Cohda-KREK met als tekstschrijver Hans Lakwijk.

Ik ben blij dat die geldbeluste FIFA-mensen er nooit aan hebben
gedacht om elk jaar een WK te organiseren. Elk jaar vier weken
lang alleen maar voetbal, dat zou echt desastreus voor me zijn. Vier
weken lang zowat opgesloten zitten in mijn huis. Ik kijk nu al uit naar
volgende zomer. Eindelijk een voetballoze zomer. Niet alleen hebben
die internationals dan een keer rust na een zwaar seizoen. Wat denk je
van al die verslaafden voor de buis?
Dan nu Iran tegen Nigeria. Ik heb er zin in!

WK FOTOWEDSTRIJD EN PUZZEL

Zie pagina 26 en 27

Gun
uw spaargeld een
mooie rente
50
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* Deze actie loopt van 12 mei tot en met 18 juli 2014.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

In kleurige kaftans

Het probleem met dat WK in mijn geval is dat ik ook alles wil zien.
Dan zit je dus op een lome zaterdagavond naar Griekenland tegen
Ecuador te kijken. Het affiche is niet eens aansprekend, het stadion zit
maar halfvol, de spelers bakken er helemaal niks van, maar toch blijf
ik kijken. Anderhalf uur lang heb ik me languit zitten ergeren op mijn
inmiddels doorligplek-bank, maar die televisie zet ik niet uit. Het is
toch wonderlijk wat een wereldkampioenschap middelmatig poulevoetbal met me doet.

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen?
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente.
Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV
Weijen 19 A
5388 HL Nistelrode
T 088-8000902
E info@rivez.nl
I www.rivez.nl
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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 18 juni 2014

kanker uit je lichaam,
maar niet uit je leven

BERNhEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
ThuisZORG PANTEiN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl

hEEsWiJK-DiNThER
huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NisTELRODE / VORsTENBOsCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOsBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Buro Lima start tweede
crowdfundcampagna

Huid- en oedeemtherapie kan je hierbij helpen

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

hEEsCh
huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

Advertorial

Miranda Westerhout

Oedeem
Na een chirurgische ingreep of bestraling kunnen lymfknopen en/
of lymfbanen weggehaald of beschadigd zijn. Hierdoor kan er in
het bijbehorende lichaamsdeel oedeem ontstaan.
Veelal ontstaan er klachten zoals
pijn, vermoeidheid, een zwaar gevoel, bewegingsbeperkingen en/of
oedeem (vocht).
Op dit soort momenten kan een
huid- en oedeemtherapeut hulp
bieden. Een huid- en oedeemtherapeut kan veel van de klachten
verminderen door de juiste behandeling toe te passen, speciaal gericht op de klachten. Elke persoon
is uniek en heeft daarom een eigen
persoonlijke behandeling nodig.
steunkousen
Tegenwoordig is de benaming therapeutisch elastische kous.
Deze worden veelal aangemeten
wanneer je een aandoening hebt

aan het lymf- en/of vaatstelsel. De
kousen bieden steun en zorgen ervoor dat het vocht niet verergert.
Therapeutisch elastische kousen
worden aangemeten bij mensen
met oedeem in armen of benen,
lipoedeem, bij spataders, na trombose, tijdens zwangerschap, etc.
Total Skin Heesch is een praktijk
voor huid- en oedeemtherapie, in
combinatie met een schoonheidssalon.
Deze praktijk biedt goede zorg
voor de zieke of beschadigde huid.
U kunt hier terecht voor onder andere:
- Lymfoedeem
- Lipoedeem
- Veneus oedeem
- Littekens
- Aanmeten van therapeutisch
elastische kousen
- Kleine huidoneffenheden, zoals
steelwratjes, couperose, etc.
- Ongewenste haargroei
- Acne
Veel van deze behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie of vragen
kunt u altijd bellen of e-mailen
voor een gratis intakegesprek.

TOTAL sKiN hEEsCh
Huid- en oedeemtherapie
Miranda Westerhout
Nieuwstraat 5a - 5384 TC Heesch
T. 06-41732482

Haarmode
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Catharinahoeve 23
5384 MH Heesch
06-22623936
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De tweede campagne is gestart
Er kan een lening verleend worden aan Buro Lima voor 3,3%
rente. Na tien jaar krijg je het geleende bedrag terug en levert het
een rendement van 33% op. Wie
€ 1000,- aan Buro Lima leent,
krijgt na tien jaar € 1333,- teruggestort op de rekening. Een le-

ning kan worden aangegaan van
€ 300,- tot € 10.000,-. Erg aantrekkelijk voor mensen die voor
de lange termijn sparen en in de
tussentijd graag iets goeds doen
met hun geld.
Vanuit de overheid wordt alleen
de directe verzorging en begeleiding gefinancierd. Een locatie of
woonverblijf valt hier niet onder.
Vandaar dat Buro Lima andere
paden moet bewandelen om de
kinderen de persoonlijke en kleinschalige zorg te kunnen blijven
bieden, die ze verdienen. Een
gedeelte van de financiering kan
gedekt worden met fondsen en
een bancaire lening, maar alleen
daarmee redden ze het niet. Het
slagen van deze leningen campagne is dus van groot belang.
Voor meer informatie over de
campagne: www.burolima.nl.

UDEN – Ziekenhuis Bernhoven heeft op donderdag 12 juni tijdens het
Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2014 in het utrechtse Beatrixtheater de eerste plaats behaald bij de Gastvrijheidszorg Awards.
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De eerste crowdfundcampagne was een groot succes. Door
meer dan 220 donateurs is er
€ 38.735,- gedoneerd. “Het is
prachtig om de steun te ervaren
van zoveel donateurs en initiatieven”, aldus Lianne van Genugten, bestuurder van stichting
Buro Lima voor zorg aan kinderen
met een bijzondere hulpvraag en
het desbetreffende gezin. Ze benadrukt echter dat het doel, het
realiseren van de nieuwe locatie,
nog lang niet bereikt is.

eerste plaats voor Bernhoven
Danique Wijnen bij Gastvrijheidszorg Awards

C 100 M 33 Y 45 K 0

Haarmode

HEESWIjK-DINTHER - De tweede crowdfundcampagne van Buro
Lima is van start gegaan. Deze campagne staat in het teken van leningen en is noodzakelijk om de financiering voor de nieuwe locatie
rond te krijgen. het plan voor de nieuwe locatie ligt klaar om ingediend te worden.

Haren
Majesteit
Lettertype: Helvetica Neue LT Std
55 Roman

Huisstijl Haren Majesteit

Multidisciplinair Instituut voor:
Psychologisch onderzoek
Psychologische behandeling (GBGGZ)
Behandeling vergoede dyslexie
Remedial Teaching
Huiswerk- en studiebegeleiding
Dramatherapie

Ruim 230 ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en GGZinstellingen hebben meegedaan
aan het project ‘Gastvrijheid met
Sterren’. In de categorie ziekenhuizen behoorde Bernhoven bij de
tien genomineerde ziekenhuizen.
Gastvrijheidszorg met Sterren is
een waarderingssysteem voor de
kwaliteit van gastvrije zorg in zorginstellingen. Doel is de kwaliteit
van leven van en de zorg voor
patiënten/cliënten te verbeteren
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Hoofdvestiging Heesch Schoonstraat 23, 5384 AK Heesch
T 0412 450228 heesch@opdidakt.nl

door gastvrijheid te stimuleren. De
instellingen worden beoordeeld op
gastvrijheid en de score bepaalt
het aantal sterren.
“Een topprestatie”, aldus Marion
van Zoom, manager facilitair bedrijf. “Dit is de kroon op ons werk,
de beloning voor al onze mensen
die zich inzetten om van onze
nieuwbouwlocatie een succes te
maken.” Zie ook: in de Sterrengids
Gastvrijheidszorg en op
www.zorgmetsterren.nl.
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De Muziekfabriek: het kloppend hart van Harmonie Sint Servaes
heeswijk-dinther – Vanaf juli 2013 zitten er maar liefst 2000 werkuren van vele vrijwilligers in het nieuwe
muzikale hart van Harmonie Sint Servaes: onder leiding van projectleider en muzikant Carel van Sleuwen
heeft de drukkerij van de Abdij van Berne een geweldige metamorfose ondergaan. ‘De Muziekfabriek’ is met
veel liefde, passie en betrokkenheid van de leden en financiële ondersteuning van verschillende sponsoren,
een gebouw ‘op maat’ geworden voor de harmonie. “We zijn er trots op en willen graag aan alle geïnteresseerden ons nieuwe verenigingsgebouw laten zien op onze open dag, zondag 22 juni,” aldus voorzitter
Lambert van der Ven.

gemaakt voor én een verbouwing
én de jaarlijkse exploitatiekosten.
We hebben een flinke bijdrage
gekregen van het Coöperatief dividend van Rabobank Bernheze
Maasland. De vrienden van Sint
Servaes ondersteunden de verbouwplannen. Maar ook Stichting
Het Geleer, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Oranjefonds en het
VSB fonds steunden het muzikaal
culturele initiatief. Daarnaast hebben diverse lokale ondernemers
hun steun gegeven in materiële en
financiële zin. Alle lichten stonden
op groen, dus we zijn aan de slag
gegaan.”
Carel is super trots: “Het draagvlak
binnen de vereniging was groot,
maar werd gaandeweg steeds
groter. Door eigen werkzaamheid

Aan de voorzijde in het gebouw
is een overlegruimte en een ontmoetingsruimte met keuken. We
hebben nu een eigen instrumentenopslag en kledingruimte voor
de uniformen. De ruimtes hebben
namen gekregen - door de leden
verzonnen - die knipogen naar
zowel de muziek als naar de drukkerij.”
Komt dat zien én horen!
De deuren van De Muziekfabriek
aan de Abdijstraat 53 zijn zondag
22 juni geopend van 13.00 tot
17.00 uur. “Je kunt het verenigingsgebouw bekijken en genieten
van muziek, maar ook zelf muziek
maken. Om 15.00 uur is er een
officieel openingsmoment. De entree, de koffie en de thee zijn gratis.

‘De ruimtes hebben namen gekregen - door
de leden verzonnen - die knipogen naar
zowel de muziek als naar de drukkerij’

Carel van Sleuwen en Lambert van der Ven

vangst hier, wilden we toch graag
één vast thuishonk waar iedereen
zich thuis voelt. Toen de drukkerij van Berne leeg kwam te staan
zijn we gaan kijken en de ruimte
bood veel mogelijkheden. De Abdij
Onderdeel van Van Oort Groep

“Er zat onvoldoende harmonie
in de Harmonie,” legt Lambert
uit, “omdat onze vereniging versnipperd was over drie locaties:
CC Servaes, De Toren en BS de Bolderik. Ondanks de gastvrije ont-

Tekst en fotografie Hieke Stek
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Graafsebaan 44 Heesch | Telefoon 0412 - 45 92 95 | www.tegelhalheesch.nl

wilde graag verhuren en daarmee
tegelijkertijd een maatschappelijke
verbinding aangaan met de woongemeenschap Heeswijk-Dinther.
Wij zijn alles goed door gaan rekenen. We hebben een begroting

Klussen is
leuk, maar
jammer dat
het soms
gewoon op
werken lijkt.

hebben we veel meer kunnen realiseren, dan gepland. Geweldig!
Er zijn ruimtes ontstaan voor individuele lessen, een ruimte voor
repetities in kleine groepen en er is
ook een grote repetitieruimte gerealiseerd voor het harmonieorkest
en de slagwerkgroep, welke we
door een demontabele wand kunnen vergroten.
Hier kunnen we concerten geven
voor max. 200 muziekliefhebbers.

Bent u zondag niet in de gelegenheid dan is er nog een tweede
kans. Op zondag 6 juli vindt een
speciaal openingsconcert plaats
om De Muziekfabriek muzikaal in
te wijden. Vanaf 19.00 uur treden
alle geledingen van harmonie Sint
Servaes op tijdens een gratis Zomeravondconcert in de tuin van
de Abdij van Berne, vlak voor De
Muziekfabriek. Ook hier is iedereen van harte welkom,” besluiten
Lambert en Carel.

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

Al 10 jaar hét adres voor een vakkundig
advies op maat en een snelle service!
Nieuwstraat 19 • Heesch • 0412 480 490 • www.decozonwering.nl
Showroom open: vr. 13.00 - 18.00 uur, za. 10.00 -15.00 uur. Ma. t/m do. op afspraak.

het spaanse graan
heeft
de
orkaan
niet
doorstaan
dat vieren we met tapas!
Bij aankoop van

2 broden

naar keuze

2 Tapasbroden

Onder alle oranje luifels en vlaggen smaakt
de tapas nu op z’n best! Dus zet de bbq aan
(1 focaccia + 1 o
of maak ’n makkelijke maaltijd. Onze tapaslijvenbrood)
broden komen hier goed van pas.
Met tomaat en knoflook bereid en met olijven
en een vleugje zeezout. Daar maak je zó een
verrassende maaltijd van.
normaa

de bakkers Lamers

2,50

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
s::
deebbaakkkkeerrs
ttipipsvvaann d

l 5,00

Bum-Bumakje
hèt WK geb
4 stuks
€ 8,95

geldt van 19-6 t/m 25-6-2014

hee Harm, heb je al iets Australisch bedacht?

iets met kangaroo?

wij hebben liever tapas!

6

Woensdag 18 juni 2014
Advertorial

zOrG: het is en blijft mensenwerk, ook in de toekomst
werksfeer, het feit dat er continu
nieuwe uitdagingen op mijn pad
kwamen door de veranderingen
in de zorg en dat ik mijn expertise ook in kon zetten in kloosters,
verzorgingshuizen en andere verpleeghuizen, maakte mijn werk
hier zo boeiend en interessant dat
ik ben gebleven. Het ‘zusterhuis’
St. Barbara kreeg langzaam maar
zeker een open verpleeghuisvorm
waar iedereen welkom is. Een positieve ontwikkeling!”
Optimale zorg
In september 2014 is de eerste fase
van de nieuwbouw van St. Barbara
gereed en in 2016 wordt het hele
plan opgeleverd. “We zijn dan een
van de modernste verpleeghuizen
van Nederland en kunnen op deze
locatie optimale zorg blijven verlenen aan mensen met ernstige geheugenproblemen.

Otto Plaisier met enkele cliënten van de revalidatieafdeling

HEESWIjK-DINTHER - Dat er in 25 jaar verpleeghuisgeneeskunde veel veranderd is, daar is specialist ouderengeneeskunde Otto Plaisier het helemaal mee eens. “Veel veranderingen zijn ook verbeteringen. in de
nieuwbouw van st. Barbara in Wijbosch sluit de zorgomgeving helemaal aan bij de eisen van de tijd. Maar
we moeten er met elkaar voor zorgen dat de zorgbehoeftige medemens de zorg blijft krijgen die nodig is; dát
is de kern van de zorg, los van de economische belangen!”
“Ouderengeneeskunde heeft de
toekomst. Er liggen volop uitdagingen, vooral omdat we met minder middelen meer mensen zullen
moeten gaan helpen. Er komen
steeds meer ouderen, die ook ouder zullen worden dan de huidige
generatie. En niet alleen binnen de
muren van het verpleeghuis: we

worden als specialist ouderengeneeskunde steeds vaker betrokken
bij thuissituaties. We kunnen met
dezelfde kwaliteit, met evenveel
passie en persoonlijke betrokkenheid onze kennis en kunde inzetten
zoals we dat in de locaties van Laverhof doen, maar dan als dienstverlening bij de mensen thuis.”

BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN
DankbetUiging

Veranderingen
Na jarenlang als tropenarts in Afrika gewerkt te hebben in een ‘bushziekenhuis’ dat gekoppeld was aan
het bisdom, kwam Otto terug naar
Nederland. “Ik ben mij gaan specialiseren als huisarts en kwam 25
jaar geleden als plaatsvervangend
arts bij St. Barbara werken. De fijne

Een onbreekbare eenheid
“Met respect en aandacht voor ieders normen, waarden en gewoonten stel ik, na mijn diagnose en in
samenwerking met de zorg, een
behandelplan op. Altijd in overleg
met de patiënt en als deze zelf niet
wilsbekwaam is, overleg ik met de
familie. Bij Laverhof behandel ik op
dit moment de revalidatiegroep en
de patiënten met langdurig lichamelijke problemen.
Samen met de medewerkers in de
zorg vormen we een onbreekbare
eenheid, gebaseerd op een vast
vertrouwen in elkaar, om goede
zorg te kunnen geven. Dat doen
we hier allemaal vanuit ons hart!”

Geboren

Vera

Zuster Leonine Huijsmans

15 juni 2014

Op donderdag 5 juni 2014 is Zr. Leonine Huijsmans van de
Sociëteit J.M.J. in Heeswijk overleden.

Dochter van
Susan en Rob van de Broek
Zusje van Nick en Gijs

Zij heeft ruim twintig jaar in Australië voor de klas gestaan,
daarna is zij jaren hoofd van de V.G.L.O. en lagere school in
Heeswijk geweest. In de jaren ’70 en ’80 gingen veel meisjes uit
de regio in Heeswijk naar de huishoudschool.
Zij was een bijzondere vrouw en Zuster, met ’n hart van goud en
grote interesse in mensen. Zuster Leonine werd in deze functie
bijzonder gewaardeerd door de leerlingen, collega’s en de ouders.
Toen zij stopte met haar werk, nam onderwijzer Cor Verberk uit
Heeswijk haar functie over.

Daarnaast biedt Laverhof zorg aan
mensen met langdurig lichamelijke
problemen, revalidatie, bijvoorbeeld na ziekte, een operatie of
herseninfarct en zorg aan mensen
die acute zorg in het verpleeghuis
nodig hebben. Voor al onze bewoners is er dan een eenpersoonskamer beschikbaar en dat was 25 jaar
geleden wel anders.
Een nieuw zorgpad is het bieden
van zorg en behandeling bij mensen die thuis willen blijven wonen.
Ook hen willen we de kennis en
kunde van ons medisch en para-

medisch team bieden. Vanzelfsprekend gebeurt dat in nauwe
samenwerking met de thuiszorg
van Laverhof, huisartsen en ziekenhuizen.”

Lepelstraat 20 - 5446 AH - Wanroij

Geen zin of tijd in onderhoud?
informeer naar interessante
jaarcontracten.

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

‘Het Geheugen van Brabant’
nieuwe website BHic online
Adv Langens Hoveniers 109x53_5.indd 1

27-05-14 21:18

BRABANT - Na maanden van bouwen en testen is vandaag de grote stap gezet naar ‘het Geheugen van Brabant’, de nieuwe website van het Brabants historisch informatie Centrum (BhiC) in ‘s-hertogenbosch. het
is nu nog prettiger om archiefonderzoek te doen, de geschiedenis van Brabant te ontdekken, zelf verhalen te
schrijven en historische foto’s te bekijken, te uploaden of te delen.
die foto’s reageren, je kunt ze delen, ernaar linken en insluiten in je
eigen website.
Ook is het nu gemakkelijker om
verhalen van Brabant te ontdekken. Inmiddels staan er meer dan
5.000 verhalen online; geschiedenissen en herinneringen met foto’s
over Brabant.

Nieuwe snufjes
Wat zijn de in het oog springende
noviteiten op deze nieuwe site?
De verbeterde fotodatabase op de
homepage bijvoorbeeld. je kunt
hier meer dan 200.000 historische
foto’s bekijken: schermvullend en
met een zoekfunctie en filters om
je opdracht te verfijnen. je kunt op

Die kun je lezen via de online geschiedenisboekjes, maar bijvoorbeeld ook via de ‘verhalentrommel’; een ontdekkingsscherm
waarin je kunt bladeren en zoeken.
En zelf een verhaal of anekdote
met foto insturen gaat heel eenvoudig in een paar stappen.
Onderzoekers - historisch of genealogisch - komen ook extra aan
hun trekken omdat de zoekmachi-

nes zijn verbeterd, zowel qua techniek als vormgeving. Hierdoor vind
je sneller je weg in de ruim drie
miljoen persoonsgegevens en de
circa 1700 archieven en collecties.
En dat is meer dan ooit!
Nieuwsgierig geworden? Neem
dan snel een kijkje. Vanzelfsprekend blijven we benieuwd naar je
vragen of opmerkingen, want ‘Het
Geheugen van Brabant’ is nooit áf!
Daarom vind je op iedere pagina
aan de linkerkant een feedback
knop.
www.bhic.nl/het-geheugenvan-brabant
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Tonnie en Truus reijnders
zestig jaar getrouwd
HEESCH - Tonnie Reijnders (81)
en Truus Reijnders-Van Erp (79)
uit heesch waren op 10 juni zestig
jaar getrouwd.

