Jaargang 2 • Week 37 • 11 september 2013

buurtteam schoon heesch van start!

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Nieuw project, nieuwe contacten in mooie samenwerking

FoLDer DeZe week

HEESCH – Melvin kreeg symolisch het eerste werktenue uitgereikt door wethouder Ad Donkers en hierna
mocht iedereen aanschuiven voor een heerlijke taart. Buurtteam Schoon Heesch. Een nieuw project dat clienten van Dichterbij, Brabantzorg, GGZ Oost Brabant, Philadelphia en SWZ-zorg samen laat werken in de
buurt. Schoon Heesch richt zich o.a. op onderhoud van groen in de buurt en andere klussen en doet dit naar
behoefte van en in samenspraak met de buurtbewoners.

moLeNaar Vis
BeBOUWDe KOM
HeesWIjK-DInTHeR

Ad en Melvin

“In eerste instantie zal het buurtteam in een klein afgebakend
gebied, tussen de Mozartlaan,
Hoogstraat, schoonstraat en Verdilaan actief zijn. Later zal dit wellicht ook in andere kernen van
Bernheze actueel worden”, besluit
coördinator Rob de Veer, die u ook
kunt bellen voor meer informatie.

Passion Meets Music
pag. 7

Melvin wist de aanwezigen in
Huize Heelwijk duidelijk te vertellen wat men kan verwachten en
samen met Wethouder Donkers
sneed hij toen de taart aan.

Lokaal ondernemen
pag. 11

En toen... was er taart!

Deze week gaan ze flyeren om bekendheid te geven aan het bijzondere project; Buurtteam schoon
Heesch. Het buurtteam is een team
van ‘kwetsbare burgers’ dat in de
wijk klusjes/werkzaamheden kan
doen bij scholen, sportclubs, zorgorganisaties, wijkcentra etc. Het
idee dat erachter zit is dat mensen in een samenleving veel voor
elkaar kunnen betekenen. Bovendien biedt het burgers de kans om

elkaars talenten te leren kennen én
er gebruik van te maken. Het mes
snijdt dus aan meerdere kanten.
De initiatiefnemer van het buurtteam, Ad van Dorst van stichting
Dichterbij, is enthousiast: “De
mensen van schoon Heesch zijn
elke woensdag in deze buurt aan
het werk. Met dit project willen wij
ondersteuning bieden aan de gemeenschap in Heesch. We werken
samen met én voor elkaar! Mede

om die reden willen we buurtbewoners, ondernemers en andere
belangstellenden er graag bij betrekken.”

18

Wilt u meer weten over Schoon
Heesch? Neem dan contact op met de
buurtteam coördinator Rob de Veer.
06-19513093 of
schoonheesch@gmail.com

Van cacaoboon tot chocoladereep
WERELDWINKEL EN TONY’S CHOCOLONELY: LAAT JE EIGEN WIKKEL MAKEN!
BeRnHeZe - De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Producten zijn gemaakt met respect
voor mens en milieu. De werkwijze van Tony’s Chocolonely past helemaal bij de doelstelling van de wereldwinkel en dat is de reden dat de Wereldwinkel de repen van Tony’s Chocolonely in het food-assortiment heeft. Alle chocolade van het bedrijf is Fairtrade-gecertificeerd en het streeft
ook nog eens naar 100% slaafvrije chocolade.
Tony’s chocolonely is hun te
gekke marketingaanpak. naast
de standaardrepen verkoopt het
bedrijf ook gepersonaliseerde repen. Zo kun je met een speciale
wikkelcreator je eigen wikkels laten maken. Dit dankzij Wihabo
met een vestiging in Geffen en
Heesch. Zij zorgen ervoor dat
de wikkels digitaal worden gedrukt, om de chocolade worden
gewikkeld en worden verstuurd.
Ga voor meer informatie naar

www.heeswijkdinther.wereldwinkel.nl. De Wereldwinkels in Bernheze willen u graag kennis laten
maken met de (h)eerlijke chocoladerepen van Tony’s chocolonely.
Tot en met 28 september hebben
zij een speciale actie: koop vijf 180
grams repen en betaal er maar vier!
Loop eens binnen in de Wereldwinkel in Heesch, nistelrode of
Heeswijk-Dinther en maak kennis met de originele cadeaus en
(h)eerlijke levensmiddelen.

Open Monumentendag
pag. 16
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krant niet op
woensdag
ontvangen?
Laat het ons weten via
info@DeMooiBernhezeKrant.nl
Tel. 0412-795170 of
06-22222955

Win 5 Tony’s Chocolonely
chocoladerepen
De repen worden gemaakt van cacaobonen die rechtstreeks worden
ingekocht bij boeren in Ghana en
Ivoorkust. De boeren ontvangen
een eerlijke prijs voor hun cacao.

Hiermee krijgen de gezinnen in
West-Afrika een kans op een beter
bestaan en kunnen de boeren kun
kinderen naar school laten gaan.
Onderdeel van het succes van

Welke 5 smaken hebben de repen op de bijgaande foto?
Weet jij het antwoord, mail dit dan voor 18 september naar
info@demooibernhezekrant.nl en wie weet win jij de
5 chocoladerepen van Tony’s chocolonely.

e

Life Style

m

Iedere maandag 19.00-20.30 uur
gratis inloopspreekuur Kerkstraat 2A in Heesch
Ridderhof 100 - Postbus 212 - 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64 - F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
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Kantoor
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restaurant het sentiment
is trots op plek in top 10

bakkeRiJ

Column

Mooie recensies van de gasten zorgden voor hoge notering
HeesWIjK-DInTHeR - De zomereditie van de Restaurantweek 2013
was opnieuw een enorm succes. Voor Toos Verstraten & Violet van
Dooren van Restaurant Het Sentiment, kreeg dit succes een verrassend
staartje. Dankzij de mooie recensies van de gasten tijdens de Restaurantweek 2013, staan zij in de top 10 van Brabant. Toos, Violet en hun
fantastische medewerkers zijn trots en de gasten erg dankbaar. Het is
een extra verrassing tijdens het 11-jarig bestaansfeest.
U kunt bij het restaurant, in de
schaduw van de st. servatiuskerk,
terecht voor een diner voor één
persoon tot diner voor maximaal
zeventig personen. De gerechten
zijn geïnspireerd op de nederlandse, Franse en mediterrane keuken.
Met deze mooie benoeming in de
top 10 van beste restaurants van
Brabant, behoeven zij geen betoog
dat kwaliteit en service hoog in het
vaandel staan bij dit gastvrije restaurant in Heeswijk-Dinther.
Bent u benieuwd wat Violet met
haar team tijdens de Restaurantweek gecreëerd heeft? U kunt dit
winnende menu alsnog proeven!

Of misschien nóg een keer, dat
mag uiteraard ook. Van 16 t/m
29 september serveren alle top 10
restaurants nogmaals hun winnende menu én tegen dezelfde actieprijzen. een 3-gangen menu kost
€ 27,50 en een extra gang € 7,50.
U kunt opnieuw reserveren op
www.restaurantweek.nl om het
winnende menu te proeven. Dat
kan van 18 t/m 29 september, met
uitzondering van de maandag en
dinsdag.

Openingstijden: woensdag tot en met zondag vanaf 17.30 tot 21.30
uur. Restaurant Het sentiment, Raadhuisplein 7 - 5473 Gc HeeswijkDinther - 0413 - 320016

Aanlevertijden
Kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Advertorial

Van 12 t/m 26 september

vieren wij ons
11-jarig bestaan
door 11 dagen lang een 11-gangen
amuse-menu te serveren voor

b33,00 p.p.

Meer informatie zie www.hetsentiment.nl
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

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

na een mOOie
zOmer gaan we
OOgsten…
De zomer loopt op zijn einde
al zou je het niet zeggen met
de hoge temperaturen van de
afgelopen week.
De R is weer in de maand en
dat betekent dat er in de bakkerij ook van alles verandert in ons
assortiment. Zoals het leuk is als de eerste haring er weer is,
de eerste asperges of de eerste aardbeiden weer van het land
komen. Zo is dit weer een leuke tijd voor peperkoek, herfstcake en
speculaas.
We zijn al weer begonnen met het bakken van roomboter
anijskrollen, tot grote blijdschap van veel van onze klanten.
Buiten verandert er veel in de natuur, de veranderende kleuren
van de bomen, de eikels en kastanjes liggen weer voor het
oprapen en de akkers staan vol met mais, tarwe en rogge, klaar
om geoogst te worden.
Voor ons erg leuk en spannend. Wat is de oogst dit jaar en hoe
is de kwaliteit. Als er één ding is wat we geleerd hebben, van de
boeren in onze omgeving, toen we in samenwerking met hen
onze eigen tarwe gingen verbouwen een paar jaar geleden, is:
‘Dit is niet eenvoudig!’
Wanneer is de tarwe goed? Te weinig zon, te veel zon, te nat, te
droog. nederland heeft geen gemakkelijk klimaat om tarwe te
verbouwen, dus de kennis van de verbouwers is onontbeerlijk.
Inmiddels oogsten we al enkele jaren van Bernhezer en Osse
grond, de Bernhezer tarwe en de spelt van d’n Osse stelt.
De kwaliteit is goed en met het vakmanschap van de boeren,
landschapsbeheer Oss, de molenaars van de Kilsdonkse Molen in
Heeswijk en natuurlijk het vakmanschap van mijn broers Harm en
Bart komen we tot een prachtig produkt.
Op deze samenwerking zijn wij trots en ook op ons brood!
Op zondag 6 oktober organiseren wij weer het 4de oogstfeest en
daar wordt het eerste oogstbrood gebakken.
U heeft de primeur!
Wij hopen u te zien op 6 oktober!
Lizzy Lamers-Green

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

Advertorial

Kloosterkapel Vorstenbosch
Lezing: Forensische Opsporing inStichting
Kloosterkapel
Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

De complete versspecialist
voor de horeca

Titel: Opsporing en Aanhouding
door technische rechercheurs van
de afdeling Forensische Opsporing
van de politie noord-Brabant.
Datum: 19 september 2013, om
20.00 uur. Kosten: € 5,-.