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 juni 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

De beide echtelieden zijn geboren
en getogen in Oss, maar een paar
jaar na hun trouwen verhuisden
ze naar Heesch, waar ze nog altijd
zelfstandig wonen.
Hun gezin bestaat uit de drie kinderen Marijke (59), Rico (54) en
Patricia (45) en ondertussen uit
negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.
Terwijl Truus voor het gezin zorgde, heeft Tonnie vijf jaar als leerling
bij Reppman gewerkt als instrumentmaker en daarna 25 jaar bij
Baaijens als draaier/bankwerker.
Tonnie en Truus houden van een
potje kaarten op zijn tijd en vinden
het fijn als de kinderen op zondag
een bakje koffie komen drinken.

Maaltijdsalade Brasil
Sla + komkommer
Volop zomerfruit
Tonnie en Truus wonen nog altijd zelfstandig

Foto: Marcel van der Steen

publieksavond en zonnemiddag
bij Sterrenwacht Halley Heesch
HEESCH - sterrenwacht halley
is op vrijdagavond 20 juni voor
publiek geopend. Tevens is er op
zondag 22 juni een zonnemiddag.
Het programma van de publieksavond op VRiJDAG 20 JuNi begint
om 21.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Het is voor alle leeftijden
geschikt. Deze avond gaat de zon
pas rond tien uur onder, waarna al
gauw de planeten Mars en Saturnus zichtbaar worden.
In de publiekspresentatie en het
planetarium
vertellen
Halleyleden aan de hand van beelden
allerlei wetenswaardigheden over
de maan, de zon, de planeten en
nog veel meer. In het planetarium
wordt bovendien een spectaculaire
reis door de kosmos gemaakt.
Entree: € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-).

Op ZONDAG 22 JuNi is Sterrenwacht Halley van 13.00 tot 16.00
uur geopend voor publiek. Die
middag staat de meest nabije ster
centraal: de Zon. Als het niet bewolkt is, worden grote en kleine
telescopen op de Zon gericht. Die
zijn voorzien van speciale filters tegen het felle zonlicht.
Dankzij die filters zie je donkere
zonnevlekken en indrukwekkende
zonnevlammen en protuberansen
op de zon en aan de rand van de
zon. Leden van Halley geven daarbij tekst en uitleg, evenals bij de
radiotelescoop en de zonnewijzer
op het voorplein.
De dagen van dit weekeinde zijn
de langste van het jaar en als de
zon midden overdag zijn hoogste
punt aan de hemel heeft bereikt,

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

Kwarkbollen

4+2

1,00

GRATIS

Poule mee en maak kans op leuke prijzen, zie ook onze facebookpagina

Een grote uitbarsting op de Zon,
vastgelegd door de Europese/Amerikaanse ruimtetelescoop SOHO (Solar
and Heliospheric Observatory)

zijn de schaduwen het kortst.
De entree bedraagt € 3,Info: www.sterrenwachthalley.nl.

Oranje
Tompoezen

4+1

GRATIS

Desembrood
met kaas
NU

2,75

Op de ovenvloer gebakken
Voor alle kaaskoppen!

Van Mook
De Echte Bakker

Laar 66 - 5388 HK Nistelrode - 0412-611277
www.vanmook-echtebakker.nl

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees
vet kan ingeleverd worden in de
gele container die bij de jumbo in
Nistelrode staat. Zo kan iedereen
zijn steentje bijdragen aan de strijd
tegen kanker.

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen

4 voorgebakken
kampioentjes

NISTELRODE - Nadat de Roverscouts van Mira Ceti Nistelrode vorig
jaar geld ingezameld hebben voor serious Request, wilden ze dit jaar
ook weer geld inzamelen voor een goed doel. het werd samenloop
voor hoop.
meewerken en daarom gaan ze
tot en met 22 juni geld inzamelen
voor dit goede doel. Ze gaan dit
doen door de opbrengst van een
week frituurvet te doneren aan de
Samenloop voor Hoop. Frituur-

€ 2,95
€ 1,25

Asperges laatste week

Bij aankoop van 2 broden:

Mira ceti zamelt geld in voor
Samenloop voor Hoop
Ingrid ten Broeke benaderde de
Roverscouts of ze haar wilden helpen om geld in te zamelen voor de
Samenloop voor Hoop. Dit is een
initiatief in de strijd tegen kanker.
De scouts wilden hier graag aan

500 gram

Kipburgers

4+1 gratis

500 gram Runderschnitzels
100 gram Leverworst

€ 7,25
€ 0,55

n boodschappen
Bij aankoop van € 25,- aa
EEN VOETBAL GRATIS

Als het gaat om versheid
en kwaliteit!
Waardsestraat 15, 5388 PP Nistelrode • Telefoon: 0412 611383 • www.heerkensAGF.nl

Uw kwaliteitsslager

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Doorbreek de alleenzaamheid

LEREN? GEWOON DOEN!

Als oudere kun je belangrijke contacten kwijtraken doordat de kinderen het huis uitgaan, door verlies van je levenspartner of dierbare vrienden, of door afname van de
mobiliteit. Je kunt ervoor kiezen om alleen te zijn en als je je geborgen en niet verlaten
voelt, is dat prima. Maar het kan ook eenzaam worden. Er zijn heel wat mensen die
vergeten worden.
Of, die zich vergeten voelen, niet meer gehoord, niet meer gezien. Je kunt ervoor kiezen om je alleenzaamheid in stand te houden, of te doorbreken door te kijken wat je
leven nog meer te bieden heeft dan wat je tot nu toe bent tegengekomen. Soms kan
een enkele ontmoeting of gesprek je over een dood punt heen helpen. Dat kan je weer
ruimte en energie geven, vertrouwen om nieuwe dingen op te pakken.

- Heeft u ook af en toe moeite met de Nederlandse
spelling?
- Wilt u samen met uw kleinkind een boekje lezen
en lukt dit nu niet?
- Vindt u het moeilijk om een mailtje te sturen of
digitaal een formulier in te vullen?
- Wilt u ook de stukjes in een krant kunnen begrijpen?

Je kunt samen met buren of vrienden afspreken elkaar elke morgen te bellen, waardoor je iedere dag kort met iemand contact hebt. Ook via internet kan een contact met
iemand tot stand komen. En wat let je om een activiteit als vrijwilliger op te pakken?
Ouderen kunnen op hun eigen manier, in hun eigen tempo, een waardevolle rol in de
samenleving vervullen.

TiNi VAN DEN BRAND
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
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Verschillende organisaties kunnen je hierbij ondersteunen. Een bezoekdienst voor een
regelmatig bezoekje thuis, verschillende servicediensten van Vivaan, de talloze activiteiten van de ouderenbonden, beweeg- en gymgroepen, tientallen cursussen. Er is

‘Als iemand zich eenzaam voélt, dan ís die persoon
eenzaam’
zoveel te doen. En als het je niet lukt om op te staan en ergens aan te beginnen, dan
zijn er altijd nog mensen te vinden die je daarbij willen helpen.
Alleen zijn komt voor in onze samenleving. Als je dat niet wilt zijn, moet je kijken wat
je eraan kunt doen, eventueel met behulp van anderen. De ouderenadviseurs kunnen
je hierover informatie en advies geven. Voor hun namen en telefoonnummers kunnen
inwoners van Heeswijk-Dinther en Loosbroek op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur
bellen naar Vivaan in Veghel 0413-367309. Inwoners van Vorstenbosch, Nistelrode en
Heesch kunnen belllen naar Rigom in Oss 0412-653232.

Er is nu een gratis cursus in Bernheze waar u dit
allemaal kunt leren. U kunt op ieder moment met
de cursus starten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Vivaan.
Bel: 0412-647975
Email: lerengewoondoen@vivaan.nl
Gewoon doen!

UITSPRAAK:
“Die? Die kan niet eenzaam zijn, als je ziet hoe vaak daar iemand op bezoek gaat…”
Dat kan wel zijn, maar als je met niemand kunt praten over
de dingen die voor jou belangrijk of interessant zijn, dan kun
je heel goed eenzaam zijn. Als iemand zich eenzaam voélt,
dan ís die persoon eenzaam.
Voor meer informatie

chantal en Teuntje gaan voor de 100%

kunt u kijken op www.vivaan.nl

Outdoor rock in de kersouwe:
dat was genieten voor het publiek

HEESCH - Tijdens een zomervakantie in italië, waar ze een lange
wandeltocht hebben gemaakt, ontstond bij Chantal van den Akker
& Teuntje Monteiro uit heesch het idee om ‘ooit nog eens’ de Nijmeegse Vierdaagse te lopen.
In februari dit jaar voegden de dames de daad bij het woord en zijn
ze gestart met trainen. “Al snel
kwamen we tot de conclusie dat
je veel positieve energie opdoet
als je wandeltochten maakt door
de mooie omgeving van Bernheze en omstreken”, aldus het duo.
Tochten die Teuntje van tevoren
uitstippelt; door de Maashorst,
over de dijk, naar de Sint-jan in
Den Bosch, enzovoorts.
Zwaar
Maar ook hebben we ervaren dat
het wandelen op sommige punten zwaar kan zijn en dat het een
groot beroep doet op je doorzettingsvermogen. Chantal werkt als
pedagogisch medewerkster op de

Kinderafdeling van het Amphia
Ziekenhuis in Breda, en ervaart
gedurende haar werk dat vele
zieke kinderen een enorm doorzettingsvermogen hebben en
niet opgeven. “Dat blijkt wel uit
het feit dat 75% van de kinderen
met kanker deze strijd wint. Dit
percentage moet echter omhoog.
Wij gaan voor de 100%! En daar
hebben we jullie hulp bij nodig.”
De dames doen in het weekend
van 21 en 22 juni mee met het
‘rondje Bernheze’, waarbij ze ook
graag aandacht besteden aan hun
sponsoractie voor Kika.
Via www.sportenvoorkika.nl/
wij-gaan-voor-de-100 kan er een
bedrag gestort worden.

HEESWIjK-DINTHER – Vele honderden toeschouwers genoten zaterdag
in De Kersouwe in heeswijk-Dinther van Outdoor Rock.
Zaterdagavond, even voor negen
uur. Honderd muzikanten van de
Koninklijke Fanfare uit Heeswijk
en Fanfare Fidelis uit Breda zoeken hun stoel op, maken hun muziekinstrumenten gebruiksklaar en
leggen de bladmuziek op de muziekstandaarden. In hun midden
staat een heuse rockband, de Herrie Davidsonband. De flesjes water
staan klaar onder de stoelen en de
lippen zijn soepel geblazen tijdens
het inspelen. Dan is het 21.00 uur,
de Herrie Davidsonband opent
de avond, motoren rijden de Kersouwe binnen en de muzikanten
zitten op scherp. De twee dirigenten, Mari van Gils en jan van den
Brandt, geven aan dat het zover is.

Om de beurt zullen zij een rocknummer dirigeren en telkens zal
een andere zanger of zangeres optreden.
In een zinderend tempo worden
rasechte rocknummers van Led
Zeppelin tot Queen het publiek
ingeslingerd. De rocknummers
herkent iedereen, de uitvoering
is adembenemend en kippenvel
bezorgend. Als een waar filharmonisch orkest spelen de twee
fanfares en de rockband het ene
nummer na het andere. Er is geen
tijd voor pauze. De muzikanten
zwepen zichzelf en het publiek alsmaar verder op. De toeschouwers
die bij het eerste nummer verdoofd

waren door het enorme muzikale
geweld dat honderd muzikanten
kunnen veroorzaken, proeven
en voelen het ritme en de swing.
Steeds actiever doet men mee
waardoor de muzikanten steeds
meer in hun rol kruipen van rockmuzikanten.
Magnifiek wat er na twee jaar
voorbereiding en maanden oefenen ten gehore wordt gebracht.
Fanfares, getraind in het spelen
van fanfaremuziek, laten horen
dat fanfares veel meer in hun mars
hebben. Het publiek geniet met
volle teugen. De nachtvlinders komen massaal op het indrukwekkende licht af en deinen mee op de
maat. De bomen staan geruisloos
alsof ze willen laten zien dat niets
deze prachtavond kan verstoren.

9

Woensdag 18 juni 2014

Advertorial

Opening ‘LuDO-pAck’ in Geffen
VAN TUYL METAALRECYCLING
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur.
Zaterdag van 8.00 -16.00 uur.
Buiten openingstijden bent u
ook welkom, neem dan
even contact met ons op.

Een geijkte weegschaal
voor de exacte kilo’s.

Het terrein wordt dagelijks
schoongemaakt.

Makkelijk bereikbaar vanaf
de snelweg.

Bakken waar u uw metaal
in kan sorteren.

Ook ‘s avonds en in het
weekend geopend.

Ophaal service.

Nieuwstraat 10 - 5384 PC Heesch
Telefoon: 0412-764467
E-mail: info@oudijzerbrengen.nl

WWW.OUDIJZERBRENGEN.NL

Showroom magazijnwinkel, Heesterseweg 18 in Geffen

HEESCH/GEFFEN - Op zondag 22 juni opent LuDO – PACK uit heesch
de deuren van haar nieuwe locatie aan de heesterseweg 18 in Geffen.

uitgezocht en gedrukt in een uitstekende kwaliteit.

LuDO-pAck v.o.f. is een unieke
groothandel in Nederland, gespecialiseerd in verpakkingsmaterialen
voor sieraden en kleine kadootjes,
maar levert een compleet pakket
aan verpakkings- en decoratiematerialen voor elk bedrijf dat zich
hierdoor op een unieke wijze kan
onderscheiden in de markt.
LUDO – PACK is DE specialist van
sieraden- en cadeauzakjes in vele
maten en kleuren: denk hierbij aan
organza, voile, satijn, suedine, linnen en papier.

De
Showroom/Magazijnwinkel
aan de Heesterseweg 18 in Geffen
is open op dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.00 uur. Op de maandagen
volgens afspraak.

Vanuit de voorraad levert LUDO
– PACK een uitgebreide collectie
papieren en kunststof draagtassen
in modieuze kleuren, stickers (gelegenheidsetiketten), geschenkpapier, krullinten, gelukspopjes, cadeaulinten en cadeaubonnen.
Graag helpen wij startende ondernemers met het geven van adviezen en organiseren wij ook inpakcursussen.
Naametiketten, tasetiketten en
linten met naam worden met de
grootste zorg samen met klanten

Kermis Heesch
Kermisprogramma
zATerDAG 21 juni
zOnDAG 22 juni
MAAnDAG 23 juni
DinSDAG 24 juni

14.30
14.00
15.00
15.00

–
–
–
–

01.00
01.00
01.00
01.00

uur
uur
uur
uur, met de braderie van 15.30 – 21.30 uur

21 t/m
24 jun
2014 i

Feestelijke opening
Op zaterdag 21 juni om 14.30 uur start de kermis met de opening door
burgemeester Marieke Moorman met een ballonnenwedstrijd en leuke
prijzen. Er worden vrijkaartjes rondgestrooid voor de attracties om de
start helemaal feestelijk te laten verlopen.

Drie gratis kermismunten
Voor alle Heesche kinderen van 2 t/m 12 jaar worden er 3 gratis
kermismunten uitgedeeld in De Pas op dinsdag 24 juni tussen
15.00-16.00 uur. Elke munt is € 1,- waard.

Geen kermis zonder muziek
Elke avond is er muziek in de tent. Verenigd Horeca Heesch is er
opnieuw in geslaagd een passend en vooral gezellig programma te
bieden.

Deelnemers verstrekken gratis
kermismunten in de winkel:
Kaasspeciaalzaak Bon Fromage, de Bakkers Lamers, Kantoorboekhandel
Ceelen, Gastronomia Italiana, Faunaland, Henk van den Akker,
Wereldwinkel en Hanex Carwash (alleen vestiging Heesch).

Dit is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Centrum Management Heesch, Gemeente Bernheze, Verenigd
Horeca Heesch, Ondernemersvereniging Heesch en alle kermisexploitanten.

centrum heesch

www.centrumheesch.nl
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Heesch

SnOepkrAAM • puLLenS
Alle zuurstokken € 2,- normaal 8 voor € 10,Bij inlevering van deze bon 9

voor € 10,-

LuckY crAneS • VOf c. OVerkAMp en zOOn
13 SpeeLMunTjeS t.w.v. € 0,50 voor € 5,28 voor € 10,speelmunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

ze zijn er
Weer De ecHTe
HOLLAnDSe
nieuWe

puSHer • W.A. VAn Der VOrST jr.
20% eXTrA SpeeLpenninGen bij aankoop van
minimaal € 5,-, tegen inlevering van deze bon
niet in combinatie met andere aanbiedingen

MinicArS • BOScHker

OpeninGSTijDen:
Zaterdag 14.30 uur
Zondag 14.00 uur
Maandag 15.00 uur
Dinsdag 15.00 uur
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Heesche braderie op dinsdag
HEESCH - in het centrum van
heesch is op dinsdag 24 juni
van alles te doen en te beleven
rondom de kermis en tijdens de
braderie.
Het aantal standhouders zal
groot zijn en met een flink assortiment aan artikelen, zodat
er voor elk wat wils te krijgen is;
voor jong en oud. Er zijn kramen
met kinder-, dames-, heren- en
onderkleding.

Verder zijn er ook lederwaren,
telefoonaccessoires, zonnebrillen, hobbymaterialen, speelgoed,
rage dingen, dierenbenodigdheden en tal van andere artikelen
te koop.
Het grote terras op het kermisterrein wordt verzorgd door de
plaatselijke horeca.
Het terras staat dit jaar voor het
eerst in het parcours van de braderie. Daar kan na of tijdens de
braderie nog gezellig een drankje

genuttigd worden.
Normaal gesproken is de braderie op maandag, maar omdat het
Nederlands elftal 23 juni speelt, is
de braderie verplaatst naar dinsdag.
De braderie is geopend van
16.00 - 21.30 uur en is gratis
toegankelijk. Info over de braderie via restaurant De Waard,
0412-451755, of bij Conny
06-22375905.

pOLYp • VAn Der Veen
Tegen inlevering van deze bon

5 munten voor € 6,-

nieuW nieuW nieuW nieuW nieuW

ScHieTSALOn • VerSTAppen
Tegen inlevering van deze bon
Bij 12 schoten 3 schoten extra

Vier dagen kermis in Heesch
HEESCH – De kermis in heesch staat weer voor de deur. het festijn
start met een feestelijke opening om 14.30 uur door burgemeester
Marieke Moorman op zaterdag 21 juni met het oplaten van vele
ballonnen, aangekondigd door confetti-kanonnen. De ballonnen
kunnen vlak voor aanvang opgehaald worden bij De Pas.
Voor de drie inzenders waarvan
de ballon het verst komt, zijn
er leuke prijzen te winnen. Na
de opening wordt de Heesche
kermis ingeluid met 15 minuten
gratis rondjes in alle draaiende
attracties.

Zondag 22 juni
14.00 - 01.00 uur
Maandag 23 juni
15.00 - 01.00 uur
Dinsdag 24 juni
15.00 - 01.00 uur, met de braderie van 15.30 - 21.30 uur.

deren van 2 t/m 12 jaar drie gratis kermismunten. Elke munt is
€ 1,- waard. Deze Kermismunten kunnen worden opgehaald
bij De Pas op dinsdag 24 juni
tussen 15.00-16.00 uur met vermelding van naam, adres en geboortedatum. De kermismunt is
bij elke exploitant te gebruiken.
Elke avond is er muziek in de
tent. Verenigd Horeca Heesch is
er opnieuw in geslaagd een passend programma te bieden.

KERMisPROGRAMMA
Zaterdag 21 juni
14.30 - 01.00 uur

KERMisMuNTEN
Stichting Centrummanagement
Heesch geeft alle Heesche kin-

Voor meer info:
info@centrumheesch.nl
www.centrumheesch.nl

GeBAkkrAAM • T. MAASAkkerS VOf
Tegen inlevering van deze bon, bij aankoop van een
zak met 10 oliebollen of krentenbollen € 1,- korting.

cYBer One • STrOucken
Bij inlevering van deze bon
€ 0,50 korting; een bon p.p.