De werkwijze en gebruikte techDe complete versspecialist
nieken bij het oplossen van misWaardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

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

drijven wordt op deze avond
uitgebreid toegelicht door twee

technische rechercheurs. Deze lezing maakt deel uit van een serie
van 4 lezingen over gerechtigheid.
De landelijke media, zoals televisie, radio en kranten besteden
dagelijks aandacht aan de opsporing, aanhouding en veroordeling
van verdachten van misdrijven.
spraakmakende zaken worden
daarin meestal belicht.
Aan de werkwijze en processen die
de betrokken instanties toepassen
en de dilemma’s waarvoor zij zich
vaak gesteld zien wordt veel minder aandacht geschonken. De re-

chercheurs zetten uiteen hoe zij te
werk gaan nadat een melding van
een misdrijf bij de politie is binnengekomen tot het moment dat zij
hun onderzoek hebben afgerond.
De verschillende sporen die op het
zogenaamde plaats delict kunnen
worden aangetroffen en hoe dit soms minieme bewijs - wordt gevonden en wordt behandeld.
Wilt u er verzekerd van zijn dat u
deze interessante lezing kunt bijwonen, stuur dan een email naar
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

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

lunch
diner
borrel
terras
feestje
www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
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Column
d’n bliekeR

expositie atelier 47

Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

verJaarDag
Het is je verjaardag en iedereen mag het weten. Op school is er
aandacht aan besteed met een papieren muts en een vals, maar
oprecht gezongen ‘lang zullen ze leven’. Als je thuis komt, staat
je lievelingsmaaltje al te pruttelen op het vuur. ’s Avonds word je
bedolven onder de cadeautjes van je ouders, je ooms en tantes en
de buurman komt ook nog even langs met een nieuwe voetbal. Je
vriendjes mogen met je mee naar dat ene zwembad waar je zo lekker
misselijk wordt van de golven. De hele dag straal je van oor tot oor.
Simpelweg omdat je jarig bent. Je zou het liefst wel elke dag jarig
willen zijn.

‘onZekeR telde ik de dagen aF.
die dag moet Het gaan gebeuRen’
Vijfentwintig jaar later is het (verjaardags)kind echt in me verdwenen
en zou ik mijn verjaardag het liefste willen overslaan. Professor
Barabas bellen, vrienden en familie in de tijdmachine duwen en die
ene dag lekker overslaan. Niemand die er wat van merkt. Gewoon
doorgaan met de volgende dag alsof er helemaal niets is gebeurd.
V.l.n.r. cursusleidster: Leonie Dekker, Thea Have, Caroline Geerts en Mariëlle de Mol

HeesWIjK-DInTHeR - We nodigen u voor de expositie uit op 14, 15, 21 en 22 september van 11.00-16.00
uur. De prachtige schilderstukken worden geëtaleerd in het oude pand van voorheen ‘jongensschool/meubeltoonzaal’ Hoofdstraat 100 in Heeswijk-Dinther.
Lijnenspel, vorm, kleur en textuur
zijn de kenmerken van het werk
van Leonie Dekker en haar cursisten. De exposanten schilderen al
heel wat jaren bij Leonie in haar
atelier, waarbij er veelal wordt gewerkt met acryl- en olieverf. Allerlei stijlen zult u aantreffen, waarbij
u kunt denken aan realistisch, figu-

ratief, expressionistisch of abstract.
Werken opgezet in dunnere lagen
maar ook met veel textuur. Zeer
diverse onderwerpen komen aan
bod.
Daarnaast exposeert Leonie met
haar eigen werk, voornamelijk geabstraheerde landschappen.
De toegang is gratis. Veel van

deze werken zijn te koop waarvan
een gedeelte bestemd is voor het
goede doel wat aan deze expositie
is gekoppeld: ‘stichting Medisch
Werk Mumbai’, verbonden aan
het artsenechtpaar van der BiltUil uit Heeswijk-Dinther. een vrije
gift is van harte welkom. Koffie en
thee staan voor u klaar.

bezoekers genoten van
‘heesch presenteert’

Ik denk niet dat het iets heeft te maken met het feit dat ik ouder word.
Dat trieste lot heb ik nu langzaam geaccepteerd. Het lichaam vertoont
slijtage die niet kan worden tegengegaan. Maandagochtend na een
voetbalpotje uit bed komen doet nu eenmaal steeds meer zeer. Mijn
leeftijd hardop uitspreken levert een lichte klap voor mijn ego op,
maar so be it. De verwondering die mijn gesprekspartners uitspreken
dat ze hadden verwacht dat ik NOG ouder zou zijn, maakt de pijn iets
draaglijker.
Ik zie de weken voorafgaand aan mijn verjaardag inmiddels meer als
de voorbereiding op mijn jaarlijkse spreekbeurt op de basisschool.
Ook daar kon ik me weken van tevoren al druk om maken. Onzeker
telde ik de dagen af. Die dag moet het gaan gebeuren. Ik hoop dat het
heel snel voorbij is en dat ik geen modderfiguur sla. Zodat ik daarna
weer opgelucht kan ademhalen en niet meer angstvallig de kalender in
de gaten moet houden.

HeescH - Het werd een welkome verrassing, de stralende zon die onaangekondigd Heesch Presenteert aandeed en voor de organisatie als een kroon op het werk beschouwd kon worden. Alle deelnemers genoten
ervan en presenteerden met nog meer enthousiasme hun informatie.
De diversiteit van de verschillende
verenigingen, stichtingen, bedrijven en organisaties was groots.
Heesch heeft dan ook veel te
bieden en dat was deze zondag

prachtig te aanschouwen. De bezoekers genoten niet alleen van al
het aanbod, maar ook van de vele
onverwachte ontmoetingen met
andere bezoekers. Heesch kreeg

bezoek uit vele windstreken en
puilde uit van fietsen en auto’s.
een succesvolle editie van het evenement kan aan de rij toegevoegd
worden. Foto’s: Ad Ploegmakers

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl

Rini van Esch_109x109mm_wk45.indd 1

Pim Langens
M 06 525 448 08

29-10-2012 16:00:22

De Klaver 35
5384 XK Heesch
T 0412 47 53 99
F 0412 47 57 25
info@langenshoveniers.nl
www.langenshoveniers.nl
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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 11 september 2013

Advertorial

Beauties by Rachel voor permanente
make-up en visagie

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

Haal het mooiste uit jezelf!

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

PERMANENTE MAKE-UP
Bij permanente make-up worden
wenkbrauwen, eyeliners en /of lipliners permanent aangebracht. Tijdens sporten, wanneer je op vakantie bent, als je ’s ochtends uit bed
stapt, of wanneer je een traantje
wegpinkt, je permanente make-up
blijft altijd op zijn plaats.
’s Ochtends, ’s middags en
‘s avonds: altijd een verzorgde uitstraling. De frustratie van het aanbrengen van een mooi gelijk lijntje
op beide ogen is met permanente
eyeliners verleden tijd.

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

BeRGHeM - Rachel Weijenberg is eigenaresse van Beauties by Rachel
en gespecialiseerd in permanente make-up en bruids- en gelegenheidsmake-up. Ook geeft ze workshops op het gebied van visage.

EEN NATUURLIJK RESULTAAT
er is veel veranderd op het gebied
van permanente make-up. Waar
vroeger permanente wenkbrauwen
er nog wel eens erg ‘geknutsteld’
konden uitzien, is dat tegenwoordig dankzij de hairstrokes techniek
heel anders. We perfectioneren de
natuurlijke wenkbrauw door er flinterdunne ‘haartjes’ tussen te zetten
met een ultra dun naaldje. je krijgt
hierdoor mooi gestyleerde wenkbrauwen.
De eyeliner is eigenlijk voor iedere
vrouw een heel mooi accent in het
gelaat. Hierbij wordt net boven de
wimperhaartjes een fijn lijntje gepigmenteerd, wat ervoor zorgt dat
je wimperinplant voller lijkt en je
uitstraling altijd sprekend is.
Wanneer je denkt aan een lipliner,
denk je misschien aan een opval-

lende lijn. Maar dit is tegenwoordig
niet meer het gebruik. Het is erg
mooi, wanneer de lipvorm enigszins geperfectioneerd mag worden,
om dit met een fijn permanent lijntje te doen in een mooie zachte lipteint. je zult hierdoor een mooiere
en duidelijkere mondvorm krijgen
met een subtiel kleuraccent.
MAKE-UP WORKSHOPS
Tijdens make-up workshops bij
Beauties by Rachel komen alle
stappen van het aanbrengen van
een mooie make-up aan bod. je
gaat aan de slag met een zelf samengesteld groepje mensen en om
beurten wordt er bij een van de dames een stap voorgedaan, waarna
de andere dames de techniek zelf
kunnen toepassen.
Tijdens de workshops komen vele
tips en trucs aan bod en leer je de
bekende smokey-eye techniek.

workshops,
bruids-la-en gelegenheids
‘Hoe kan ik mijn
ogen groter
Kortom: bij make-up
Beauties by Rachel
permanente
ten lijken? Hoe
het bestemake-up,
te ac- wimperpermanent
haal je het mooiste uit jezelf! Ben
centueren en camoufleren?’ Welke je nieuwsgierig geworden naar een
kleuren staan me mooi?’ Allemaal van de specialisaties? Bel of mail
Nieuwede
Erven
7 5384 TAgerust.
HeeschRachel staat je met alle pleaspecten die tijdens
workshop
www.bbyr.nl
voorbij komen.tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl
zier te woord.

Tarwestraat 81 - 5351 MK Berghem - 06-21644798
info@bbyr.nl - www.bbyr.nl

Ben jij uit evenwicht?
Warme zomerse/najaars aanbieding!

Kom ervaren wat een ontspannende
voetreflexmassage voor u kan betekenen!
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u € 5,00 korting
op uw 1ste ontspannende voetreflexmassage.

De aanbieding is geldig tot en met 31 december 2013.
En, wilt u zichzelf écht verwennen, maak dan een afspraak voor
hoofd-nek-schouder-onderbeen- en voetreflexmassage.
Voor meer informatie zie www.gabriellicvoetreflex.nl.