SkeeBALL • H.M. SpeLBrink
Tegen inlevering van deze bon
Bij aankoop van een € 5,- speelmunt
10 punten extra (een bon per persoon)
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

Advertorial

Vrouwen én mannen welkom in corine’s nailstudio
HEESCH - iedereen kent het wel, of heeft er zelf mee te maken: schimmelnagels, of zoals de meesten
zeggen: kalknagels. Geen fraai gezicht en een lastig te bestrijden probleem. Gelukkig is er wel een
cosmetische oplossing in de vorm van een speciale gel voor schimmelnagels. Corine van Griensven
van Corine’s Nailstudio gebruikt deze gel al ruim zes jaar en na een behandeling ziet de nagel er na
zo’n zes weken weer gezond uit. uiteraard kan deze behandeling herhaald worden.
De meeste mensen denken dat
een nagelstudio alleen voor
vrouwen is, maar niets is minder
waar. Bij Corine’s Nailstudio zijn
zowel vrouwen als mannen van
harte welkom. “Schimmelnagels
op handen en voeten komen immers zowel bij vrouwen als mannen voor.
In tegenstelling tot schimmelnagels aan voeten, zijn de nagels
aan handen wel te genezen.
Heb je eenmaal zo’n infectie
opgelopen, dan is een regelmatig bezoek aan de manicure
een goede optie om er van af te
komen. Helaas werkt dit niet bij
schimmelnagels aan voeten, die
zijn erg moeilijk te bestrijden.
Maar daarvoor is een gel ontwikkeld, die zeker een week of
vijf/zes blijft zitten, waardoor de
nagel er gedurende die tijd weer
mooi en gezond uitziet. Voor
vrouwen doe ik er vaak nog een
mooie, gekleurde gellak over.”

Mooie klantenkring
Corine’s Nailstudio bestaat inmiddels al weer bijna tien jaar. In
2004 stond Corine voor een carrière switch en met veel doorzettingsvermogen lukte het haar om
in vijf jaar tijd een mooie, trouwe
klantenkring op te bouwen. Van

uit en doordat ze zuurstof doorlatend zijn, blijft de eigen nagel
gezond.” Service heeft Corine
ook hoog in het vaandel staan.
“jazeker, kunstnagels gaan een
bepaalde tijd mee, maar als de
nagel voortijdig afbreekt, kan
de klant mij bellen en maken we

schimmelnagels aan de handen ZĲn
WeL te genezen
haar man en kinderen kreeg ze
het zelfontworpen reclamebord
in de tuin, als blijk van trots en
waardering. “Naast het plaatsen
van gellak voor schimmelnagels,
doe ik manicure en cosmetische
voetverzorging. Ik mag bijvoorbeeld wel eelt weghalen, maar
met een handvijl. Daarnaast
plaats ik ook kunstnagels van
gel. Gelnagels zien er natuurlijker

een afspraak en plaats ik gratis
een nieuwe nagel. Dit werk is
echt mijn passie en ik wil dat iedereen blij en tevreden is met z’n
nagels”, besluit Corine.
De Nailstudio is te vinden aan de
Bachlaan 12 in Heesch en telefonisch bereikbaar op nummer:
06 - 46 070543.

Corine bij haar mooie reclamebord
Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl

Tuinkeukens
Tuinoverkappingen

FRUSAN
VISWORMEN EN
WORMENHUMUS

Wormenhumus is de beste biologische
mest voor tuin, gazon, planten etc.

De complete boekhouding
op maat

Mobiel 06 - 53 51 15 41 / www.plantenmest.nl

Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

06-57028991

www.elgish.nl

Pater van den Elsenlaan 21 | 5462 GG Veghel | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

In deze kleuren
verkrijgbaar

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

Van schayk maakt u wegwijs
In de wereld van administratie en belastingen

www.humstijl.nl
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35 jaar

Eethuys AnyTyme

Bij een bestelling van € 35,- of meer
ontvangt u een tegoedbon voor

EEN uuR GRATis BOWLEN
t.w.v. € 19,-

’t eethuys in het rainbow centre
MEER DAN 35 JAAR VERNiEuWEND
NISTELRODE - het familiebedrijf werd meer dan 50 jaar geleden door Wim en Betsy van Loon opgericht. het bowlingcentrum en de snackbar kreeg 20 jaar geleden, van Johnny van Loon, de naam
Rainbow Centre. Vijf jaar geleden werd de snackbar verbouwd en het Eethuys AnyTyme geopend. Altijd
vernieuwend is het horecabedrijf ook online goed te vinden.
Op facebook zijn al acties gesignaleerd en ook de nieuwe
website www.rainbowcentre.nl
is online. Voor het 35-jarig jubileum op 14 juni zijn leuke acties
bedacht, waarvan u gebruik kan
maken tot 14 juli. Bent u 35 jaar
of is uw bestelling in het Eethuys boven de € 35,-? Dan bent
u verzekerd van een uur gratis
bowlen.
Eethuys, zaal, bowlingcentrum
Het bowlen blijft aantrekkelijk
als dé sportieve, gezellige tijdsbesteding. Het bowlingcentrum
werd door de jaren heen dan
ook steeds gemoderniseerd.

Heel veel kinderfeestjes werden
er gehouden en de unieke verlichting tijdens het disco-bowlen
is erg in trek. Legio vrijgezellenfeestjes, familiebijeenkomsten en
bedrijfsfeesten beginnen of eindigen bij het horecabedrijf, waar
gezorgd wordt voor de activiteit,
het drankje en hapje.
Een goedgevulde menukaart
heeft lekkere gezonde gerechten, maar ook de snelle hap
maakt het team van Rainbow
Centre voor u klaar, mee te nemen of te nuttigen op het terras,
of in het ruim opgezette Eethuys.
Live voetbal en live beelden bij

VAN VENROOIJ
TRANSPORT VOF

VERHUUR VAN AUTO MET KRAAN EN SEMI-DIEPLADER

• Dienstverlening,
beton, grond
en wegenbouw

muziek zijn overal op de beeldschermen te volgen. Een aantal
jaren was de glazen serre het
vooraanzicht, maar deze is verleden tijd en heeft plaatsgemaakt
voor elf kleurige parasols op een
groot terras.
Grenzend aan het Raadhuisplein
met uitzicht op het centrum, is
het gezellig toeven bij het Rainbow Centre.

Bowling Rainbow
Bent u ook 35 jaar
tussen 14 juni en 14 juli?
Dan vieren we samen feest.
u mag met drie introducés

EEN uuR GRATis BOWLEN
COLOFON

Woensdag tot en met maandag
geopend.

mooi & in de streek

Ga voor alle actuele informatie
naar www.rainbowcentre.nl.

• Los door het bos
• bomenpark
• zorgboerderij v.d. wijst
• Frusan wormenhumus
• bed & breakfast weltevree

Stofferen in stijl
Raambekleding

• Container plaatsing

Bedrijvenweg 4
5388 PN Nistelrode
0412-612193

• Grondwerk

• beCO
• G.hermes houtbewerking
• Van bakel eco

mooi & in bedrijf
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• V.O.F. Van berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media

mooi & online

• Het aanleggen van
betonverhardingen

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

Loosbroeksestraat 2 - 5384 SV Heesch - 0412-456277 - 06-22502062
info@vanvenrooijtransport.nl

Hartelijk welkom
Altijd
Actieprijzen

mooi & duurzaam

Proﬁteer van ons

Extra
Maandelijkse
Actie

Faya Shop

Decoratie-, Relatie- en Feestartikelen
John F. Kennedystraat 3a - 5384 GA Heesch - 0412-474773 - www.fayashop.nl

Wij
gaan
naar
de
bodem!

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

• deurtotaalmarkt.nl
• badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Uce.nl
• smits beenmode
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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FoToCluBBernheze

monIQuE DE VETH

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
hallo mijn naam is Monique de veth (38) en ik
woon in eindhoven. ik ben sinds een klein jaar
lid van de fotoclub bernheze. eigenlijk ben ik al
sinds mijn pubertijd wel bezig met fotograferen:
eerst met de analoge camera, waarbij ik ook
werkte met een doka, maar door mijn drukke
leven/studie kon ik vaak alleen de camera gebruiken tijdens vakanties.

Paddestoel in Herperduin

Kleine waterval in Spa

Waterleven in Cambodja

Verdronken land van Saeftinghe

Macro van een vlinder (witje)

Mooie natuur van Herperduin

sinds 2 jaar heb ik meer tijd om echt met
fotografie bezig te zijn. ik ben dus lid geworden
van deze club die goede opdrachten geeft die
aanzetten tot nadenken en actief bezig zijn. ik
ga ook regelmatig met vrienden naar bv. natuurgebieden om daar foto’s te maken en ook ben
ik nog lid van een fotoclub in eindhoven. volop
ermee bezig dus!
Mijn voorkeur ligt toch duidelijk wel bij natuurfotografie, reisfotografie en ook straatfotografie.
Daarnaast vind ik macrofotografie ook uitdagend. ik denk dat ik nog veel jaren uitdagingen
genoeg heb bij de Fotoclub bernheze en hoop
lekker actief te blijven met fotograferen!

Strand (Domburg)

www.diepvriesspecialist.nl
Mini
saté box

Broodje
frikandel

doos à 75 stuks
Asian Finger Food

99

3,
Normaal 6,

99

Diepvriesspecialist

Belgische
frieten

8,

Normaal 12,95

Super
actie

8 stuks

Lutosa

Snack

Garnalenspies
schaal à 3 stuks

99

Diepvriesspecialist

2,
Normaal 3,19

49

BBQ

Bami- of
nasischijf

Oriëntaal
schaal à 4 stuks

zak à 2 kg.

Diepvriesspecialist

Regenboogforel
zak à 1 kg.
Diepvriesspecialist

Normaal 3,69

Normaal 3,69 / 3,89

Hoofdgerecht

2,

Normaal 6,79

Snack

BBQ

Cornet ijs

BBQ
worstjes

2,

29

Ambachtelijk
roomschepijs
Diverse smaken
bak à 1 liter
De IJsfabriek

29

Super
actie

vanille
met nootjes
of aardbei
doos à 8 stuks

4,

99

naturel of mexico
schaal à 3 stuks
Stargrill

IJsboerke

1,

Normaal 2,99 / 2,75

99

Nagerecht

Buurkracht centraal
in energiecafé BecO

2,
Normaal 3,49

49

Beste prijs

1,

Normaal 3,49

99

BBQ

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

van woensdag 18 juni t/m dinsdag 1 juli 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.adcommunicatie.nl

VORSTENBOSCH - De Bernhezer Energiecoöperatie
BECO houdt op donderdag 19 juni weer een E-café, dit
keer in de stuik in Vorstenbosch. Centraal staat Buurkracht, het concept waarbij buurtgenoten samen aan de
slag gaan met energiebesparing.
In oktober vorig jaar is Buurkracht gestart in Bernheze. In
Loosbroek heeft een enthousiaste kerngroep van bewoners, onder leiding van Beco-vrijwilliger john van Krieken,
een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van
Loosbroek om Buurkracht onder de aandacht te brengen.
Daar is door veel bewoners positief op gereageerd en inmiddels zijn er verschillende trajecten opgestart om te komen tot gezamenlijke energiebesparing.
Buurkracht is ontwikkeld door netwerkbeheerder Enexis,
de club die het gas en de elektriciteit thuis aflevert.
Enexis is een soort overheidsbedrijf dat vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid initiatieven ontplooit
om burgers er toe aan te zetten om samen aan energiebesparing te gaan doen. In Bernheze werkt Enexis samen
met de BECO aan Buurkracht.
Tijdens het E-café wordt Buurkracht nader toegelicht en
wordt ingegaan op de positieve resultaten die tot dusver
in Loosbroek zijn geboekt. In het E-café zal ook worden
ingegaan op de voor- en nadelen van de zogenaamde
slimme meter, die de komende jaren in heel Bernheze de
bestaande meter zal vervangen.
Er doen verhalen de ronde dat de slimme meter helemaal
niet zo gunstig is voor bewoners, de hoogste tijd om misverstanden hieromtrent uit de wereld te helpen.
het Energiecafé in
Vorstenbosch op
19 juni begint om
20.00 uur.
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Grenzeloos BernHeze

Thuiskomen in Afrika
Anja Spanjers zet zich in voor projecten in Ghana

HEESCH – Bij elke collecte was Anja spanjers uit heesch koploper, bij elke verkoop een kei en meters verband heeft ze gebreid. Ze wilde als kind alle kindertjes in Afrika helpen. Zelf hoefde ze er dan geen. Ondertussen is Anja getrouwd en blij met haar vier kinderen. het heeft daardoor tot 2013 geduurd voordat Anja
naar Afrika vertrok.
Hoewel Anja naar Ethiopië wilde,
werd het Ghana, om veiligheidsredenen. Via Projects Abroad kwam
Anja terecht in Adwaso en Kwamaso, dicht bij Accra, om te helpen
met de bouw van een klaslokaal
en toiletgebouw. Toen ze in Ghana
voet aan de grond zette was dat
een gevoel van ‘thuiskomen’. Anja

naar haar dorp en kinderen. Kijken hoe het met de klas gaat en
de meubels die ze in 2013 geschonken heeft, de geit waar een
familie mee verrijkt werd en alle
kinderen die ze achterliet, ook haar
eigen financieel geadopteerd kind.
Maar bovenal wil ze – samen met
een van de vrouwen – een crèche

‘kĲken hoe het is met de klas en de geit’
heeft drie maanden gesjouwd om
stenen te maken, te metselen en te
schilderen. Die klus, met 25 man
vanuit diverse landen, duurde niet
de hele dag en Anja moést helpen!
Daarom ging ze na de bouw naar
het weeshuis om te helpen met de
kinderen en daarna weer naar het
volgende adres, tot ’s avonds laat.
Soms nam ze weeskinderen mee
naar de kerk, de markt, zwemmen,
of de bergen in. Die genoten oprecht van dat alles.
Weer terug
Anja is vastbesloten om in 2015
weer naar Ghana te gaan, terug

opstarten. De kleintjes hoeven dan
niet meer in de zengende hitte
mee naar het land.
Acties
Naast het werk voor eigen onderhoud en de reis, zamelt Anja geld
in voor de crèche en een waterput.
Daarvoor staat ze op markten en
braderieën met prijsenveloppen of
spullen. De te winnen prijzen zijn
geschonken door ondernemers en
de opbrengst is voor Ghana. Voor
markten en braderieën schminkt
Anja zich en kleedt zich in traditionele Ghanese kleding voor meer
lef om mensen aan te spreken.

Anja met een van ‘haar’ kinderen

Ze doet wat ze kan, met hulp van
sponsoren voor hebbedingen voor
haar kraam. Bouw en onderhoud
van de website, met informatie en
activiteiten www.anjavoorghana.
nl worden ook gesponsord. Op de
Ruwaard Oss op 21 juni van 12.00
tot 24.00 uur en 22 juni van 11.00
tot 16.00 uur neemt ze deel voor
sponsoring aan de spinningmarathon. Hiervoor zoekt ze nog sponsors/spinningmaatjes.
Giften: NL57Rabo0118775529
t.n.v. A.A. Spanjers.

Actiedag voor zambia op
kasteel Heeswijk
HEESWIjK-DINTHER - De familie Van Venrooij uit heeswijk gaat deze
zomervakantie een aantal weken vrijwilligerswerk doen in Zambia op
de Linda community farm, een leefgemeenschap voor blinde en gehandicapte mensen. Daarom staat op zondag 29 juni Kasteel heeswijk in
het teken van ‘Actie voor Zambia’.

Francis, Femke, Marcel en Rick

“Wij willen een steentje bijdragen
om het leven op de Linda farm wat
te verbeteren. We gaan met de
mensen daar bekijken waar zij behoefte aan hebben en wat er aangepakt moet worden”, aldus vader
Marcel van Venrooij. “Om dit te
kunnen realiseren willen we geld
inzamelen, zodat we dat ter plekke
kunnen besteden bij de lokale on-

Advertorial

Nieuwe cursus: Digitale fotografie en fotobewerking

ten. Wij gaan met onze klas geld
inzamelen bij de musical.”
Zoon Rick gaat met zijn klas een
sponsorloop organiseren, waarbij de kinderen gaan lopen met
flessen water op hun rug om een
beetje te ervaren hoe het leven in
Zambia is: “De waterpomp op de
Linda farm is vaak kapot en dan
moeten de mensen water uit de
rivier halen”, vertelt Rick.

dernemers. Het mes snijdt dan aan
twee kanten, ook de lokale economie wordt daarmee gestimuleerd”,
vult moeder Francis aan.

Actie
Om geld in te zamelen voor de
Linda farm wordt er op 29 juni een
Actie voor Zambia-dag georganiseerd bij Kasteel Heeswijk. Om te
beginnen is er vanaf 10.30 uur een
wandel-fotospeurtocht van 2,5 en
5 km. Tegen betaling zijn daarna
soep en broodjes verkrijgbaar en
zijn er voor de kinderen verschillende activiteiten. Om 12.45 uur
verzorgt het Afrika-Engakoor uit
Nistelrode een optreden om de
Afrikaanse sfeer er helemaal in te
brengen.
Kosten voor deelname aan de
wandeltocht zijn € 2,50 per persoon. Aanmelden kan via actievoorzambia@gmail.com.

Ook de kinderen zijn druk bezig
met het project. Dochter Femke:
“De mensen die daar wonen zijn
heel arm en de huizen waarin ze
wonen staan zo goed als op instor-

Graag vermelden met hoeveel personen je komt.
Voor meer informatie:
www.facebook.com/pages/Actievoor-Zambia/428426270622016.

Foto: Michel Roefs

Anja bij de bus waar haar spullen in meegaan naar markten
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

LOOSBROEK - Meteen na de zomervakantie start in Loosbroek weer
een nieuwe basiscursus digitale fotografie en fotobewerking. Wil je
meedoen, schrijf dan nu in.
Deze cursus is voor iedereen
die een digitale camera heeft of
graag meer wil weten over de digitale fotografie en het bewerken
van foto’s. De cursus wordt gegeven in 9 lesblokken van 2 uur.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur en/of maandagochtend van
9.30 tot 11.30 uur. In overleg kan
er ook op andere dagen les gegeven worden.
De cursus wordt gegeven in kleine groepjes, waardoor er meer

individuele aandacht
kan worden.

gegeven

Nieuw: Voor ouderen worden er
speciale cursussen fotografie en
foto bewerken gegeven.
Kijk voor meer informatie over de
cursussen op www.jolandonkersfotografie.nl en download de pdf
met informatie.
Als je vragen hebt kun je natuurlijk altijd bellen of mailen.
jolan Donkers:
T. 06-22064638 of
donkers.fotografie@hetnet.nl.
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INFORMATIE
voor de

Kernen

raadsleden uit de anonimiteit
We stellen elke week enkele raadsleden aan u voor

CDA: Aan

de slag met de
participatiewet
Esther van den Bogaart, raadslid CDA Bernheze
BERNHEZE - Als de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking. hierin komen de Wet sociale Werkvoorziening (WsW),
de Wet Werk en Bijstand (WWB) en een deel van de Wajong (uitkering voor
jonggehandicapten) samen. De Participatiewet is een van de drie zogenaamde
transitie wetten. Wetten die ervoor zorgen dat de gemeenten verantwoordelijk
worden, in plaats van de Rijksoverheid of de provincie.

Naam: JAN BOuWMAN
Leeftijd: 62 jaar
Woont in: Heeswijk-Dinther
Politieke Partij: Lokaal
Waarom raadslid: Mijn grootste
drijfveer is om, samen met de
andere raadsleden, te zorgen
voor een gemeente Bernheze
waar het voor de inwoners in
allerlei opzichten een plezier
is om te wonen, te werken,
te sporten en te recreëren. Ik
besef dat het een lange volzin
is; daarom anders gezegd, het
geeft me nog altijd een goed
gevoel als eigen inwoner iets
te kunnen betekenen voor de
mede-inwoners.
Opleiding: universitaire studie
rechten
huidig beroep: raadsgriffier
gemeente Neder-Betuwe
hobby’s: tennis, fietsen,
tuinieren, lezen
Missie: Mede ervoor zorgen
dat in deze moeilijke financiële
tijden, waar gemeenten een
geweldige verantwoordelijkheid
krijgen op het terrein van de
zorg in de meest brede zin,
zoveel mogelijk maatwerk kan
worden gegeven aan onze
inwoners die dat nodig hebben.

Naam: TOON VAN VuGT
Leeftijd: 59 jaar
Woont in: Heeswijk-Dinther
Politieke Partij: SP
Waarom raadslid: Om vanuit mijn
politieke overtuiging een bijdrage
te kunnen leveren aan een goed
werk-, woon- en leefklimaat voor
de burgers van Bernheze.
Opleiding: Sociale Academie,
richting personeelswerk
huidig beroep: loopbaanadviseur
bij Enexis
hobby’s: stamboomonderzoek,
sport, muziek
Missie: vanuit mijn kernwaarden
menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit
anderen helpen en ondersteunen.