Column

Eureka!

Vind je balans terug met:
• Leefstijlcoaching
• Timemanagement en stressbeheersing
• E- coaching
De Streepen 2
5473 PE Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

• Wandelcoaching
• Biografie maken van jezelf
• Gewichtsbeheersing op maat

Monique Barten
Praktijk voor gewichtsbeheersing & coaching

‘Ik heb het gevonden’

Advertorial

Briljante missers
Een briljante misser: Ziekenhuis Bernhoven voldoet nu,
na het debacle met de verontreinigde scopen, aan de
kwaliteitseisen en is toonaangevend in het omgaan met
medische instrumenten.
Een briljante misser is iets wat mislukt en later blijkt
datgene goed uit te pakken of een succes te zijn. Een
misser is waardevol, mensen leren van fouten en een
misser zet aan om initiatieven te ontplooien, dat maakt de
mislukking briljant. Fouten maken mag!
Mijn briljante misser: Ik had een kennismakingsgesprek
met de directeur van een groot bedrijf. Op de
desbetreffende dag was het warm weer en om te
voorkomen dat ik met gekreukelde kleren binnen zou

komen had ik mijn blouse in de auto opgehangen. Je kan
maar één keer een eerste indruk maken! Een paar straten
voor het bedrijf trok ik mijn blouse aan en liep keurig
het bedrijf binnen. Het gesprek verliep goed en ik ging
opgewekt weg. Toen ik later in de spiegel keek zag ik tot
mijn grote schrik dat ik de blouse verkeerd dichtgeknoopt
had, zowel aan de boven- als aan de onderkant ongelijk. Ik
voelde de grond onder mijn voeten wegzakken, ik heb het
verknald. Toch is het goed afgelopen.
Ik was opgevallen, de directeur had vertrouwen in mij en
de opdracht werd mij gegund. We lachen er nog wel eens
om.

Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224 - info@wininwerk.nl - www.wininwerk.nl
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gabriellic Voetreflex
Als de basis in balans is, blijft men in evenwicht!
HeesWIjK-DInTHeR - Wendy Smits-v.d. Ven, voetreflextherapeute, heeft een intensief jaar achter de rug in
haar praktijk voor voetreflextherapie. Na haar opstart met de voetreflexmassagepraktijk is zij zich gaan specialiseren in de behandeling van kinderen en vrouwenaangelegenheden. Maar daarnaast heeft zij o.a. ook
gewerkt met mensen met een herseninfarct en bij zwangerschap.
Wendy heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel als
mens, als in haar praktijk. De behandelingen van haar cliënten hebben hun vruchten afgeworpen, ook
al was het niet altijd even gemakkelijk. Haar specialisatie heeft haar in
contact gebracht met kinderen die
hoog sensitief zijn en moeite hebben zich staande te houden en met
kinderen met dyslexie en ADHD.
Haar afstudeeropdracht was gericht op kinderen met dyslexie,
waarbij bleek dat 6 behandelingen
in 44% al een positief resultaat lieten zien. een mooie prestatie!

Warme zomerse najaars aanbieding!

Kom ervaren wat een ontspannende
voetreflexmassage voor u kan betekenen!
Bij inlevering van deze advertentie krijgt u € 5,00 korting
op uw 1ste ontspannende voetreflexmassage.

De aanbieding is geldig tot en met 31 december 2013.
En, wilt u zichzelf écht verwennen, maak dan een afspraak voor
hoofd-nek-schouder-onderbeen- en voetreflexmassage.
Voor meer informatie zie www.gabriellicvoetreflex.nl.

. Because the future
belongs to Soundability.
Ervaar het nieuwe gemak van BestSoundTM Technology.
Pure innovatie voor een ongekende luisterervaring.

Onlangs heeft Siemens Audiologie Techniek een
nieuw platform geïntroduceerd. Deze state-of-the-art
hoortoestellen van Siemens zijn vanaf nu exclusief
verkrijgbaar bij van Schijndel Hoortechniek!

Combinatie van zaken
De voetreflexbehandelingen die
Wendy in haar praktijk Gabriellic voetreflex toepast, combineert
zij met chinese technieken en het
inzicht dat voeding, levenshouding
en gebrek aan openheid vaak mede
oorzaak zijn van klachten. Als daar
geen verandering in doorgevoerd
wordt, blijkt dat de energiestroom
die zij weer op gang brengt, een
beperkte
houdbaarheidsdatum
heeft.
Aanpak
De voetbehandeling die Wendy
geeft kan stevig aanvoelen, maar
voor kinderen, vooral als ze hoog
sensitief en heel gevoelig zijn, is de
aanpak totaal anders. Haar taak is
dan om ze te leren omgaan met die
gevoeligheid. Bij ADHD & dyslexie
is het haar opdracht om de linkeren rechter hersenhelften beter met
elkaar te laten communiceren.
Dat doet ze via de voeten en de

www.siemens.nl/hoortoestellen

Deze nieuwe hoortoestellen zijn voorzien van een
compleet nieuwe micon chip met eindeloze mogelijkheden en BestSoundTM Technology. U kunt in elke
geluidsomgeving zonder problemen perfect horen.
Micon geeft het begrip Soundability een geheel
nieuwe betekenis! Dankzij deze nieuwe chip wordt
geluid nog natuurlijker. Terwijl ook de richtings-