Gedachte is dat gemeenten voor
de uitvoering dichter bij hun inwoners zitten. Echter, krijgen gemeenten hiervoor minder geld.
Daarom werken Bernheze en andere gemeenten met elkaar samen
en met IBN (Integrale Bedrijven
Noordoost-Brabant).
De regering vindt het belangrijk
dat iedereen meedoet. In het coalitieakkoord: Ruimte en kansen voor
iedereen, staat: ‘Van uitkeringsgerechtigden mag een tegenprestatie

verwacht worden. Dat werk mag
echter geen reguliere banen verdringen’.
Pilot
Bij de Participatiewet krijgen gemeenten de keus om te bepalen
welke ondersteuning mensen nodig hebben. Het CDA vindt het
belangrijk dat daarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht. Ondersteuning kan
bestaan uit hulp bij het vinden van

VVD: De

werk of het bieden van een beschutte werkplek. Mensen met en
zonder beperking moeten zoveel
mogelijk kunnen werken bij reguliere bedrijven. Van 2015-2017
voert de gemeente Bernheze i.s.m.
Optimisd (Intergemeentelijke Sociale Dienst) en IBN een pilot uit. Wij
gaan er voor, dat gemeente, IBN,
maar ook ondernemers in de regio,
voldoende vacatures beschikbaar
stellen voor mensen uit de doelgroep.

aap toch uit de mouw

Paul Kremers, bestuurslid VVD Bernheze
BERNHEZE - De gehele voorbije raadsperiode heeft de VVD Bernheze de zorg
uitgesproken dat onze gemeente op te grote voet leefde. Een zorg die ook wel
vaker geuit wordt als linkse partijen in de coalitie zitten.
Glashard werd echter al die jaren
ontkend dat Bernheze financieel
in de min draaide, ook al lieten de
jaarrekeningen steevast een negatief resultaat zien.
En ook tijdens de verkiezingscampagne hield lijsttrekker Van Moorselaar stug vol dat je de SP best op
onze portemonnee kon laten passen.
Hij beweerde zelfs dat er in de af-

gelopen periode ieder jaar € 1 miljoen winst was gemaakt.
Maar bij de aanbieding van de
jaarstukken 2013 komt dan toch
de aap uit de mouw: onze gemeente heeft over de afgelopen
bestuursperiode ca. € 3 miljoen
verlies gedraaid.
In totaal bijna € 8 miljoen negatief over de jaren 2010-20112012 en dan gelukkig in 2013

een positief resultaat van ruim
€ 5 miljoen.
De nieuwe wethouder geeft in alle
eerlijkheid daarbij aan dat hiervan
bijna € 2 miljoen uit de voorzieningen is gehaald.
De VVD Bernheze hoopt dat het
nieuwe college beter op onze centen zal passen, al blijft het oppassen met partijen die graag voor
Sinterklaas spelen.

SP: Laaggeletterdheid

verdient aandacht

Toon van Vugt, Raadslid SP
Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Vrijwilligers die
onderwijs geven aan
langdurig zieke kinderen
Als een kind langdurig ziek is, is het goed als het gewone leven,
zoals deelname aan onderwijs, zoveel mogelijk doorgaat.
Als Vrijwilliger in de Leerkrachtenpool Onderwijsondersteuning
Zieke Leerlingen gaat u onderwijs geven aan langdurig zieke
kinderen, thuis of in het ziekenhuis.
Vragen? Meer weten?
Loop even binnen. Kijk op www.vivaan.nl of neem contact op met
het vrijwilligerspunt (0412-474851 of info@vpbernheze.nl)

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

BERNHEZE - in Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen 16 en
65 jaar problemen met lezen en schrijven. Dat is 15% van de bevolking. De sP
Bernheze wil blijven investeren in deze groep. Van deze groep heeft de helft een
baan. De andere helft is werkloos of inactief. Mensen die problemen hebben
met lezen en schrijven lopen meer risico werkloos te raken.
Tegen laaggeletterdheid
In het actieplan laaggeletterdheid
2012-2015 staat hoe de Rijksoverheid laaggeletterdheid de komende jaren aanpakt.

verbetering van taal- en rekenprestaties van leerlingen. Dit voorkomt dat jongeren met te weinig
lees- en schrijfvaardigheden op de
arbeidsmarkt komen.

Het actieplan is onderdeel van een
groter plan om het taal- en rekenniveau in alle onderwijssectoren
te verbeteren. De belangrijkste
maatregelen uit het actieplan laaggeletterdheid zijn: De aanpak van
voortijdig schoolverlaten en de

De nadruk ligt op taal- en rekenlessen voor laaggeletterden in het
volwassenenonderwijs. Hiervoor is
sinds 2013 wetgeving. In Bernheze
wil de SP nauw aansluiten bij die
wetgeving. De niveaus staan in de
Wet referentieniveaus Nederlandse

taal en rekenen. De Rijksoverheid
stelt sinds 2012 jaarlijks € 4 miljoen
beschikbaar om het actieplan uit te
voeren. De Rijksoverheid werkt
hierbij samen met onder andere
gemeenten, scholen en bedrijven.
De SP kiest in Bernheze voor een
aanpak die aansluit bij de aanwezige kennis en deskundigheid op
dat gebied. De juiste aanpak is van
het grootste belang. Ieder heeft zo
een grotere kans op werk.
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‘Muziek dankzij Verenigd Horeca
Heesch en op dinsdag gratis
kermismunten en braderie’
www.centrumheesch.nl

Kermis Heesch wordt 21 juni groots geopend
Burgemeester Marieke Moorman zal op 21 juni om 14.30 uur de kermis feestelijk openen. Kinderen kunnen
aanschuiven voor de ballonnenwedstrijd en daarna zullen de confetti-kanonnen knallen om de kermis 2014
feestelijk te openen. Alle kinderen en volwassenen worden hiervoor uitgenodigd. En, om het geheel nóg
feestelijker te maken, mogen alle kinderen meteen daarna een kwartier lang gratis draaien en zwieren in de
draaiende attracties.
Kermismunten
Ook dit jaar kunnen kermismunten
gespaard worden. Alle centrumondernemers en leden van de Ondernemersvereniging Heesch is gevraagd om aan deze actie mee te
doen. Bij besteding van een door
hen zelf vast te stellen bedrag, ontvang je een kermismunt die € 1,waard is. Fijn voor de kinderen en
voor de volwassenen die graag op
de kermis een attractie extra meepikken.
Braderie
Op dinsdag 24 juni wordt het super gezellig op de Misse. Kinderen
van 2 t/m 12 jaar uit Heesch krij-

gen tussen 15.00 – 16.00 uur drie
gratis kermismunten in De Pas.
Tussen 15.30 – 21.30 uur is er een

Samenwerking
Het feestelijke kermisprogramma is
tot stand gekomen in een prachti-

‘ballonnen en confetti met
burgemeester Moorman op de kermis’
braderie en ook zullen winkels in
het centrum langer geopend zijn.
Als Nederland dan op maandag tegen Chili de WK-wedstrijd gewonnen heeft, is het feest compleet en
zullen er ongetwijfeld veel voetbalfans in ’t oranje gespot worden op
de Misse.

ge samenwerking tussen gemeente Bernheze, Verenigd Horeca
Heesch, Ondernemersvereniging
Heesch, alle kermisexploitanten en
Stichting Centrum Management
Heesch. Voor het verhogen van de
gezelligheid heeft Verenigd Horeca
Heesch een gezellig muziekprogramma weten te boeken.

Vier nieuwe schuldhulpmaatjes in Bernheze
BERNHEZE - Vier nieuwe schuldhulpmaatjes hebben woensdag 11
juni in het gemeentehuis een certificaat uit handen van wethouder
Rein van Moorselaar ontvangen.
Het belang van de inzet van de
schuldhulpmaatjes is groot. Het
zijn goed opgeleide vrijwilligers
die hulp bieden aan mensen met
financiële problemen.
Niet met geld, maar vooral hoe
ze weer orde op zaken krijgen.
Schuldhulpmaatjes werken naast
de professionele schuldhulpverleners. In Bernheze is dat bijvoorbeeld Optimisd, de intergemeentelijke sociale dienst.
Grip
Optimisd begeleidt mensen vooral
om van hun schuld af te komen, de
schuldhulpverlening. Het schuldhulpmaatje voegt hier nog wat
aan toe; die is er wanneer je die
nodig hebt. De maatjes zorgen dat
je weer grip krijgt op geld en hoe
daar verstandig mee om te gaan.

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

Gekke vragen bestaan,
dus ook gekke antwoorden
Zaterdagmorgen werd ik opgeschrikt door het ontstellende bericht
in het Brabants Dagblad dat de gemeente Bernheze weigert om
informatie te geven die de gemeente Boekel zomaar oplepelt. De
gemeente Bernheze kon niet direct aan de verslaggever van het
Brabants Dagblad vertellen hoeveel inwoners van andere landen die
aan het WK voetbal deelnemen in Bernheze woonachtig zijn. Als
reden gaf Bernheze aan geen tijd te willen besteden aan die vraag. Als
het als een gekke vraag wordt beschouwd, hoeft het antwoord zo gek
nog niet te zijn. Aardig is dat in hetzelfde bericht van het BD staat
dat gemeenten ervan balen dat bij wijze van spreken elke gek met een
maffe vraag hen voor uren aan het werk kan zetten.
Wat het Brabants Dagblad vindt van de informatieverstrekking door
de gemeente Bernheze is niet zo van belang, belangrijk is wat u als
inwoner ervan vindt. Zo is er voor de verkiezingen door diverse
partijen aangedrongen op meer openheid. Openheid over het proces
rondom de niet doorgegane herindeling met Maasdonk, openheid
over het regionale industrieterrein Heesch-West, openheid over
de onlangs afgesloten coalitieonderhandelingen, etc. Nu staan die
partijen die om die openheid vroegen voor de taak daaraan invulling
te geven. Het is daarom dat ik zo benieuwd ben naar de eerste
echte inhoudelijke commissievergaderingen van maandag 16 juni,
woensdag 18 juni en donderdag 19 juni. Raads- en commissieleden
kunnen dan vrijelijk vragen stellen aan burgemeester en wethouders.
Dan is geen enkele vraag over een op de agenda voorkomend punt te
gek en is het aan de raad te beoordelen of men met de beantwoording
tevreden is of deze toch te gek vindt.
Gegroet Adriaan

Wasautomaat defect? Bel 0412-451043
Snel en vakkundig gerepareerd!
Ook voor drogen, koelen en vriezen.
Verkoop AEG, Bosch, Miele en Liebherr

V.l.n.r: Jenny Brachel, Rein van Moorselaar (wethouder Bernheze; geen schuldhulpmaatje), Toon van Dijk, Geert Roeffen en Hans Speel.

Ze helpen preventief en voorkomen dat mensen verder in de
problemen raken. In totaal zijn er

binnen Bernheze nu negen maatjes
opgeleid.
Info: www.schuldhulpmaatjes.nl

bernheze – Op dinsdagavond 10 juni was de officiële afsluiting van mijn wethoudersperiode. “Acht jaar
wethouder (ik citeer uit mijn toespraak): een mooie tijd, een prachtige tijd, een enerverende tijd. Een drukke
baan, een functie waarin veel bezigheden en activiteiten besloten zitten, maar ik heb dit nooit als drukte
gevoeld of ervaren. Ook heb ik het nooit als een belasting ervaren; integendeel.”
en/of via kaart, e-mail, sms-bericht
of telefonisch ‘gedag en dank’ gezegd. Graag wil ik jullie allen, die
in welke vorm en op welke wijze
dan ook, mijn afscheid zo mede
extra bijzonder hebben gemaakt,
nogmaals via deze weg van harte
en gemeend bedanken. Het heeft
mij, maar eveneens Gerda en mijn
kinderen erg goed gedaan. De bijdragen voor het project ‘Internationale samenwerking’ en de vele
andere attenties, waardeer ik ontzettend.
Evenals de mooie, warme en goed

Achterste Groes 11
5384 VG Heesch

Groene waterontharder: zuinig in water en zout

Govers Waterservices;

Een dankbaar afscheid

Het was een avond die ik als zeer
erkentelijk en warm heb ondervonden en beleefd. Zeer veel mensen
waren aanwezig in De Pas. Daarnaast hebben velen mij mondeling

Column
ADriaan

getypeerde woorden van onze
burgemeester, Marieke.
In mijn brede portefeuille is veel
bereikt, veel gedaan, veel afgewerkt, maar juist door de prima en
fijne samenwerking met velen van
jullie. Daarom heb ik mijn werk zo
kunnen doen zoals ik het heb gedaan en heb trachten te doen.
Zin in de toekomst? Zeker wel. En
ik hoop dat de contacten met jullie
blijven. Nogmaals oprechte dank
en het gaat u allen goed.
Ad Donkers

Het gebruik van zacht water is meteen
merkbaar, op de huid en in gebruik.
• lagere temperaturen voor de was
• wasgoed wordt sneller schoon
en slijt minder
• een glanzend schone afwas
• schoonmaken kost minder tijd en zeep
• kranen en apparaten hoeven niet
ontkalkt te worden
• koffie en thee smaken beter
• Waterflessen, thuis en op kantoor
• Waterkoelers
• Waterontharders

Weijen 86 - 5388 HR Nistelrode
E info@goverswaterservices.nl
I www.goverswaterservices.nl

• Levering, installatie en
onderhoud
• Benodigdheden; zoals
zout, filters etc. (ook voor
Amerikaanse koelkasten)
T 06 27 50 62 80
T 0412 61 29 27
F 0412 63 19 70

Govers waterservices voor thuis en op uw bedrijf
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

MOOIBERNHEZERTJE

GeSLAAGD

Opening luncharrangement
zorgboerderij Tónnieje-Hoeve

nistelrode - MeLVin GiLSinG
VMbO - Fioretti College Veghel
Namens papa, Mark,
opa en oma
nistelrode –
jAnneke VAn ScHijnDeL
VMbO – Udens college
Namens papa, mama & Robin

AAnGeBODen

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

peDicure niSTeLrODe
dorien Visser-hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

5x 1/5 staatsloten

n
le
e
e

‘t Dorp 65, 5384 MB heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Chris van de Ven
uit Vorstenbosch

Winnaar:
Loes en Gera
Pashouwers
kan de staatsloten
ophalen bij Paperpoint
werknemers van bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

Lezing over Dinther
HEESWIjK-DINTHER – heemkundekring De Wojstap houdt op donderdag 26 juni een lezing over de geschiedenis van Dinther in de heemkamer aan het Raadhuisplein.
Dinther wordt voor het eerst in
schriftelijke bronnen vermeld in
een pauselijke oorkonde van 31
maart 1139. Er is dan sprake van
een kerk te Dinther, wat betekent
dat er dan een woongemeenschap
aanwezig is. Recent archeologisch
onderzoek heeft aangetoond dat
al in de prehistorie sprake was van
bewoning te Dinther. De lezing
zal gaan over de bewoningsgeschiedenis van Dinther vanaf de
prehistorie. Tevens komen aan de
orde enige adellijke huizen die nu
verdwenen zijn. De lezing wordt

gegeven naar aanleiding van het
boek ‘Dinther in het Aa-LeigraafBeekgraaf-gebied’.
De lezing wordt gegeven door
Nico van Dinther uit Hoogvliet.
Hij heeft zich verdiept in de genealogie van zijn familienaam ‘Van
Dinther’ waarover hij een boek gepubliceerd heeft. Verder heeft hij
jarenlang onderzoek gedaan naar
de geschiedenis van Dinther en dat
onlangs ook in een boek vastgelegd.
De lezing begint om 20.00 uur. Entree niet-leden € 2,-.

peDicure
HeeSWijk-DinTHer
jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, heeswijkdinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.
BernHeze ruiLT
is een marktplaats zonder geld.
speciaal voor de inwoners van
bernheze!
heb jij iets te ruilen, word dan lid
van onze facebook groep
kom naar:
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.
GrOTe rOMMeLMArkT
zondag 22 juni van
9.00-16.00 u.
Locatie: Over den dries in
nistelrode.
entree: € 2,- p.p.
kinderen tot 12 jaar gratis.

OprOep
Wie WiL er DArTen
Of BiLjArTen in
cLuBVerBAnD?
Vanaf 18 jaar bij sportcafé
de zaert? heeswijk-dinther
Meld je aan: 06-42968565.
WILt U een ZoeKertJe
PLAAtsen?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

SuDOku

HEESWIjK-DINTHER - De officiële opening van het luncharrangement
bij zorgboerderij Tónnieje-hoeve vond op vrijdag 6 juni plaats.
Voorafgaande aan het officiële
gedeelte vond er voor de cliënten
en hun ouders of verwanten een
lunch plaats in de boomgaard. Als
voorgerecht werd er Shiitake soep
en wortelsoep met speltbrood en
eigen gemaakte kruidenboter geserveerd. Daarna werd er pizza
geserveerd met groenten uit eigen tuin van de zorgboerderij en
als nagerecht was er de keuze uit
rabarbertaart en pruimentaart, ook
van eigen bodem. De lunch en het
gebak werden verzorgd door jo
van de Heuvel.
Buitenkeuken
Om 14.30 uur sloten de overige
gasten: Op het Erf, zorgaanbieder Buro Lima, buurtbewoners en
wethouders Van de Moorselaar en
Glastra van Loon aan. Wethouder
Glastra van Loon deed een woordje
en knipte het lint door. Niet alleen
werd het lint doorgeknipt voor de
opening van de buitenkeuken,
maar ook voor de samenwerking

met Op het Erf, een boerderij met
een bloemenpluktuin waar streekproducten van eigen boerderij
worden verkocht.
Arrangement
Zorgboerderij Tónnieje-Hoeve, Op
het Erf en VVV Bernheze zijn afgelopen jaar meerdere keren bij
elkaar gekomen om vorm te geven
aan het arrangement. Groepen
van 6 tot 12 personen worden op
de zorgboerderij ontvangen door
de cliënten met koffie en thee en
iets lekkers, waarna een rondleiding over de zorgboerderij volgt.
Aansluitend gaat de groep de ingrediënten zelf oogsten en bereiden tot een lunch. Na het nuttigen
van de lunch gaat de groep te voet
of met de fiets naar Op het Erf om
daar een boeket bloemen te plukken voor thuis.
Voor meer informatie:
www.tonniejehoeve.nl of
0413-294282.
Advertorial
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Zomerschool voor 55-plussers bij De Eijnderic
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HEESCH - 55-plussers opgelet. Er
staan leuke activiteiten op het programma tijdens de Zomerschool.
Op maandag 7 juli gaat de Zomerschool voor 55-plussers voor de achtste keer van start. We hebben ook dit
jaar alweer heel veel inschrijvingen
mogen ontvangen. Natuurlijk kunt
u ook nog deelnemen! Kijk op onze
website voor het volledige programma en schrijf direct in. Wilt u liever
een programmaboekje zodat u al bladerend kunt kijken of er iets voor u bij
is, bel ons dan even. Wij sturen het
graag naar u op. Speciaal in de rustige
zomerperiode organiseren wij ruim
50 workshops en excursies waaraan
iedereen van 55 jaar en ouder deel
kan nemen (ook als u niet in Bernheze

woont). U kunt zich alleen inschrijven
maar het is ook gezellig om samen
met een bekende eens te kijken wat er
allemaal op het programma staat.
Enkele aanraders:
• Dienblad van hout met natuurlijke
materialen (zie foto)
• Glas in lood
• Kookworkshop ‘picknickgerechten’
• Boetseren voor grootouder/kleinkind
• Schilderen gemengde technieken
en aquarel
• Sieraden van kunststof
• Kookworkshop ‘lunchgerechten en
hartige broodjes’
• Twee-luik schilderen
• Vogelvoederhuisje maken

• Voetreflexmassage, een kennismaking
• Wandeling langs kunstwerken en
monumenten in Heesch
• Een bezoek aan dierentuin Zie-Zoo
in Volkel
• Lezing over vlinders en insecten
• Een bezoek aan de rondeelstal
• Koffiebroodjes en andere zoetigheden maken
• Servies decoreren

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Varkensvroedvrouw: Het is eigenlijk gewoon ‘moederen’
LOOSBROEK -

Na de komst van hun vier kinderen besloot Joke Dobbelsteen uit Loosbroek haar werk als verpleegkundige op te zeggen en te gaan ‘moederen’. “Ik heb altijd op ons vleesvarkensbedrijf hand- en spandiensten verleend, maar dat is veranderd in 2009, toen we onze bedrijfsstructuur veranderd
hebben in een fulltime baan. We zijn van een niet-gesloten naar een gesloten bedrijf gegaan: de biggetjes die bij ons geboren worden gaan nu pas weg
als ze rond de 120 kilo zijn. Ook is ons bedrijf toen uitgebreid. De kinderen waren al wat groter en ik kon meer tijd voor ‘werk’ vrijmaken. Toen heb ik de
taak van varkensvroedvrouw op mij genomen.”
De jute-nestzak, die de geur van
de zeug draagt, leg ik als de biggetjes geboren zijn in het kraamhok,
waar ze dan met z’n allen op gaan
liggen onder de warmtelamp. Dit
hoort ook bij het Beter Leven concept en zorgt ervoor dat de moeder niet op de kleintjes gaat liggen.
Als er een zeug te veel biggen
heeft om te kunnen zogen, zoek ik
een pleegmoeder waarvan de biggen 21 dagen zijn. Zij zorgt voor
haar nieuwe ‘kroost’ of het haar

D’N
BOER
OP
geoefende oog ziet al snel of er extra aandacht en zorg nodig zijn om

‘Het geoefende oog ziet snel of er
extra aandacht nodig is’

JOKE:

Joke Dobbelsteen met een van ‘haar’ biggen

“Wij werken vanuit de filosofie
dat de natuur haar gang behoort
te gaan. Onze zeugen worden op
een natuurlijke manier berig en
ook het werpen gebeurt spontaan,
zonder medisch ingrijpen.
Sinds anderhalf jaar werken we
volgens het programma van Beter
Leven. Hier zitten een aantal crite-

ria aan vast: per vleesvarken wordt
een m2 ruimte gerekend, er moet
verschillend speelmateriaal aanwezig zijn, groepshuisvesting voor de
zeugen en er zijn stro-kokers om
tussendoor van te snoepen. De
zeugen dragen 116 dagen en komen een week van tevoren in het
kraamhok. Ik bereid de stal hierop
voor: ik zorg dat de kaartensyste-

men op orde zijn en zorg dat de
warmtelampen en temperatuur op
orde zijn.

eigen is. Mooi om te zien dat ook
hier het moederinstinct zo diep geworteld zit. Ik coupeer de staartjes, om het ‘staartenbijten’ en de
daarbij behorende ontstekingen te
voorkomen en voorzie alle nieuwelingen van oornummers (het
varkenspaspoort) en ent ze in. Verder voer ik de zeugen en biggen.”

Bijzonder om te zien is dat bij mens
en dier bepaalde gedragingen
rondom zwangerschap en bevalling/werpen hetzelfde zijn. Ik zie
al snel als mijn hulp bij een worp
nodig is, maar dat is sporadisch.

Het zorgen
Naast de fysieke taken in de
kraamhokken, is het zorgaspect
het meest belangrijk. “Alert blijven
op hun gezondheid: eten en drinken ze goed? Zien ze er fit uit? Het

Tekst en foto: Hieke Stek

ervoor te zorgen dat het met moeder en kinderen goed blijft gaan.
Het ‘moederen’ gaat in de stal gewoon door,” lacht ze. Zodra ze gespeend zijn, draag ik de zorg voor
de biggen vol vertrouwen over aan
mijn man Jan.
“Eén zeug brengt jaarlijks 30 biggetjes groot. Joke en haar man
Jan hebben 300 zeugen, dus elk
jaar verzorgt Joke 9000 kleine roze
viervoetertjes. “Maar, een nieuwe
toom biggen, vertedert mij nog
elke dag!”

Blotevoetenpad voor groepsuitjes
OPEN VACATURE DAG
SEMLER & HF WORKS 28 JUNI 2014
SEMLER & HF WORKS ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
HEB JIJ:
Ø RIJBEWIJS CE
Ø WOONACHTIG STRAAL VAN HALF UUR SON
Ø KLANT- EN SERVICEGERICHTE INSTELLING
Ø GOEDE FYSIEKE CONDITIE
EN BEN JIJ OP ZOEK NAAR:
Ø VAST WERK
Ø EEN STABIEL BEDRIJF MET PRETTIGE WERKSFEER
Ø EEN BEDRIJF MET EEN ECHTE BRABANTSE ‘NIET
DENKEN MAAR DOEN’ MENTALITEIT
DAN NODIGEN WIJ JE VAN HARTE UIT VOOR
DE SEMLER & HF WORKS OPEN VACATURE DAG
VAN 09:00 TOT 12:00 UUR AAN DE OCKHUIZENWEG 5A TE SON.

HEESWIJK-DINTHER – Afgelopen zondag is het Blotevoetenpad geopend op de Dier & Tuin weide aan de Meerstraat 45 in HeeswijkDinther. Door het Rabobank Coöperatief Dividend is het mogelijk geworden dit Blotevoetenpad te ontwikkelen.
Er waren ruim 70 volwassenen en
kinderen aanwezig die voor de
éérste keer over het pad wilden
lopen met de routebeschrijving
en uitleg. Veel mensen wisten niet
wat ze te wachten stond, maar
waren erg nieuwsgierig hoe het
zou voelen. De 25 verschillende
ondergronden prikkelen de voetzolen op verschillende manieren.

poetste ze weer schoon. De wiebelbrug, apenbrug en het steltenpad zijn leuke klimobjecten gebleken. Interessante natuurbeleving
en echt ’n avontuur op de blote
pootjes.
Het Blotevoetenpad is 1,5 km
lang en kan halverwege worden
uitgebreid met een Blotevoetenboswandeling van 2 km.

Banjeren door de watergeul en
trappelen in de modder maakte
de voeten zacht en het hoge gras

Vanaf nu is het Blotevoetenpad te
boeken voor groepsuitjes op
www.dierentuinweide.nl.

VOOR KOFFIE EN ECHTE BRABANTSE WORSTENBROODJES
WORDT GEZORGD!
TOT ZATERDAG 28 JUNI!
AANMELDEN HOEFT NIET MAAR WORDT WEL BELOOND;
INFO@HFWORKS.EU
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Mooi natuurlijk, natuurlijk mooi
Medi Spa Annelies en Drs. Jozijna van der Meij hebben de handen ineen
geslagen. Samen met het gespecialiseerde team kunnen Annelies en Jozijna het complete
anti-aging en huidverbeteringsconcept, wat Medi Spa Annelies biedt, naar een nog hoger
niveau tillen.

VORSTENBOSCH -

Jozijna is al enkele jaren wekelijks
bij Annelies aanwezig voor inspuitingen met fillers en botox. Daar-

naast maakt ze gebruik van de
medische huidverbetering van Dr.
Obagi en verjongende huidbehan-

delingen met de fractional laser.
Haar visie sluit volledig aan op die
van Annelies: resultaat boeken en

Advertorial

de klant blij de deur uit laten gaan.
Medi Spa Annelies en Drs. Jozijn
van der Meij staan beiden voor het
vooropstellen van de belangen van
de klant, een no-nonsens mentaliteit en een goede service. Nimmer zal er een concessie worden
gedaan aan de kwaliteit en altijd
kiezen ze voor de meest duurzame
en maximale verbetering. Daarbij
is een langetermijnrelatie met de
klant het speerpunt. De klant hoeft

vernuftiger: met meerdere mogelijkheden voor gezicht en lichaam.
LPG is niet nieuw, het merk bestaat
al vijfentwintig jaar en staat wereldwijd in gerenommeerde instituten. Tot op de dag van vandaag is
dit apparaat niet geëvenaard. Annelies gelooft dat dit ecologische
apparaat, in combinatie met gratis
voedingsadvies en begeleiding, de
belofte voor de toekomst is. Volledig passend binnen de filosofie

‘Daarbij is een langetermijnrelatie met de
klant het speerpunt’
immers niet meer steeds op zoek
als hij of zij tevreden wordt gesteld.
Door de bundeling van hun krachten is de cirkel rond. Uitsluitend
daadwerkelijk doeltreffende behandelingen en producten worden geselecteerd. Via voor- en
na-foto’s wordt alles bijgehouden
en geëvalueerd. Beiden bruisen ze
van de ideeën, dus innovaties zullen niet uitblijven.
LPG endermologie integral
De eerste innovatie is al een feit.
Na negen jaar behandelingen met
de endermologie is gekozen voor
de meest recent ontwikkelde uitvoering van LPG. Het hypermodern mechanisch bindweefselapparaat voor gezicht en lichaam
staat inmiddels in Vorstenbosch,
als een van de eerste in Nederland.
Krachtiger: met grotere resultaten,

van het bedrijf. Voor het verbeteren van de huidconditie, verslapte
huiden, bodycontouring, celllulite
en vetdepots en het reduceren van
littekens.
Wilt u weten wat Medi Spa Annelies voor u kan betekenen voor
uw gezicht en lichaam? Neem dan
contact op voor een vrijblijvend en
altijd kosteloos consult. Daarvoor
kunt u terecht bij Annelies, Jozijna
of een van de medewerkers. Zij
nemen graag ruimschoots de tijd
voor u en stellen desgewenst een
behandelplan samen. Zo klein of
zo groot als u wilt.
Annelies en haar team heten u van
harte welkom in Vorstenbosch.

Medi Spa

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl

www.annelies-aarts.nl

Annelies en Jozijna

Bijzondere editie Dokter op
Dinsdag @ Bernhoven op woensdag
UDEN - Allergie bij kinderen is
het thema van een bijzondere aflevering van Dokter op Dinsdag @
Bernhoven op woensdag 2 juli.
Normaal gesproken vindt de dokter op dinsdaglezing in het Udense

Bernhoven altijd op de laatste dinsdag van de maand plaats. Deze
editie staat echter voor de eerste
woensdag van de maand op de
agenda. Dat heeft alles te maken
met de schoolvakantie én natuurlijk met het onderwerp.

Sinds ruim een jaar kent Bernhoven een Kinderallergiecentrum. Dit
centrum is in het zuiden van ons
land het grootste gespecialiseerde
centrum voor kinderen met allergie
en heeft daarmee een bovenregionale uitstraling. Onlangs startte
het Kinderallergiecentrum Bernhoven met immunotherapie. Het
principe van deze therapie is dat
kinderen met ernstige allergische
klachten minder gevoelig worden
gemaakt voor de prikkelende stof
door de stofjes waar ze gevoelig
voor zijn stapsgewijs en gecontroleerd toe te dienen. Deze therapie wordt ingezet bij allergie voor
graspollen, bomen, huisstofmijt en
wespen of bijen.
Tijdens deze lezing gaan kinderartsen Gordon Slabbers en Maarten
Hoekstra in op allerlei aspecten
rond allergie bij kinderen.
Ook verpleegkundig specialiste
kinderallergie Petra Kentie is tijdens deze avond aanwezig.
Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in Bernhoven, Uden van 19.30-21.00 uur.
De toegang is gratis. Voor aanmelden: PatiëntService 0413 – 402900
of via de mail: psb@bernhoven.nl
Vermeld naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen.

GEMAK VOOR IEDEREEN
T H UIS

WMO & EIGEN BIJDRAGE

EEN DRUKBEZET LEVEN

Geen hulp (meer) vanuit de
WMO of een te hoge bijdrage?
Dan is Mien Thuis een prima
oplossing.

Werken, kinderen, sporten…
het leven is vaak druk.
Mien Thuis neemt de taken
over die bij u blijven liggen.
Dat kan poetsen, strijken of
koken zijn, maar ook de kinderen opvangen of de hond
uitlaten.
Eenmalig, structureel of
tijdelijk? U zegt het maar.

Bent u wat ouder?
Mien Thuis biedt u passende
hulp voor al uw huishoudelijke
taken.

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbezorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser,
klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor
niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.
Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl
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Betere zorg door samenwerkende therapeuten

Advertorial

dagdeel per week in onze praktijk
werkt. Het is de bedoeling dat het
aantal uren in de toekomst wordt
uitgebreid.” Sanne van den Berg
was direct enthousiast na het telefoontje van Nancy en zag ook het
grote voordeel van de samenwerking. Sanne heeft zeven jaar geleden de vierjarige HBO-opleiding
Huid- en Oedeemtherapie gevolgd
en specialiseerde zich met name in
oedeemtherapie.
Ze werkt naast de praktijk in
Heesch ook in fysiopraktijken in
Nuland en Oss.

van massage wordt het litteken
beter doorbloed en zullen verschillende klachten zoals jeuk, pijn,
verkleving en roodheid verminderen”, aldus Sanne. Nancy: “Onze
behandelingen vullen elkaar goed
aan. Doordat we in één praktijk
werken, kunnen we elkaar altijd
vragen om even naar de cliënt te
kijken en eventueel direct een afspraak maken voor een behandeling. Het zijn korte lijnen en dat is
voor iedereen erg prettig.”
Hoewel de meeste cliënten naar de
praktijk in de Verdilaan komen, zijn

‘Door speciale massagetechnieken kan
het vocht beter afgevoerd worden en
hebben mensen minder last van oedeem’

Oederma Sanne en Nancy 

Tekst: Carla Admiraal Foto: Ad Ploegmakers

Heesch - Sinds begin januari werkt Sanne van den Berg als huid- en oedeemtherapeut in FysioCentrum
Heesch aan de Verdilaan 48 in Heesch. Door deze samenwerking kan het fysiocentrum meer disciplines onder één dak aanbieden en dus haar cliënten een betere zorg verlenen.
FysioCentrum Heesch is een breed
opgezette
fysiotherapiepraktijk.
“Naast algemene fysiotherapie
kennen we diverse disciplines voor
mensen met een specifieke klacht
of aandoening. Het is belangrijk
om bij een behandeling naar de

persoon in zijn geheel te kijken en
niet alleen naar zijn klacht”, legt
Nancy Hesemans, fysiotherapeut
van FysioCentrum Heesch uit.
“Bij mijn werk met ouderen en
mensen die kanker hebben of hebben gehad en merkte ik dat veel

mensen meer nodig hebben dan
alleen mijn therapie. Alleen konden wij die zorg niet zelf verlenen.
Ik heb daarom contact gezocht
met huid- en oedeemtherapeute
Sanne van den Berg van Oederma, met als gevolg dat zij nu een

Aaihonden en hun baasjes gezocht
HEESCH - De ‘aaihondenservice’
van de Stichting K.T. Buitengewoon is op zoek naar aardige
baasjes met een lieve hond.
Heb jij een lieve hond, die ook
goed met andere honden overweg
kan en graag geknuffeld wordt?
Lijkt het je leuk om met je hond,
eens per zes weken, samen met
andere baasjes en honden, op bezoek te gaan bij een groep dementerende bewoners in een zorginstelling in Heesch?
Stuur dan een mailtje met wat gegevens over jezelf en je hond aan:
info@ktbuitengewoon.nl
Een briefje kan ook: Stg. K.T. Buitengewoon, postbus 52, 5845 ZH
St. Anthonis. Meer informatie:
www.ktbuitengewoon.nl.

Dokter op Dinsdag@Bernhoven over rughernia
UDEN – Rughernia is het thema van de Dokter op Dinsdag@Bernhoven lezing op dinsdag 24 juni. Aan het
woord komen neuroloog Mariëlle Bartholomeus en neurochirurg Geert Jan Rutten.
spreekuur waarin neuroloog, neurochirurg en pijnspecialist samenwerken. Op dit speciale spreekuur
krijgt de patiënt op één dag een
consult, wordt een MRI gemaakt
en is de patiënt direct op de hoogte
van een behandelplan.

Bernhoven kent de zogenoemde
herniastraat. Dit is een speciaal

Neurochirurg Geert Jan Rutten
werkt in het Neurochirurgisch
Centrum van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, daarnaast werkt hij
anderhalve dag per week in Bernhoven. Hij en zijn collega Mariëlle
Bartholomeus vertellen tijdens

deze avond alles over diagnose en
behandeling van de rughernia.
De lezing vindt plaats in Bernhoven, Uden van 19.30-21.00 uur.
De toegang is gratis. Omdat de
belangstelling voor de lezingencyclus groot is, is vooraf aanmelden
verplicht.
Aanmelden kan via de PatiëntService: 0413-402900 of psb@bernhoven.nl. Vermeld naam, adres,
telefoonnummer en het aantal
personen.

Massagetechnieken
“Vrouwen met bijvoorbeeld borstkanker krijgen na de bestraling of
chemokuur vaak last van oedeem;
vochtproblemen in het lichaam.
Door onder meer speciale massagetechnieken, zoals manuele lymfedrainage, toe te passen kan het
vocht beter afgevoerd worden.

er ook mensen die niet (meer) mobiel zijn. “Mensen die niet in staat
zijn om naar de praktijk te komen,
bezoeken wij ook thuis.”

Hierdoor nemen klachten af en
kan ik - wanneer nodig - een armkous aanmeten. Daarnaast behandel ik ook littekens. Door middel

Strijd mee tegen
en vaatzieisktteenvinden op www.oederma.nl
- informatie
aenrtwww.fysiocentrumheesch.nl
hMeer
www.hartstichting.nl
Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.

Alle monturen zijn geprijsd inclusief
enkelvoudig ontspiegeld glas
‘t Dorp 30a - 5384 MA Heesch - 0412-473320 - www.zegersoptiek.nl

VAN SCHIJNDEL HOORTECHNIEK 5 JAAR HOORZORG

Vijf jaar langOOR
uniek
“EEN LUISTEREND
NODIG ?”
• aIle dagen audicien aanwezig

VOOR•HET
BESTE HOORADVIES
Persoonlijk deskundig advies

Loop niet langer•rond
met uw hoorproblemen,
maakadvies
vrijblijvend een afspraak
persoonlijk
deskundig

Waardebon

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

• Alle dagen
audicien aanwezig
BATTERIJEN
3 pAKJES
VOOR € 10,Of EEN GRATIS
uITGEBREIDE
HOORTEST
• Altijd gratis
uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

• persoonlijk deskundig advies
• alle dagen audicien aanwezig
• altijd gratis uitgebreide hoortest
Naam:
• onafhankelijk
• voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars
Adres:

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur
Woonplaats:t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
welkom op
en harte
zaterdag
van 09.30dinsdag
- 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

Postcode:
U bent van

Tegen inlevering
van deze
bon - 1 bon
zolang
de voorraad
strekt
en zaterdag
van 09.30
- 14.00
uurper
opadres
’t Dorp
58a
in Heesch

’tHeesch
Dorp 58a
• 5384
Heesch
0412-475959
• www.vanschijndelhoortechniek.nl
0412-475959
• Uden
0413-330905
•47Veghel
‘t MC
Dorp
29
•• Heesch
• (0412)
59 590413-288338

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

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

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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4200
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163................................
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Ford Fiesta 1.3i 51 kW ............................. 2004
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2006
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2006
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260s
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Mini Cooper
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Peugeot 206 2.0 16V GTI ......................... 2001
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Peugeot
1.4i 16V
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206
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1.6
16V
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Volkswagen Fox
2006
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Volkswagen
Golf
Plus
1.664.000
clima km. ..... 2006
Renault
Clio 1.2
16V
airco
Renault
Clio
2003
49.000
km1.6 16V airco ........................2009
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Volkswagen Polo 5drs Airco
2010
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
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Touran9.000
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Swift 4-drs.
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.................. 2010
Toyota
Aygo airco 20.000 km. ..................2010
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trendline
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
VolvoXC70
XC 70
automaat
Volvo
d55-drs
automaat
..........................2005
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

Laat uw
campergoedkope
winterbanden?

en
ook
caravanbandenVERHUUR
tijdig controleren

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

Mocht je deze uitleg acacadabra vinden, dan kan je terecht bij je eigen autogarage/autobedrijf of bij Car Media,
de inbouwspecialist.