Uden T. 0413-330905

gevoeligheid en hoorbaarheid is verbeterd, zelfs bij
gesprekken in lastige hoorsituaties. Bovendien is er uit
onderzoek gebleken dat Siemens micon tot de top 3
van de meest geavanceerde hoortoestellen hoort.
Hoortoesteldragers kunnen in elke geluidsomgeving
perfect horen! micon: Een hoorbeleving die zó goed is,
dat u vergeet dat u een hoortoestel draagt!
Kom snel langs of bel voor een afspraak!

Heesch T. 0412-475959

Veghel T. 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl

603 13039 Adv. Micon B2C .indd 1

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

23-08-13 17:26

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

Wendy weet feilloos de energiebanen te vinden
Tekst: Martha Daams Foto: Michel Roefs

meridianen (energiebanen) en via
voedingsadviezen.
Voor vrouwen met klachten rond
menstruatie, vruchtbaarheid en
overgang, heeft Wendy een flinke

training gehad voor de behandelingen. een reden temeer om eens
een afspraak te maken.
www.gabriellicvoetreflex.nl.

Adviesbureau

Reflex

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

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

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
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DaNkbeTuigiNg
Graag wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de
grote belangstelling bij mijn
100ste verjaardag.
Heel veel kaarten, bloemen
en andere leuke gelukwensen
mocht ik ontvangen.
In het bijzonder dank ik het
hele team van Zorgcentrum
Heelwijk die ook deze mooie
dag onvergetelijk heeft
gemaakt.

Het was overweldigend,
een prachtige dag om
100 jaar
te mogen worden.

Janske Verstegen
van Lokven

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

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals
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Zelfbewust in de samenleving
Senioren verenigd in KBO-Heesch
Heesch – De senioren van de KBO in Heesch hebben binnen het bestuur een nieuwe voorzitter, Loet Kuijlaars. Betrokken en vooruitstrevend is Loet ervan overtuigd dat de senioren van nu midden in de maatschappij staan. Zij hebben zich bij de KBO aangesloten juist omdat zij sociaal betrokken zijn. Daarbij willen zij
graag een klankbord vinden bij gelijkgestemde mensen.
“Bij KBO zijn we snel geneigd enkel te denken aan de uitstapjes, de
georganiseerde bijeenkomsten en
de voordeeltjes die te halen zijn bij
een lidmaatschap. Heel belangrijk
voor de sociale samenhang. Maar,
het KBO is veel meer,” zegt Loet.
“We hebben in het beleidsplan opgenomen dat we een ‘zelfbewuste
en ontspannen deelname aan de
samenleving’ willen bevorderen.
Daarbij hoort het bewust zijn van
de dingen die in de maatschappij
gebeuren. We dienen dus goed
geïnformeerd te zijn.”

KBO voorzitter Loet Kuijlaars 

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Als eerste taak binnen zijn voorzitterschap heeft Loet de politieke
partijen van Heesch verzocht het
bestuur van KBO-Heesch hun partijpunten te sturen voor de komende jaren. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg in 2014
wil het bestuur de leden van KBO

kbo heesch

KBO Bernheze
Voortgang actualisering ouderbeleid
Heesch - De KBO-Heesch heeft
een afgevaardigde in het Overleg
Ouderen Bernheze. Om de zes
weken komt het overlegorgaan
bij elkaar om de voortgang van
de gemeentelijke notitie ‘Actualisering Ouderenbeleid’ van maart
2012 te bespreken.
Wonen, woonomgeving en vervoer, welzijn en zorg, bevordering
zelfredzaamheid, maatschappelijke
participatie, persoonlijke contacten
en contacten in de buurt komen
daarbij aan bod.
KBO-Heesch probeert haar in-

Ouderenbeleid en
informatievoorziening

breng in deze overleggroep te
waarborgen door de rechtstreekse
vertegenwoordiging door de vicevoorzitter, de heer Martien van
Iersel. Het is belangrijk dat signalen
die u aandraagt op de juiste plaats
terechtkomen, zodat het de juiste
aandacht krijgt. Daarom een oproep: Wilt u de aandacht op een
van bovengenoemde terreinen
vestigen, laat het dan weten, het
liefst via e-mail aan vicevoorzitter@kboheesch.nl of per brief aan
M. van Iersel, Vinkelsestraat 91,
5384 SC Heesch.
In de notitie is een tijdslijn aangegeven en de onderwerpen hebben
een volgorde van prioriteit gekregen. Tot nu toe zijn verschillende

zaken onder de aandacht gebracht, aangepakt of gerealiseerd.
Enkele onderwerpen: woonvisie
Masterplan Wonen, levensloop
bestendige woningen, het aanpassen en realiseren van voldoende
woningen voor ouderen, busvervoer, professionalisering ouderen
adviseur, minimaregelingen, werking van Optimisd, infrastructuur,
vervoerservice, etc. Veel onderwerpen worden via de zgn. koffieochtenden in Heesch, georganiseerd door de Raad Gecoördineerd
Ouderenwerk, onder de aandacht
van belangstellenden gebracht.
U kunt de notitie ‘actualisering ouderenbeleid’ vinden op de site van
de gemeente Bernheze:
www.bernheze.org.