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

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

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

Verkoop

bron: www.caravans.net

Veel auto’s hebben tegenwoordig een
isO-stekker, waardoor je zelf je radio
en/of cd-speler kan inbouwen. een isO
is makkelijk aan te sluiten met de radio,
doordat het ‘vrouwelijk’ draadje van de
radio met de ‘mannelijke’ isO-stekker
verbonden kan worden.
wanneer je auto geen isO-stekker
heeft, kun je bij de dealer een verloopstekker kopen waardoor je alsnog je
eigen radio of cd-speler in je auto kan
monteren.

de aanhangwagenspecialist
de aanhangwagenspecialist
Verhuur/Lease
Verkoop

Verhuur/Lease
Verkoop
Zelfbouw/Speciaalbouw
Verhuur/Lease
AANHANGWAGENS
Verhuur/Lease
25 JAAR Zelfbouw/Speciaalbouw
Onderhoud, reparatie en keuring
AANHANGWAGENS
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie en keuring
Zelfbouw/Speciaalbouw
AANHANGWAGENS
25
JAAR
reparatie
keuring
Bosschebaan
80Onderhoud,
- heesch
- telefoon:
(0412) en
451066
- en
www.petersaanhangwagens.nl
25 JAAR
Onderhoud,
reparatie
keuring
Bosschebaan 80 - heesch - telefoon: (0412) 451066 - www.petersaanhangwagens.nl

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

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

•
•
•
•

APK - keuring
Reparaties en onderhoud van alle auto’s
In- en Verkoop van auto’s en lichte bedrijfsauto’s
Wielen en banden

Een
greep
uit voorraad
Een
greep
uit onze

Alfa 156 jtd 1.6 impression, zwart 2003
Audi A4
A3 1.6
i lmv
1998
Audi
blauw
Metalic div. opties
2001
Chevrolet
2008
Citroën
C5Matiz
br.1.8 geel
grijs met.
2004
Citroen Xsara
2CV AZ2CH
72.958
kmmet. 2003
1961
Citroen
picasso
blauw
2 CV(belastingvrij)
6 Charleston 53.497 km 1971
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2Citroen
CV 6 blauw
DaihatsuXara
Cuore
zwartgr.
Airco
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Citroën
Pic.1.8
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2004
Fiat Panda
Blauw
2000
Citroen
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Coupé
1999
Fiat New Panda panorama dak
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Daihatsu Yong yrv zwart
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Hyundai Atos 1.0i
1999
Ford Focus stationcar, 16 16v
2002
Mazda Premacy 1.8 Exclusief
2001
Ford Focus stationcar, zwart
2002
Opel Agila 1.2 grijs metalic
2003
Ford Ka
meeneemprijs
1998
Peugeot 206 1.1 rood metalic
2003
Ford Transit connect, ex btw
2004
Renault Laguna 1.8 Automaat
2002
Hyundai Tucson 2.0 bull en side bars 2005

Renault Megane Scenic

€ 4.950,2999,€€4.750,4950,€€3.950,11.250,€€3.900,9800,€€4.950,3450,€€4.950,999,€€1.500,€ 5950,€ 2.750,€ 1450,€ 1.999,€ 3.949,€ 1.999,€ 999,€ 3.499,€ 2950,€ 2.750,€ 2999.€ 650,€ 2999.€ 3.250,€ 2999.€ 7.750,-

voorraad!

Jaguar XJ 6 lwb 4.2 plaatje
1987 € 8.250,privilege
Automaat
2006
Mazda 22.0-16V
automaat,
28dkm
2005€€4450.6.450,Renault
Megane
Scenic
helios
1999
3.800,Mazda 323 f zwart, verlaagd, div opties 2002€€1950.Renault
MazdaModus
MX 5Automaat
cabrio, zeer nette staat2004
1991€€5600,2.950,Renault
Modus
1.5DCi
Mercedes
250
TD autom.youngtimer2004
1996€€2950.5.950,Suzuki
Alto geel 3 drs 106.000 km 2000
€ 1250,Peugeot 307 hdi break
2007 € 7.600,Volvo
C70 2.3 T5 Automaat 300PK 1998
€ 3950.Peugeot 206 CC cabrio
2006 € 6.950,Volkswagen
Beetle
CABRIO
2004
€ 7900,Renault Clio 1.4 bebop nieuwe apk 1994 € 750,Bedrijfswagens:
Renault Laguna break 1.6 16v 2000 € 1.450,Peugeot
Partner
1.9 Scenic
D
Renault
Megane
lgp, g3 2001
1999€€1800,1.499,Renault Twingo grijs metalic
2003 € 2.750,Classic-timer:
Rover 25 5-drs230
bl., TE
metalic
2002€€8950,2.999,Mercedes-Benz
groen
1982
Volkswagen Kever belastingvrij
€ 2.750,Motoren:
VW Golf Cabrio lmv
1995 € 2.500,-

Honda SUPER Magna Bordeaux rood 1986 € 2100,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S
S O
O L
L U
U T
T II O
O N
N

É
É C
C O
O N
N O
O M
M II Q
Q U
U E
E

--

Q
Q U
U A
A L
L II T
T É
É

E
E T
T

S
S É
É C
C U
U R
R II T
T É
É

Sticker réparateur.indd 1
Sticker réparateur.indd 1

Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412-452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

de banden van je caravan vormen een
belangrijk onderdeel van je caravan en
verdienen daarom extra aandacht.
de slijtage van een caravanband is
veelal niet direct zichtbaar en daarom is
controle noodzakelijk. de caravanband
is ook een belangrijke schakel in het
laadvermogen van de caravan.
een juiste bandenspanning is niet alleen
noodzakelijk om veiligheid te kunnen
rijden met een caravan, maar zorgen
ook voor een langere levensduur van de
banden én een lager brandstofverbruik.

AuTOrADiO’S

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

BAnDen VOOr
De cArAVAn

23/09/09 10:12
23/09/09 10:12

Mitsubishi colt 1.3i 5drs airco zwart
Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart
Opel Agila automaat airco zwart
Opel Vectra C GTS autom leer zilver
Peugeot 206 zwart 3drs
Volkswagen golf 1.6 airco 3drs blauw
Volvo XC 90 D5 autom 7 persoons blauw

82.000
68.000
59.000
195.000
143.000
118.000
149.000

km
km
km
km
km
km
km

2007
2008
2009
2005
2001
2005
2007

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl

Muntenactie

Bij iedere tankbeurt vanaf 20 ltr of
een belegd broodje krijg je een munt

10 munten

• Gratis belegd broodje
• 50% korting VIP Extreme Wash
BP Servicestation
van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

20 munten op woensdag?
* gratis VIP Extreme Wash

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

Het adres voor al uw autozaken!
Hèt adres voor al uw autozaken!

Heeft
u al
aan winterbanden
Ook
voor uw
bedrijfsauto(park)
zijn wij de gedacht?
juiste partner.
Voor een
prijsopgave
kunt u bellen
Informeer
naar de mogelijkheden
en laat u overtuigen door onze aantrekkelijke tarieven
of mailen.
en uitstekende service

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Crommenacker automobielen
Bedrijvenweg 11b - 5388 PN Nistelrode
tel. 0412-617100 - info@crommenacker.nl
www.crommenacker.nl

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

•• In-car
Car kitentertainment
•• Track
In- car&entertainment
trace
•• Ritregistratie
Track & trace
•• Mobiele
RITREGISTRATIE
telecom
• Camerasystemen
Voorkom bijtelling.
• Navigatiesystemen
Fors besparen op
administratiekosten.
• Voertuigbeveiliging
Inzicht in rijgedrag van
• Signaleringsverlichting
medewerkers.
CarCAR
Media
BV BV
Gasstraat-oost 28-B
Media
Gasstraat-oost 28B Oss
www.inbouwspecialisten.com

0412-635545

www.inbouwspecialisten.com
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Verberk Handelsonderneming: Gigantische voor- ‘Laat u verrassen dagen’
bij de Wereldwinkel
raad tapijttegels tegen een scherpe prijs

Brett Verberk, serieus en gedreven

Foto: Femke Hagens-Verberk

Schijndel – De tapijttegel; een terugkerende trend in het interieurbeeld. Bedrijven en particulieren hebben
de ontelbare toepassingen, van materiaal en kleur van de tapijttegel omarmd. De 20-jarige ondernemer Brett
Verberk ontdekte de 50x50cm tapijtbedekking als zijn ideale verkoopwaar.
Een jaar geleden verkocht Brett
zijn eerste tapijttegel. Op 18-jarige leeftijd schreef hij zich in bij de
kamer van koophandel en maakte
een serieuze start als ondernemer
met de focus op de tapijttegels. De
veel gevraagde tapijttegel is van
hoge kwaliteit en toch een van de
goedkoopste van de regio.
Zakelijke inslag
De voorkeur van Brett zijn ouders
ging naar het vakken vullen bij de
supermarkt, vertelt de jonge ondernemer: “Dat zag ik niet zitten
voor mezelf en vertelde tegen mijn
opa dat ik een bijbaantje moest
gaan zoeken.” Zijn opa kwam
snel met een betere oplossing.

Bert Verberk, zakenman, had net
een paar containers handelswaar
bemachtigd uit een faillissement
en dat moest op Marktplaats, een
mooi werkje voor kleinzoon Brett.
Brett ging aan het werk en nu, enkele jaren later, heeft hij het diploma verkoopspecialist op zak, is hij
zelfstandig ondernemer en groeide
zijn bijbaan uit tot een eigen bedrijf. Gevestigd in de loods bij zijn
opa, heeft hij veel ervaring binnen
handbereik.
Een serieuze onderneming waar de
klanten op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag de hele dag
terecht kunnen en ook op zaterdagmorgen is de deur open. Bui-

ten de openingstijden wil Brett ook
nog klaarstaan voor zijn klanten,
maar dan op afspraak. De 50.000
tapijttegels van onder andere het
merk Desso, welke van hoge kwaliteit zijn, hebben een lange levensduur. De tegels zijn makkelijk
zelf te leggen en decoratief. Zijn
geschikt voor vele commerciële
toepassingen, maar zijn ook voor
creatief in te vullen particuliere
ruimten uiterst geschikt.
De loods, met honderden verschillende soorten tapijttegels in het assortiment, is te vinden op Duinweg
17 in Schijndel op het industrieterrein Duin I, tegenover Van Cranenbroek.

ZONDAG 22 JUNI
OPEN VAN 11-17u

Officiële
bedrukking

14,

99

Nederlands
Elftal shirt

Nederlands Elftal
Authentic shirt

NISTELRODE - Wereldwinkel
Nistelrode houdt op vrijdag 20 en
zaterdag 21 juni de ‘Laat u verrassen dagen’.
De Wereldwinkel wil deze dagen
iedereen kennis laten maken met
de eerlijke producten van de Wereldwinkel. Daarom zijn er tijdens
deze dagen speciale acties zoals:
De wijnproeverij
Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur:
25% korting op (h)eerlijke witte
wijn en rosé.
Rond 19.00 uur komt de djembégroep Sabar uit Nistelrode met tien
leden de wijnproeverij muzikaal
opluisteren.

De verrassingstassen
Dit zijn speciale thema - verrassingstassen gevuld met food en
non-food producten met extra
korting.
20% korting op al uw aankopen
(Food, boeken en kaarten uitgezonderd.)
Een kleine reep Tony’s chocolonely gratis
Bij aankoop van een grote reep
Tony’s chocolonely.
De Wereldwinkel Nistelrode is vrijdag geopend van 10.00 tot 20.00
uur en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur.

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

OP 3 JULI GRATIS
NAAR SCHIJNDEL/DE WIT – PSV!*
* Na de wedstrijd kunt u uw ticket
inleveren voor 10,- korting!
Voorwaarden zie ticket.

Het officiële wedstrijdshirt

120,-

89,95

HEREN
85,-

59,99
DAMES
75,-

54,99
JUNIOR
70,-

49,99

Junior set
Volledige outfit voor
de jonge oranje supporter.
Bestaande uit shirt, short en sokken

65,-

57,50

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP
Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Het meest verkochte
Nederlands elftalshirt!
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Sfeervol bevrijdingsconcert van de harmonie in Muziekfabriek
Heeswijk-Dinther/Loosbroek – In september gedenkt, herdenkt en viert HDL de 70-jarige vrijheid. Harmonie Sint Servaes draagt een steentje bij, want op donderdag 18 september verzorgt de muziekvereniging
om 19.30 uur een bevrijdingsconcert in de Muziekfabriek.

70 jaar
Bevrijding
HDL
Oefening baart kunst

Tekst: Matthijs van Lierop

“De bevrijding spreekt de harmonie aan”, vertelt bestuurslid Els
Verdonk. “Tijdens het concert willen we het publiek meenemen in
die sfeer.” De harmonie betrekt
al haar leden bij het concert; ook
de jeugd. Om het concert extra
kracht te geven heeft de harmonie de medewerking gevraagd
van violist Chafik Cherkaoui en

van kamerkoor Mi Canto. “Het
repertoire is al bekend. We spelen Schindlers List en The story of
Anne Frank en Mi Canto gaat de
cyclus van Mauthausen uitvoeren.
Het decor wordt aangekleed in de
jaren 40-stijl. Met filmbeelden zal
de muziek ondersteund worden.”
Om het concert een extra tintje
te geven, dragen de leden van de

harmonie niet de kledij die zij gewoonlijk dragen. “We dragen tijdens het concert andere kleding,
die meer gepast is.”
Het doel van het concert van de
harmonie, die een nieuw onderkomen heeft genaamd de Muziekfabriek, is om stil te staan bij de bevrijding. Vrijheid is er niet zomaar;

daar is vroeger voor gestreden.
Verdonk was zelf onlangs nog in
Polen en zag concentratiekamp
Auschwitz van binnen. “Dat was
heel aangrijpend en niet te bevatten. Het is goed dat wij dit con-

daarom ook echt uit om te komen
kijken.”
Kaarten zullen na de zomervakantie te koop zijn. Wees er snel bij; de
Muziekfabriek biedt maar beperkt
ruimte.

‘We willen het publiek meenemen in die sfeer’
cert houden. We pakken het ook
behoorlijk groots aan. Het concert
zet je zintuigen open. Ik nodig je

Voor meer informatie over de activiteiten omtrent de bevrijding, zie
www.bevrijdinghdl.nl.

advertorial

NIEUWE PUI VOOR STERRENSLAGER
De nieuwe zwart-wie pui is
kenmerkend voor de filosofie van
de Schijndelse sterrenslager. Pure
kwaliteit. Zonder fratsen. Zwart en
wit is de uitstraling. Kwaliteit kent
volgens Gildeslager Dennis van de
Ven namelijk geen grijze gebieden.
Er zijn dus geen verborgen toeters
en bellen, geen gegoochel met
het fokken van vee, met vreemde
recepturen. Van de Ven kiest
voor duurzaam, verantwoord en
alleen voor het allerbeste.

kruidenmelanges en minder zout. Door deze
opleiding kan ik nu een eigen draai aan onze
producten geven waardoor we unieke lekkernijen
kunnen vervaardigen. Het levert ouderwets lekkere vleeswaren op.” Ze worden
regelmatig getest tijdens onafhankelijke keuringen door TNO en ingezonden voor
nationale- en internationale vakwedstrijden. Met als resultaat verschillende gouden
medailles en de uitverkiezing tot Regiokampioen worstmakerij. Een hele prestatie in een
provincie waar het worstmaken hoog in het vaandel staat.

Het begon 9 jaar geleden toen Dennis van de Ven de slagerij van de gebroeders van de
Steen overnam. Een bedrijf met een meer dan 115 jarige geschiedenis. Een alom bekende,
maar wat ouderwetse winkel. Dennis: “Van meet af aan hebben we de ouderwetse
waarden gehandhaafd. Die staan voor kwaliteit.” In de afgelopen jaren hebben Dennis
en zijn partner Suzan de zaken behoorlijk gerenoveerd. De winkel werd aangepakt
zonder de gemoedelijke sfeer aan te tasten. Er kwam meer ruimte in de toonbank en voor
de vleeswaren werd een wandmeubel geplaatst. De tussenmuur naar de werkplaats
moest er aan geloven zodat de klant een betere inkijk kreeg en er werd een professionele
keuken geplaatst. Verder ging de werkplaats volledig op de schop. Nu is het een
moderne hygiënische werkomgeving waar klanten, zo bleek tijdens de verschillende
“open dagen”, maar al te graag rondkijken. In de toonbank maken de klanten kennis
met het zachte en malse vlees van de Belgische Blauw-wie koeien. Echte natuurlijk
opgegroeide vleeskoeien die met liefde zijn opgefokt door vaste leverancier Geert
Heesakkers uit de Wijbosch. Ze maken ook kennis met varkens met een klein randje
vet. Die zijn wat langer doorgemest en wegen wat zwaarder, maar de kwaliteit in
zachtheid en smaak is onovertroffen. Trouwens ook het kalfs- en lamsvlees moeten aan
de zware eisen van Dennis voldoen anders komt het niet in de toonbank. Alleen een
mooie verantwoord en duurzaam gefokte kwaliteit komt er in. Een tussenweg is er niet.
Geruime tijd geleden kwam een nieuwe chefslager het team versterken.
“Ik wilde meer vrijheid om me bezig te houden met het verbeteren van onze producten”,
geeft Dennis aan. “Zo ben ik afgestudeerd als meester-worstmaker en dus in staat om
nog betere vleeswaren en worsten te maken. Producten met minder samengestelde

In de huidige situatie waar de communicatie over goed en verantwoord eten steeds
belangrijker wordt mogen volgens Dennis de moderne media als website, facebook
en twier niet ontbreken. Die gebruikt hij om zijn klanten te informeren en contacten
te onderhouden met zijn collega’s. “Ik ben een verwoed twieraar”, grijnst Dennis.” We
hebben nu meer dan 1100 volgers, collega’s en klanten, maar vooral liefhebbers van
lekker eten. Met collega’s deel ik de recepturen en vakwetenswaardigheden en met
klanten mijn liefde voor lekker eten. Ze volgen allemaal mijn “Slagertje Ven” Ik kan niet
stoppen met het vertellen over mijn boeiende vak.”

Plein 1994 nr. 39 • 5481 AR Schijndel •

Van de Ven is een erkend leerbedrijf. Het betekent dat Dennis onder begeleiding Van het
Slagers Vak Onderwijs (SVO) jonge mensen mag opleiden die zijn traditie van kwaliteit
en klasse te zijner tijd over kunnen nemen. “Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen”
aldus Dennis. “Je wordt niet zomaar slager. Dat kost tijd en een goede begeleiding.”

Momenteel wordt de zaak verder verbeterd. “ We werken hard aan het vervolmaken
van onze service”, geeft Dennis aan. “We willen onze klanten nog beter bedienen. Vorig
jaar pakten we in de wedstrijd “Slagerij met ster”. Een ster. In deze wedstrijd worden
de winkel, de kwaliteit en de service door specialisten beoordeeld. We grepen meteen
één ster en daar zijn we best trots op. Er waren ondanks onze ster zoveel punten die we
volgens de ontvangen rapporten nog verder kunnen vervolmaken dat we die eerst aan
gaan pakken voor we volgend jaar weer meedoen voor een tweede ster.” Allereerst heeft
Van de Ven de buitenkant van de slagerij vernieuwd.
Dennis: “De pui is nu lekker opvallend en helemaal volgens onze manier van denken.
Zwart-Wit. Kwaliteit kent geen grijze gebieden of extra opsmuk. Dennis, Suzan en heel
het team willen dat in Schijndel en wijde omgeving de mensen weer kunnen genieten
van wat vroeger zo gewoon was. Ouderwets goede kwaliteit.”

@slagertjeven • www.slagerijdennisvandeven.nl
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cube verwondert
Cultuureducatie Bernheze

BERNHEZE - CuBE sTAAT VOOR CuLTuuREDuCATiE BERNhEZE. Cube vormt de verbindende factor tussen cultureel aanbod enerzijds en het onderwijs anderzijds. De Cube-verwonderaar bezoekt graag af en toe een culturele activiteit voor kinderen.
Dit keer: de theaterkist Assepoester.

“Ga jij maar poetsen!” Met deze
woorden wordt Assepoester weer
eens haar plek gewezen door een
van haar twee jaloerse stiefzusjes.
Stiefzus zelf zit er niet mee. Die
maakt zich veel meer zorgen over
dat glimmende schoentje waar die
mooie prins mee aan komt zetten.
Zou het haar passen? Het móet!
Ze wil immers koste wat kost met
de prins trouwen. Assepoester kijkt
verdrietig toe vanuit haar hoekje,
zij weet immers als geen ander
wie dat schoentje past. Ik zucht
ervan. Het sprookje van Assepoester; vandaag komt het tot leven in
de aula van basisschool ’t Maxend
in Nistelrode. De 65 kleuters van

leerkrachten Rita, Benita, Christel
en stagiaire Ilse hebben de afgelopen weken volop geoefend en
gespeeld met de Assepoester-theaterkist van Thézinda.

pet, serviesje, toverstaf, potje met
bloemen, het gouden schoentje en
meer, veel meer. Daarbij het complete draaiboek en de cd met mu-

En dat is niet zomaar een kist. In
de kist zit werkelijk álles om het
sprookje levendig na te kunnen
spelen. Op de eerste plaats de kleding. Zeker dertig kinderen kunnen verkleed en wel hun rol spelen.
Van Assepoester tot stiefzusjes en
stiefmoeder, van lakeien tot paarden en muizen, van bedienden tot
marktkooplui en deftige dame: het
zit er allemaal in. Daarnaast zijn er
de rekwisieten. Dienbladen, trom-

De kist die de fantasie prikkelt en kinderen
uitdaagt in hun eigen creatieve vermogen
ziek en liedjes. En - heel bijzonder
- de kist kan worden omgebouwd
tot heuse koets! Dat de kinderen
zich vol overgave hebben gestort
op deze uitdaging wordt deze ochtend wel duidelijk. Terwijl juf Benita het verhaal vertelt, spelen de

kinderen hun rol met verve. Hun
publiek, leerlingen van de groepen 3 en 4, leven met Assepoester
mee als ze niet naar het bal mag

en als ze het schoentje niet mag
passen…. Maar gelukkig komt aan
het einde alles goed, als de prins
en Assepoester met elkaar worden
herenigd. Wat een opluchting; alle
gezichtjes van de bezorgde toeschouwers leven op. Net zoals die

van de spelers, maar dat is wellicht
meer omdat hun taak erop zit.
Want spannend is het natuurlijk
wel, zo’n echt optreden voor een
echt publiek!
De voorstelling is geslaagd, de kleding kan uit, de pruiken kunnen af
en de spullen kunnen worden opgeborgen in de kist. Die kist, die de
fantasie prikkelt en kinderen uitdaagt in hun eigen creatieve, creerende en lerende vermogen. Precies waar Cube voor staat. Ik heb
me vandaag alwéér verwonderd.

De Cube-verwonderaar

Efkes jonger uitvoering Alladin Nistelrode

nieuwe waterkabouter op
natuurcentrum De Maashorst
MAASHORST - het bij kleuters uiterst populaire Kabouterpad van Natuurcentrum De Maashorst krijgt gezinsuitbreiding! Er komen maar
liefst drie nieuwe kabouters bij.

Waterkabouterpad
Deze speciale versie van het Kabouterpad is ontwikkeld in samenwerking met waterschap Aa en
Maas en leert jonge kinderen spelenderwijs hoe belangrijk water in
de natuur is.
Op zondag 22 juni mogen de aanwezige kinderen de naam raden
van de nieuwe waterkabouter.
Hier zijn leuke prijzen mee te winnen. De eerste tien bezoekers die
zich vanaf 10.00 uur melden, mogen na de opening gratis met het
nieuwe werkboekje het waterkabouterpad lopen.

Eén van hen is een echte waterkabouter. Hoe hij eruit ziet en
hoe hij heet is nog geheim. Maar
op zondag 22 juni, tijdens de na-

tionale slootjesdagen, wordt om
11.00 uur het waterkabouterpad
geopend. Dan wordt de naam van
de nieuwe aanwinst onthuld.

Om 11.00 uur wordt het waterkabouterpad geopend en de naam
van de waterkabouter bekendgemaakt. Dit gebeurt door de jeugdbestuurder van het waterschap,
Wieke Metzlar.
Meer informatie:
www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

FRaMbOZenTOeTJe
Boodschappenlijstje

4 personen

en
250 gram verse framboz
4 eierkoeken
oop
50 milliliter frambozensir
om
gro
125 milliliter verse sla

WerkWijze

Snij de eierkoeken in kleine stukje en doe ze in een kom. Giet hier wat
frambozensiroop overheen. Klop de slagroom tot deze stijf is. Pak vier
glazen en ga ze vullen met laagjes. Eerst een laagje frambozen, dan een
laagje eierkoek en dan een laagje slagroom. Dan weer een laagje frambozen, dan eierkoek en dan slagroom.

Eet Smakelijk

Ook uw kinderfeestje viert u
bij Marvy’s speelwereld!
Entree / Onbeperkt ranja
Maaltijd / Cakeje versieren
Waterijsje / Snoepzakje
Cadeautje / (Kinder)tapas
Al vanaf € 10,75 p.p.
Marvy’s speelwereld
0412-450679 - info@marvys-speelwereld.nl
www.marvys-speelwereld.nl
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WK 2014
ACTIE
BĲ AFNAME VAN EEN BBQ PAKKET
COMPLEET MET 4 STUKS VLEES P.P.,
voor minimaal 4 personen bĳ Slagerĳ-Eetwinkel
Riny van Esch, kun je bĳ Gastronomia Italiana een

HALVE LITER ITALIAANS SCHEPĲS

WOENSDAG 18 JUNI
Australië - NEDERLAND, 18.00 uur, Porto Alegre

kopen voor de prĳs van € 3,50 (normaal is de prĳs € 7,50),
zelf samen te stellen.

Een klein stukje Italië
in het mooie dorpje Heesch

MAANDAG 23 JUNI
NEDERLAND - Chili, 18.00 uur, São Paulo

D
J
I
R
T
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W
FOTO

Scoren met Oranje!

Als Nederland moet spelen is de

ISpritz geen € 10,maar € 8,- per fles

Heerlijk om bij een voetbalwedstrijd te drinken
samen met een overheerlijke antipasto van ons.
‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
ercurio
Gaetano & Yulita M

Eetwinkel

WIN: Een volledig verzorgde barbecue voor

10 personen!
Aangeboden door DeMooiBernhezeKrant en BBQenzo.nl
WK Voetbal
Woensdag 18 juni: WK Voetbal Australië - Nederland! Een wedstrijd die bij veel mensen al in
de agenda zal staan! Met deze wedstrijd gaat
Nederland verder in de spannende strijd om de
wereldtitel. De straten kleuren oranje en het
Oranjegevoel leeft, helemaal na de legendarische wedstrijd tegen Spanje, die gewonnen
werd met 1-5. Iedereen hoopt natuurlijk dat
Nederland wint. Maar.... ook jij kan winnen!
DeMooiBernhezeKrant WK-actie!
Win een volledig verzorgde barbecue voor 10
personen, aangeboden door BBQenzo.nl! Hoe?
Door je gaafste, gekste, mooiste WK-foto op te

sturen! Niet één foto is te gek. Denk bijvoorbeeld aan een versierde straat, een uitgedoste
outfit of een bijzondere foto, gemaakt bij het
kijken van Nederland tijdens het WK Voetbal.
Hoe kun je meedoen?
De actie loopt, zolang Nederland deelneemt aan
het WK. Vliegt het Nederlands team eruit? Dan
wordt de winnende foto bekendgemaakt. Deze
geluksvogel wint een barbecue voor 10 personen van BBQenzo.nl.
Stuur je foto van minimaal 300 DPI of 1
MB op naar info@demooibernhezekrant.nl
of geef hem af op het kantoor: Laar 28 in Nistelrode.

Hier scoort u zeker mee!

Italiaanse wraps
Nu € 2,50 per stuk

’t Dorp 67 • Heesch • Tel. 0412-454077 / 06-21460573

www.slagerij-poelierrinyvanesch.nl

De oplossing van vorige week
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Voetbalpuzzel

De oranjekoorts hoeft eigenlijk niet meer aangewakkerd te worden, maar voor DeMooiBernhezeKrant
is niets te groot. Ook het vuur voor oranje niet. Daarom nu de Voetbalpuzzel. Zet de gevraagde letter
van ieder antwoord in het juiste vlaggetje, dit vormt de oplossing.
De oplossing kun je voor maandag 23 juni 17.00 uur sturen naar: info@demooibernhezekrant.nl
We verloten een prachtige, toepasselijke prijs aangeboden door HB Foods, onder de juiste inzenders.

e!
Hup BernHez

Vragen:

1. Wat is de naam van de enige Nederlandse scheidsrechter op het WK in Brazilië? (1e letter)
2. Welk dier staat er als logo op de shirts van het Nederlands elftal? (2e letter)
3. in welk land wordt in 2018 het WK gehouden? (1e letter)
4. Wat is de functie van Michal Vorm? (1e letter)
5. Wat is de naam van de mascotte van het WK 2014 in Brazilië? (4e letter)
6. Wie is de topscoorder van het Nederlands elftal? (9e letter)
7. Nederlandse speler met de minste speelminuten op een WK? (10e letter)
8. Aan hoeveel WK’s heeft Nederland deelgenomen? (2e letter)
9. in welke speelstad speelt het Nederlands elftal haar 3e wedstrijd? (1e letter)
10. Met welk rugnummer speelt Wesley sneijder tijdens het WK 2014? (1e letter)
11. Wat is de naam van de hoofdtrainer van het Nederlands elftal? (5e letter)
9

1
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een VOLLeDiG BBQ pAkkeT

VOOr 8 perSOnen!

Bestaande uit 5 verschillende soorten
vlees en 3 sauzen
Aangeboden door:

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten

Kijk voor onze actuele
openingstijden, wekelijkse
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL

FEESTJE?
www.partysetje.nl

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

VANuiT KE
NYA MOED
iGEN WiJ O
MET ONZE
NZE JONGE
ZOON FED
Ns AAN,
DE VAN 3,5
GROETEN,
M
A
A
N
D
FREEK & Th
ELMA

WK
AANBIEDIN

G!

Diepvries
& Versproducten
Diepvries& Versproducten

4 verschillende snacks halen,
Kijk voor
onze 3
actuele
slechts
betalen

(tegen inlevering van deze advertentie, aktie geldig t/m zaterdag 28 juni)
openingstijden,
wekelijkse
Kerkstraat 24- 5384 KC Heesch - www.hbfoods.nl - info@hbfoods.nl
reclame en het gehele assortiment
op WWW.HBFOODS.NL
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Ken je dat ook, iets in of om het huis roept telkens herinneringen op aan iemand die heel speciaal voor je is
(geweest), iets wat indruk op je heeft gemaakt of een belangrijke periode in je leven weerspiegelt.

T-shirts als inspiratiebronnen voor Laurens Groenendijk
Heesch – Hoewel Laurens Groenendijk een bevlogen sporter is, is dat niets vergeleken met de bevlogenheid
die hij ontmoette bij wielrenner Stef Clement en veldrijdster Daphny van den Brand. Zij waren zijn bron van
inspiratie om iets met topsport en begeleiding te doen.

Laurens ontmoette Stef toen hij
nog in Breda werkte als fitnesstrainer tijdens een training. Voor een
kleinschalige demonstratie vroeg
hij Stef mee te doen aan een inspanningstest.
De uitslag van de test was goed,
op een paar verbeterpuntjes na.
Stef en Laurens raakten aan de

ving Laurens een gesigneerd shirt
met een geschreven dankwoord.
Daphny van den Brand
Maar, als Laurens iemand zou
moeten benoemen die extreem
gedreven is, met een positieve instelling, dan is dat wel Daphny van
den Brand. De tien NK’s, twee EK’s
en de WK, met daarnaast nog een

Een speciaal woordje van dank én een
gesigneerd shirt
praat, met als gevolg dat Laurens
die winter Stef ging trainen op
kracht, natuurlijk in overleg met de
fysiotherapeut van Rabobankploeg
waar Stef voor fietste. Er werd hard
en gedisciplineerd gewerkt.
Bijzondere mensen
Topsporters zijn bijzondere mensen, vindt Laurens: “Alles, maar
dan ook alles moet kloppen. Tot
in detail. Zij zijn gedreven tot het
uiterste en tot in de finesses wordt
alles uitgekiend. Ik heb er veel van
geleerd, vooral omdat sport helemaal mijn ding is.”
Laurens Groenendijk met de twee gesigneerde shirts

Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

De trainingen gingen uitstekend en
aan het eind van het seizoen ont-

nationale MTB kampioenschap zijn
met keihard werken gewonnen.
Daphny gaat als een bezetene over
de baan en met diezelfde bevlogenheid trainde ze, ook bij Laurens
in haar laatste prof-seizoen. Toen
ze daarna afscheid nam, werd
Laurens uitgenodigd voor het
feest, samen met veel grote namen
in de sport.
Laurens kon zijn oren niet geloven
toen hij door Daphny naar voren
werd geroepen voor een speciaal
woordje van dank én een gesigneerd shirt.
De shirts hangen inmiddels ingelijst
aan de muur en vormen nog steeds
een bron van inspiratie.

Een tastbare herinnering delen? Mail naar info@demooibernhezekrant.nl

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
succesvol op vrije gildendag te Beugen

Beugen/Vorstenbosch - Het Gilde uit Vorstenbosch wist afgelopen zondag maar liefst
negen prijzen in de wacht te slepen op de vrije gildendag met 37 deelnemende gilden bij
het Sint Antonius in Beugen. Met een veertigtal leden was het gilde naar Beugen gegaan
om deel te nemen aan de optocht, waarmee al een mooi herinnerschild verkregen hebben.
Na afloop van de wedstrijden was bij elke
prijs de ‘Horri Do’-jel duidelijk hoorbaar in
de tent. Achtereenvolgens mochten we de
onderstaande prijzen in ontvangst nemen:
Kruisboog personeel
2e prijs Peter v.d. Broek
Kruisboog viertallen
1e prijs Hein Nooyen, Bert Hoefs,
Peter v.d. Broek, Henry v.d. Wetering
Bazuinblazen senioren
1e prijs Eric v.d. Heuvel
Bazuinblazen Ereklasse
1e prijs Bert v.d. Pas

Bazuinblazen groepen
1e prijs
Trommen klasse jeugd
2e prijs Lindsey Vogels
Trommen klasse A
2e prijs Jelle v.d. Wetering
Trommen klasse U
1e prijs Johnnie v.d. Heijden
Het was een fijne gildendag met wedstrijden bij winderig maar droog weer, waarbij
de drie gildewaarden broeder-/zusterschap,
trouw en dienstbaarheid hoog in het vaandel
stonden.

Bernheze sportief
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hardlopen

Team van Tilburg Sport scoort tijdens Bernhoven loopt warm

1e prijs Bedrijvenloop; 11,2 km
Jan van den Brand, Tanja Neppelenbroek en John van Santvoort
(niet op de foto Janet van den Hanenberg)

1e prijs Vrouwen; 11,2 km. Tanja van Neppelenbroek

hockey

handbal

Voorzitter Antoine van Oort
neemt spelend afscheid
HEESCH – Voorzitter Antoine van
Oort van de heesche hockeyclub
MhCheesch speelt op vrijdag 20
juni zijn laatste wedstrijd als preses in het veteranen A team.
Het eerste Heren 1 dat de Heesche
hockeyclub rijk was, zal tegen het
huidige veteranen A team spelen
tijdens deze wedstrijd. Op een ludieke manier zal ‘voorzitter Antoine’ het veld verlaten. Na de zomer
zal hij voortaan als veteraan zonder
titel actief blijven in het team.
Acht jaar lang was Antoine van
Oort voorzitter van de hockeyclub
in Heesch. Met veel enthousiasme,
daadkracht en passie beleefde hij

29

zijn tijd als ‘eerste man’ bij de vereniging. Een voorzitter die er letterlijk altijd was en waar vaak een
beroep op gedaan werd. Met een
goed team om zich heen waakte
hij over een gezonde en nog altijd
groeiende club.
De afscheidswedstrijd voor Antoine, dan nog als voorzitter, vindt
plaats tijdens de bedankavond
voor alle actieve mensen van
MHCHeesch aan de vooravond
van de Algemene Ledenvergadering.
Op 7 juli draagt Van Oort zijn hamer over aan de nieuwe voorzitter.
De wedstrijd op 20 juni begint om
19.30 uur.

HEESCH - De Misse in heesch was
afgelopen weekeinde weer omgetoverd tot een heus strand met vijf
velden voor het vijftiende beachhandbaltoernooi van DOs’80.
Wat kun je allemaal doen met 450
kubieke meter zand? DOS’80 gebruikte het dit weekeinde om er
ruim 1000 deelnemers beachhandbal in te laten spelen.
Op vrijdagavond werd begonnen
met een toernooi voor bedrijventeams. Hier lieten de deelnemers
van het Maaslandcollege zien hoe
je een toernooi moet winnen en
gingen er met het officiële Neder-

2e prijs Mannen; 5,6 km. Bart van Dijk

Beachhandbal-toernooi DOS’80
landse kampioenschap voor bedrijventeams vandoor. Ook werd
er door Mixed Hockey Club uit
Heesch op enkele velden met veel
plezier beachhockey gespeeld.
Na afloop van de wedstrijden werd
er in De Pas via een groot scherm
met volle teugen genoten van de
voetbalwedstrijd van Oranje, gevolgd door een erg gezellig feest.
Zaterdag overdag waren de handbaljeugdteams aan de beurt. De
vriendenteams stroopten hun
mouwen zaterdagavond op. De
baardmannen van Let It Bearded
waren de sterkste.
De zondag is traditiegetrouw voor
de A-jeugd en senioren teams.

Ook hier konden tickets voor het
NK Beachhandbal worden verdiend. De heren-A van DOS’80
wonnen hun poule en gaan zeer
waarschijnlijk naar het EK. Dit
hangt onder andere af van het verloop van andere voorrondes.
Bij de heren won er wederom een
team van Witte Ster en bij de dames was OHC uit Oosterhout de
sterkste.
Het weer was prima voor het spelen van beachhandbal: slechts een
spatje regen op zaterdag, ideale
temperaturen en vooral zondag
was het goed, met met een goed
zonnetje erbij.
Foto’s: www.mooiheesch.nl

budo

Taekyon Berghem voor vierde
keer beste club van nederland

turnen

HGc aanwezig
op Special Olympics
HEERENVEEN/HEESCH - Afgelopen weekend was het dan eindelijk zo
ver. Na maanden trainen vertrok Mark steeg van hGC heesch samen
met zijn trainster Demi Jansen naar heerenveen voor de special Olympics.
erg mooie oefeningen waarmee hij
goede punten behaalde.
Zaterdagavond was de bekende
feestavond, dé ontmoetingsplaats
voor alle 1850 sporters. Op zondag werd de officiële wedstrijd gehouden.

V.l.n.r.: Mark Steeg, Epke Zonderland en
Demi Jansen

Op vrijdagavond werd het evenement officieel geopend, de Special
Olympics Vlam werd ontstoken en
de eed werd afgelegd. Na deze indrukwekkende openingsceremonie
begon Mark op zaterdag met zijn
divisioningswedstrijd. Mark turnde

Voorafgaand aan de wedstrijd
mochten alle sporters de trainingszaal van Epke Zonderland bewonderen en uitproberen. Mark turnde
tijdens de wedstrijd wederom goede oefeningen. Hij behaalde goud
op rek (15,26), op sprong (18,49)
en vloer (17,62). Op brug gelijk
(16,40) en ringen (16,59) behaalde hij zilver.
Na afloop van de prijsuitreiking
mocht elke vereniging op de foto
met Epke Zonderland. Voor Mark
was dit erg speciaal, hij is een echte
fan van Epke. Mark deed voor de
3e keer mee aan de Special Olympics en ook deze keer was het een
geslaagd weekend.

NIEUWEGEIN/BERGHEM – Taekyon Berghem heeft zaterdag 14 juni goede resultaten geboekt op de Nederlandse kampioenschappen iTF-taekwondo. Voor het vierde jaar op rij werd de club uitgeroepen tot beste
club van Nederland.
Er werd gestreden op de onderdelen tuls, sparring en teamtuls.
Aan dit toernooi deed natuurlijk
ook een groot aantal leden van
Taekyon Berghem mee.
Op het onderdeel tuls werd een 3e
prijs behaald door Rob van Hintum
en Gerben Bels. Een 2e prijs werd
behaald door Esli van Leuken, Ilse
van Leuken en Ken Dekkers.
Goud werd behaald door Kim Huijbrechts en Huberto van de Wetering

sparring
Op het onderdeel sparring werden nog meer prijzen behaald. De
2e prijs werd gewonnen door Tim
Hermes, Rob van Hintum en Huberto van de Wetering.
Het goud was voor Stef van den
Berk, Vincent van de Vorle, Esli van
Leuken, Romy Staal, Daiko Martens, Ilse van Leuken, Mike Bloks,
Ken Dekkers en Gerben Bels.
Het team Taekyon Berghem B wist
een zilveren medaille te behalen.
Dit team bestond uit Stef van de

Berk, Wessel Gremmen, Imke van
der Zande, Bjorn van Krieken en
Lieke van de Berk. In de A-klasse
wist het team van Taekyon Berghem, bestaande uit Ilse van Leuken, Huberto van de Wetering,
Gerben Bels, Mike Bloks en Ken
Dekkers het goud te veroveren.
Met 19 individuele en twee teamprijzen heeft Taekyon Berghem
voor het vierde jaar op rij het
meeste punten veroverd en werd
(wederom) uitgeroepen tot beste
club van het NK.
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Succesvol weekend voor Van Buel Sports

hockey

Jongens uit
hele regio op Mini-Slotdag
HEESWIJK-DINTHER - Op het veld, in en rond het clubhuis van Hockeyclub HDL bruiste het zaterdag van de activiteiten: de E-jongensteams
uit de hele regio deden mee aan de KNHB Mini-Slotdag.