KVO Heesch start met een prachtig
programma voor 2013-2014

Heesch - Na een toch nog mooie
zomer voor alle vakantiegangers,
opent de KVO Heesch haar nieuwe
seizoen op 17 september 2013 met
de Algemene ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering zal Rieky
van Ras, na 15 jaar penningmeesterschap, afscheid nemen van het
bestuur. Het bestuur en alle leden
danken haar hartelijk voor de grote

inzet en het vele werk dat zij verricht heeft voor de KVO.
Na de pauze zal er een workshop
gegeven worden door mevr. Aisha
Timmer over hoe ons eigen levensverhaal te schrijven en bij voldoende opgaven zal er in het najaar een cursus hierover van start
gaan. Tijdens deze cursus wordt er
stilgestaan bij 7 levensfases van de
mens. Die 7 levensfases zijn gericht

op hoe jij jezelf en de mensen om je
heen beleeft en ervaart en hoe dat
verandert in de loop van je leven.
Een heel interessante cursus en dan
ook zeer aan te bevelen.
Op 4 oktober zal er een excursie
zijn naar de kledingbank in Oss.
De kledingbank is bedoeld voor
schrijnende gevallen van armoede:
mensen die ondanks de wettelijke
regelingen niet langer voor zichzelf
en hun kinderen kunnen zorgen.
Om deze mensen wat verlichting te
geven kunnen zij na doorverwijzing
van een organisatie en/of instantie
kleding krijgen. Deze instanties
leggen contact tussen klant en kledingbank. Ook is er altijd kleding
en/of beddengoed van harte welkom. Hebt u nog goede spullen
geef ze dan aan de kledingbank. Er
kunnen zoveel mensen en kinderen
mee geholpen worden.

informeren over de hoofdpunten
uit het beleid van de partijen. De
leden van de KBO kunnen dan een
weloverwogen stem uitbrengen.
Ook voor het bestuur van KBO-

haar taak op te komen voor haar
leden.
Loet Kuijlaars, 73 jaar en maatschappelijk betrokken, heeft met
de overige bestuursleden al over

‘deel uitmaken van de samenleving is net
zo belangrijk als de sociale samenhang
van de kbo leden’
Heesch zijn de beleidspunten belangrijk. In de plannen van de KBO
staat immers dat zij de materiële
en immateriële belangen van haar
leden zal behartigen. Daarbij hoort
een taak richting de gemeentelijke
politiek. Waar de belangen van de
senioren in het gedrang komen
door politieke beslissingen, ligt een
belangrijke taak van het bestuur.
In een maatschappij die kraakt in
haar voegen, ziet de KBO-Heesch

de invulling van zijn taak als voorzitter gesproken. Voor het bestuur
is een positie langs de zijlijn geen
optie. De leden zijn onderdeel van
een samenleving die zijzelf mede
hebben ingericht. Deel uit blijven
maken van die samenleving is net
zo belangrijk als de sociale samenhang die het KBO stimuleert via al
haar activiteiten.

Onderonsje Dinther over
het regelen van een uitvaart
heeswijk-dinther - Vroeger was het een taak van de buurt om
een overledene te begraven. Het aanzeggen en het waken zijn nog
levendig aanwezig in de herinnering van veel ouderen. Met het stijgen van de welvaart werd meer en meer een begrafenisondernemer
ingeschakeld, die gaandeweg alle taken rond een uitvaart overnam.
Tegenwoordig zien we weer een
tendens dat familie en vrienden
een grotere rol spelen bij het verzorgen van de uitvaart.
Mensen willen op een persoonlijke manier vorm geven aan het
afscheid van een overleden familielid. De huidige uitvaartverzorger heeft meer de rol van begeleider. Op donderdag 26 september
van 10.00 tot 11.00 uur is Levatio Uitvaartzorg te gast in cultureel centrum Servaes om met de
bezoekers van het Onderonsje in
Dinther te praten over de verzorging van de uitvaart. Er komt na
een overlijden veel op de nabe-

staanden af. Sommige dingen zijn
verplicht en andere kunnen door
de nabestaanden zelf ingevuld
worden. Tijdens het Onderonsje
krijgen bezoekers te horen wat er
allemaal komt kijken bij een uitvaart.
Er is volop gelegenheid om mee
te praten. De toegang is gratis,
alleen consumpties zijn voor eigen rekening.