Jesse van Buel

Ivo Grimmelikhuizen (rechts)

Senna van de Veerdonk Martin Kip

VENRAY/OSS - Jesse van Buel uit Heesch en Senna van de Veerdonk uit Oss hebben zaterdag een zilveren
medaille gehaald tijdens het Internationale judotoernooi in Venray.
Tijdens dit tweedaagse evenement kwamen maar liefst 1500 deelnemers uit binnen- en buitenland in actie. Op
zondag greep Martin Kip ook nog een knappe bronzen medaille. Voor Ivo Grimmelikhuizen was er het diploma
Judoleider, welke hij na een succesvol examen uitgereikt kreeg.

mountainbike

Snelle mountainbikewedstrijd

ASSEN/heeswijk-dinther - Met nog vier weken te gaan tot het Nederlands Kampioenschap, toog het volledige Bikers team uit Heeswijk
naar het noordelijke Assen om deel te nemen aan een mountainbikewedstrijd.

Als eerste verscheen in de vroege
ochtend Rick van den Hanenberg
aan de start. De kop van de wedstrijd kon hij niet houden en Rick
kwam al snel op een stabiele vijfde
plaats te rijden. Dit wist hij vast

te houden tot de finish. Na Rick
was het de beurt aan Martijn van
Doorn bij de Nieuwelingen. De uiteindelijke nummer één was direct
weggereden en Martijn heeft bijna
de hele wedstrijd in de achtervol-

gende groep gereden. In de laatste
ronde reed hij weg naar een mooie
tweede plaats.
Bij de Amateurs had Guus Smits
een zware wedstrijd. Direct vanaf
de start wist een zeer sterke Stefan Boshuis weg te rijden van het
peloton. De achtervolgende vier
renners probeerden het gat dicht
te rijden, maar dit wilde maar niet
lukken. Uiteindelijk moesten de
vier achterblijvers de podiumplaatsen verdelen. Helaas voor Guus
wisten twee renners weg te rijden
en kon hij de aansluiting niet meer
maken. Hij reed de wedstrijd rustig
uit naar een zesde plaats.
Tegelijk met Guus reed ook Eric van
den Boogaard zijn wedstrijd bij de
masters. Na een zware val tijdens
de training twee weken terug, was
dit zijn eerste wedstrijd weer.
De verwachtingen van Eric waren
dan ook niet hoog en hij hoopte
gewoon lekker een wedstrijd te
kunnen rijden. Helaas moest Eric
de wedstrijd halverwege staken.

tennis

Succesvolle editie Pumpke Nisseroise Open

Deze sport- en speldag was een
leuke afsluiting van het hockeyseizoen. Naast hockey werd er een
touwtrekwedstrijd gehouden, er
was een springkussen en een fotoshoot. In totaal deden tien teams
met ruim 80 kinderen mee uit Den
Bosch, Rosmalen, Oss, Zaltbommel, Veghel en Heeswijk-DintherLoosbroek.
De winnaar van beide poules was
Rosmalen. En de prijs voor het origineelst geklede team ging naar de
E4-6tal mix van Hockeyclub HDL.

tafeltennis

Zilver voor
tafeltennisduo op NK

VALKENSWAARD/HEESWIJK-DINTHER – Stefan van der Wielen van tafeltennisvereniging N.O.N. en Jan Hoogkamper hebben zaterdag een
zilveren medaille behaald op het NK tafeltennis voor sporters met een
beperking in Valkenswaard.
Er werd door 98 spelers van 31
verschillende tafeltennisverenigingen uit alle delen van Nederland, in
zes verschillende klassen gestreden
om de titels. Er werd op 24 tafels
tegelijkertijd gespeeld. Vanaf 9.30
uur werden de voorrondes van het
enkelspel gespeeld. Om 13.30 uur
begon het dubbelen. Om 16.00
uur begonnen de kwartfinales enkelspel, met meteen daarna de halve finales en uiteindelijk om 17.30
uur de finale en de wedstrijd om
de 3e en 4e plaats. Stefan van der

bridgen

BC De Klotbeek

NISTELRODE – Voor de vijftiende keer werd van zaterdag 7 tot en met zondag 15 juni het Pumpke Nisseroise
Open gehouden op de tennisbanen van T.C. Telro in Nistelrode.
Met in totaal 248 deelnemers,
verdeeld over twaalf categorieën,
werd het tennistoernooi een succes. Er werd gespeeld in Dames
dubbel, Heren dubbel en Gemengd dubbel, speelsterkte 3 tot
en met 8.
Ruim 60% van de deelnemers was
lid van TC Telro in Nistrode, de rest
kwam uit omliggende dorpen als
Heesch, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther.

De hele week was het mooi weer
en er werden sportieve wedstrijden gespeeld en hard gestreden.
De commissie wil een extra dank
uitbrengen aan Wouter Janssen,
die zijn maatschappelijke stage van
VMBO-3 tijdens dit toernooi heeft
gedaan. Hij heeft alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd,
naar tevredenheid van de commissie. De organisatie dankt ook de
sponsoren Eetcafé ’t Pumpke en

BBQenzo.nl van dit toernooi, want
zonder sponsoren kan een toernooi niet bestaan. De commissie
bestaat uit: Tinie Ketelaars, Paulo
Fernandes, Miek van Schijndel,
Harrie Gehrmann, Marion Pashouwers, Moniek Postma, Thieu Corssmit, Nicole van Tilburg.
Voor uitslagen van het toernooi:
www.toernooi.nl/sport/matches.
Meer foto’s op:
www.mooinisseroi.nl

Na afloop werd op grootbeeldscherm de zinderende finale van
het WK hockey gekeken, waarbij
de Nederlandse dames met 2-0
wonnen van Australië.

HEESWIJK-DINTHER – Vanaf
maandag 23 juni kan er bij de BC
De Klotbeek in Heeswijk-Dinther
deel worden genomen aan het vrij
bridgen.
Dit initiatief is een vervolg op de
landelijke actie ‘Denken en doen
voor 55+ers’, waarmee de Nederlandse Bridge Bond aandacht heeft
gevraagd voor het bridgespel onder mensen van 55 jaar en ouder.
Hiervoor werden Omroep Max en
gerenommeerde bridgedocenten
als Berry Westra ingeschakeld.
Voor bridgeclub De Klotbeek heeft
dit ertoe geleid dat zij in september starten met een cursus bridgen
voor beginners. Deze cursus is in-

Wielen werd vierde in het enkelspel klasse 5. Met dubbelen werd
Stefan met Jan Hoogkamer (lid
van L.G.S.V. Veghel e.o.) tweede
in klasse 5.
Met een tweede en een vierde
plaats kijkt Stefan tevreden terug
op zijn debuut op een NK.
Ook Anita van der Voort (lid van
N.O.N.) nam deel aan de NK. Ze
werd met het enkel in klasse 4 in
de kwartfinale uitgeschakeld. Met
dubbelen in klasse 3 wist ze de 3e
plaats te behalen.

Vrij bridgen bij
middels vol en er is al een wachtlijst voor de volgende eerstejaarscursus. Maar ook voor de (meer)
ervaren bridgers wil de club in de
zomermaanden
mogelijkheden
creëren, vandaar het vrij bridgen
in deze zomermaanden. Hierbij
wordt de mogelijkheid geboden
om meesterpunten/NBB-punten te
verzamelen, wat voor veel bridgers
heel belangrijk is. Het vrij bridgen
vindt met ingang van 23 juli iedere
maandag in juni, juli en augusus
plaats in CC Servaes in HeeswijkDinther. Inschrijftijd 19.15 uur,
aanvang 19.45 uur. Kosten € 2,p.p. Aanmelden via 0413-294456
of adrie55@hotmail.com
Info: www.de klotbeek.nl.
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Springdiploma voor kinderen
BS het Mozaïek uit Heeswijk-Dinther

de kernen van

HEESWIJK-DINTHER – Op basisschool Het Mozaïek in Heeswijk
weten ze het al een beetje. Een
tuintrampoline is leuk, maar je
moet wel een paar dingen goed
weten.

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

Hoe klim je op de tuintrampoline,
hoe stap je af, hoe maak je een
noodstop, maar vooral hoe voorkom je ongelukken? Ingrid Bouwer
van Gympoint heeft spelenderwijs
aan de kinderen van groepen 1 t/m
3 van Het Mozaiek les gegeven in
veilig springen. Vooral op de tuintrampoline, maar het geleerde past
natuurlijk overal. Kinderen hebben fantasie genoeg om te weten
hoe, als ze de basis kennen. Dat de
lessen geen overbodige luxe zijn,
bewijzen de landelijke cijfers over
ongevallen met tuintrampolines.
Spelenderwijs leren de kinderen
hoe ze om moeten gaan met elkaar bij het springen en hoe ze in

noodgevallen stoppen. Ze leren
vooruit, achteruit en zijwaarts te
springen. Bijkomend voordeel is
dat ze hun lichaam leren beheersen. Na de Sint Albertusschool in
Loosbroek en basisschool Op Weg
in Vorstenbosch, is Het Mozaiek de

derde school in de gemeente Bernheze die samen met Gympoint het
aantal ongevallen op tuintrampolines probeert te verminderen.
Tijdens de laatste les ontvingen de
kinderen van Het Mozaïek hun diploma ‘Veilig Springen’.

hockey

Enthousiaste deelname
kinderen basisscholen aan hockeyclinics
HEESWIJK-DINTHER - Maar liefst 25 jongens en meisjes tussen de 6 en
12 jaar maakten op dinsdag 10 juni kennis met hockey tijdens een clinic
bij hockeyclub HDL in Heeswijk-Dinther.

voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Enthousiaste train(st)ers van Hoc- de kinderen in groepjes rouleerden
keyclub HDL hadden een gevari- en allerlei oefeningen deden met
eerd
uitgezet,
waarover
stick enwaterpolo
bal. De reden
voor de tafeltennis
clinic
beugelen parcours
boksen
badminton
zwemmen
handboogschieten

korfbal

Altior actief
op Dames Jeugd Challenge
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

BALGOIJ/HEESWIJK-DINTHER - De beste clubtalenten van het dameskorfbal van de districten West, Midden- en Oost-Nederland kwamen
zondag in actie in Balgoij waar het Dames Jeugd Challenge 2014 gehouden werd.
biljarten

duivensport

judo

Korfbalvereniging Altior uit Heeswijk-Dinther was met zes speelsters aanwezig op dit evenement.
In de categorie onder de 14 jaar
kwamen Vera van Grinsven, Evie
Kuijs en Sanne van Grunsven uit
schaken
voor
de 16
dammen district midden. Onder
jaar kwamen Marloes Pennings,
Nieke-Janne Vos en Marlou van
Grunsven uit voor district midden.
De dames onder
1cm b de 14 jaar begonnen om 10 uur tegen district oost,
maar moesten genoegen nemen
1,2 cm b
met een gelijkspel.
Tegen district
west konden ze geen vuist maken en verloren de wedstrijd. Ze
werden in deze Jeugd Challenge
1,4cm b
derde.

vissen

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

De dames onder de 16 jaar verloren van district oost en west. Ze
werden ook derde.

is het geven van meer bekendheid
aan de hockeysport en uiteindelijk
natuurlijk de werving van nieuwe
leden.
De kinderen die serieus belangstelling hebben, mogen na de
zomervakantie drie keer vrijblijvend meetrainen in het team dat
het best bij ze past qua leeftijd en
eventuele vriend(innet)jes. Afhankelijk van de hockeykwaliteiten
kunnen ze na ongeveer een half
jaar mee gaan doen met wedstrijden.
Er staan nog twee clinics op het
programma op dinsdag 17 en 24
juni van 17.00 tot 18.00 uur, waar
jongens en meisjes tussen de 6 en
12 jaar van harte welkom zijn op
het hockeyveld. Meer informatie:
www.hdlhockey.nl of bel Patricia
van Cleef, 0413 - 29 17 19. Aanmelding via tc@hdlhockey.nl onder
vermelding van naam, adres en
leeftijd.

Open jeu de boulestoernooi Die Lé
NISTELRODE – Het jaarlijkse
open jeu de boulestoernooi
voor doubletten van Die Lé is
op zondag 6 juli op De Gildenhof in Nistelrode.
Het toernooi staat, naast leden
van jeu de boules-vereniging Die
Lé en leden van jeu de boulesverenigingen uit de regio, ook
open voor niet-clubgebonden
belangstellenden. Er worden vier
ronden gespeeld en het inschrijfgeld bedraagt € 8,- per doublet
en kan op die dag zelf tussen
9.30 en 10.00 uur voldaan worden. Er zijn drie hoofdprijzen en
enkele mooie tussenprijzen te
winnen. Aanvang 10.30 uur. De
prijsuitreiking is om 16.00 uur.
Aanmelden kan t/m zondag 29
juni bij Mathieu Arts, De Beekgraaf 46, 5388 CV Nistelrode of
via jdbdiele@outlook.com.

www.mooiheesch.nl•www.mooihdl.nl•www.mooinisseroi.nl

Zin in een Feestje
WomenWorks
Wolletjes
Verbossen Stukadoors
Venwico Schilderwerken
VB Betonboringen & Sleuvenzagen
Van Uden Bouwservice
Van Tuyl Metaalrecycling
Van Tilburg Online
Van Tilburg Mode & Sport
Van Soest & Partners
Van Schijndel Tegelhandel
Van Schayk VOF
Van Schaijk Transport BV
Van Mook, De Echte Bakker
Van der Wielen Metaalbewerking
Van den Elzen Transport
Van Boxtel Groep
V.A.K. Assist
Uitgaanscentrum Lunenburg
UCE Computers
Trendtuin
Tekenburo Verkuijlen
Technitrexx
Strijbosch Store
Stichting Fazanterie ‘
de Rooie Hoeve’
Stal het Kantje
Slagerij-Poelier Riny van Esch
Servicestation van Duijnhoven BV
Service Apotheek Nistelrode
RWP Audio & Lighting
Runningtherapie Bernheze.
Rivez assurantiën & risicobeheer BV
Rijschool Nistelrode
Restaurant - Zaal de Hoefslag
Rainbow Centre
Rabobank Bernheze Maasland
Raamdecoratie Totaalmarkt
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Marianne van Lith
Podotherapie van den Heuvel
Plaza `t Supertje
Pas Banden en Accu’s
Partycentrum ‘t Maxend
OOvB
Nelissen Dranken VOF
MG Service
Meer Sports Sport en Healthclub
Marya Schoenen & Tassen
Marvy’s Speelwereld
MandalArt mandalatekenen
Machinale Timmerwerken
	Jan Loeffen
MaBo Administratie en Advies
Maas & van Oss
Los door het bos
Logopediepraktijk Heesch Nistelrode
LipsGroen Hovenier BV
Life & Garden tuincentrum
Leon Kerkhof Tuinontwerp
Aanleg en Onderhoud
Langens Hoveniers
La Colline
Kringloop Heesch
Kinderopvang De Benjamin
Kersouwe
Karwei
Kapsalon van Dinther
Kapsalon Denise

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

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

www.mooiheesch.nl

bij jesse jansen
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EVENEMENTEN
19 JUnI
oud papier buitengebied
Locatie: buitengebied nistelrode
energiecafé beCo
Locatie: de stuik Vorstenbosch
Pagina 14
Jaarvergadering
Cs De Wevers
Locatie: eetcafe ‘t Pumpke
nistelrode
expositie Kinderkunst
basisschool Delta
Locatie: ‘t dorp 60a heesch
basisschool Delta
peutermiddag
Locatie: herderstraat 2 heesch
Lezing: Genezen en
geneesmiddelen in brabant
Locatie: de heemschuur heesch
20 JUnI
Laat u verrassen dagen
Locatie: wereldwinkel nistelrode
Pagina 23

Presentatie historie
‘De Wildhorst’
Locatie: restaurant de Leijgraaf
heeswijk-dinter
21 JUnI
Het land van Lieverlee
Locatie: natuurtheater kersouwe
heeswijk-dinther
Laat u verrassen dagen
Locatie: wereldwinkel nistelrode
Pagina 23
HKK nistelvorst: Heemreis
naar Gorinchem en
Woudrichem
Locatie: Maxend 3 nistelrode
rondje bernheze
Locatie: bernheze
Kermis
Locatie: de Misse heesch
Pagina 9
22 JUnI
rondje bernheze
Locatie: bernheze

themaworkshop
mandalatekenen
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

rommelmarkt
Locatie: Over den dries
nistelrode

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

opening Waterkabouterpad
Locatie: natuurcentrum
Maashorst nistelrode
Pagina 25

Groep 6 mag naar de bobz
Locatie: dorpshuis nistelrode
expositie Kinderkunst
basisschool Delta
Locatie: ‘t dorp 60a heesch
Inschrijfmiddag Vormsel
2014-2015
Locatie: dagkerk Petrus emmaus
Parochie heesch
Laatste wedstrijd Antoine
van oort als voorzitter
mHCHeesch
Locatie: schoonstraat 99 b
heesch
Pagina 29
Publieksavond sterrenwacht
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 5
Vrijdagmiddagborrel
met Jan en Alleman
Locatie: Aquarest
heeswijk-dinther

Pleinfeest 2014
Locatie: raadhuisplein nistelrode
Kermis
Locatie: de Misse heesch
Pagina 9
Zonnemiddag bij Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Pagina 7
Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
HDL jeu de boules toernooi
Locatie: Fokkershoek 8ª
heeswijk-dinther
Harmonie sint servaes presenteert De muziekfabriek
Locatie: Abdijstraat 53
heeswijk-dinther
Pagina 5

opening LUDo-PACK
Locatie: heesterweg 18 Geffen
De Wit schijnel geopend
Locatie: rooiseweg 22 schijndel
Western Wedstrijd nQHA
Locatie: stal ‘t kantje nistelrode

27 JUnI
Vrouwen ontmoeten
Vrouwen
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 2

23 JUnI

Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode

Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
heesch

Guzman:
een dunne dekmantel
Locatie: natuurtheater kersouwe
heeswijk-dinther

Kermis
Locatie: de Misse heesch
Pagina 9

28 JUnI

bridgeclub De Klotbeek:
Vrij bridgen
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
Pagina 30
Zomer Yoga
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

roefeldag
Locatie: nistelrode en
Vorstenbosch
expositie Keramiek 7.2
Locatie: koffiestraat 23
heeswijk dinther
Pagina 1
Uitvoering streetdance
Locatie: de stuik Vorstenbosch

bridgeclub De Klotbeek:
Vrij bridgen
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
1 JULI
Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
2 JULI
Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
ronja de roversdochter
Locatie: natuurtheater kersouwe
heeswijk-dinther
Dokter op Dinsdag
(woensdag) over allergie bij
kinderen
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden
Pagina 20

24 JUnI

29 JUnI

Dokter op Dinsdag over
rughernia
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden
Pagina 21

musical De trein
Locatie: CC nesterlé nistelrode

Kermis & braderie
Locatie: de Misse heesch
Pagina 9

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther

Kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-dinther

Hockey clinic voor kinderen
van 6 tot 12 jaar
Locatie: steen- en stokstraat 4
heeswijk-dinther

expositie Keramiek 7.2
Locatie: koffiestraat 23
heeswijk dinther
Pagina 1

Papier dorp
Locatie: Vorstenbosch

25 JUnI

Actiedag voor Zambia
Locatie: kasteel heeswijk
heeswijk-dinther
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Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

breicafé bij Wolletjes
Locatie: weijen 16 nistelrode
Aquajogging
Locatie: ‘t kuipke heesch
26 JUnI
onderonsje Dinther
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
Lezing bij Heemkundekring
‘de Wojstap’
Locatie: raadhuisplein 21a
heeswijk-dinther

Heemschuur open
Locatie: schoonstraat 35 heesch

30 JUnI
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
heesch
Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
stiltewandeling
Locatie: bomenpark heesch

Gratis inloopspreekuur
kennis en ondersteuning
Locatie: Van soest & Partners
Cereslaan 4 heesch
Informatiebijeenkomst
thuiswonende cliënten
Laverhof
Locatie: Aula van Cunera/
de bongerd heeswijk-dinther
3 JULI
Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

4 JULI

Gala voor groep 8
Locatie: nistelrode
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: nistelrode
5 JULI
expositie Keramiek 7.2
Locatie: koffiestraat 23
heeswijk dinther
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Voor meer informatie over de inhoud en tijden van de evenementen kunt u de agenda op onze websites bekijken.
Wilt u uw evenementen op deze pagina geplaatst hebben dan kunt u deze aanmelden via onze websites
www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