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

Liederentafel
Heesch - Na de gebruikelijke zomerstop start volgende week woensdag 18 september de Liederentafel weer in de Pas in Heesch. De Liederentafel begint om 20.00 uur en is avondvullend. Wie wil genieten
van een avondje samen zingen onder begeleiding van een enthousiast
orkest is van harte welkom.
Het orkest zingt zelf de liedjes en
deze kunnen dan meegezongen
worden. Bij de keuze van de liedjes speelt een stukje herkenning
de boventoon. Het is een mix van
liedjes die lekker in het gehoor liggen en makkelijk mee te zingen
zijn. In een ongedwongen sfeer is
het voor de bezoekers gewoon een
ontspannen avondje uit.
Muziek roept sowieso een sfeer
van gezelligheid op. Voor iedereen is een bundel met de teksten

beschikbaar. De liederentafels vinden standaard plaats op de derde
woensdag van de maand in zaal
de Misse. Voor dit jaar is dat op de
volgende woensdagen: 18 september, 16 oktober, 20 november en
18 december. De entree bedraagt
slechts € 1,-. Deelnemers van jong
tot oud zijn weer van harte welkom. Zangkwaliteiten zijn daarbij
ondergeschikt. De organisatie is in
handen van de Liederentafel commissie van de Pas.
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ruuD:

‘Of ik lang na moest denken over de uitnodiging? Zeker niet’

ook ‘jesus’ maakt een gaatje vrij om bij the
Night of the music te zijn
Zanger en acteur Ruud van Overdijk kan niet wachten om te zingen met de fanfare
nIsTeLRODe - Terwijl de leden van fanfare Sint Lambertus Nistelrode druk in de weer zijn met de voorbereidingen voor the Night of the Music (18 en 19 oktober in sporthal de Overbeek), blikken wij maandelijks
vooruit met één van de betrokkenen om zo Bernheze alvast klaar te stomen voor dit spektakel. Deze keer
spraken we met Ruud van Overdijk in Amsterdam. Zanger, acteur en zang- en dramadocent. Momenteel
speelt hij ‘Jesus’ in Jesus Christ Superstar, vertolkt hij ‘Arthur’ in Arthur en de strijd om Camelot en doet hij
nog 1001 meer dingen. Één van die projecten is the Night of the Music. Ruud: “Ik vind het een eer om naar
Nistelrode te komen.”
Ondanks dat Ruud bij het grote
publiek vooral bekend is van het
tv programma ‘Op zoek naar Zorro’ en zijn andere rollen in theaterproducties beschrijft Ruud zichzelf
vooral als muzikant. “Van muziekinstrumenten gaat mijn bloed
sneller stromen. Dit kan zijn in een
bandje, met een groot orkest of bij
een muziekstuk uit ‘jesus christ
superstar’.
Ik stap overal met mijn hart in,
maar ik doe heel weinig zonder
muziek. Mij kun je zeven keer per
week laten zingen, maar niet zeven keer per week een dansje laten doen. Daarbij houdt de diversiteit me energiek”, aldus Ruud.
Ruud:“Ook als zanger ben ik
breed georiënteerd. Ik speel in
verschillende bandjes en zing normaal vooral hoog en hard. Bij the
night of the Music zitten er ook
lage, mooie, volle stukken tussen,
heerlijk om dat ook weer eens te

zingen. Met zo’n fanfare zingen is
specialer dan met een band. Het
is grootser en klinkt enthousiaster
als al die fanfareleden vol enthousiasme beginnen te spelen. Het is
alsof je stem boven op de muziek
gelegd wordt, klinkt misschien een
beetje raar maar ik weet niet hoe
ik het anders kan omschrijven. Het
versterkt elkaar gewoon; super
mooi.”
“Of ik lang na moest denken over
de uitnodiging? Zeker niet. Ik heb
wel eerst het repetoire bekeken
maar verder vind ik zoiets altijd
cool. Ik heb maar een paar van
deze optredens in een jaar en dat
zijn mooie projecten. Als het allemaal lukt dan ben ik helemaal in
mijn nopjes.
naast het feit dat het geluid van
een fanfare prachtig is, vind ik het
ook juist tof om met ‘amateurs’ te
werken. Vaak zijn die mensen zoveel enthousiaster”, vertelt Ruud.
Het mag dus duidelijk zijn dat

Ruud ernaar uitkijkt om tussen de
Bernhezenaren op het podium te
staan. Zou zo’n ervaren muzikant/
acteur dan nog wel zenuwen hebben? Ruud: “Oh ja echt wel. De
artiesten die zeggen dat ze geen
zenuwen hebben, die liegen of
overschatten zichzelf heel erg.
Ook als ‘jesus’ pis ik bijna in m’n
broek voordat ik op moet en word
ik ’s nachts soms wakker met trillende handjes. Ook the ‘night of
the Music’ vind ik hartstikke spannend. Ik ken de mensen nog niet
echt en hoop dat ik aan de verwachtingen kan voldoen. Maar
die angst en spanning drijft je juist
naar het goede.
Ook weet ik dat als ik aankom
in nistelrode volgende maand, ik
weer ga leren; hoe kijken ze naar
me, hoe communiceer ik met de
dirigent en de rest van de groep?
Ik leer van ieder optreden en dat
zal ik altijd blijven doen.”

‘Night of the Music 2013, powered by Charity Cup Nistelrode’

Ruud van Overdijk

Tekst: Nina Mulder

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

HOERA
WE GAAN WEER KROLLEN

Er zijn nog altijd mensen die ze niet kennen, onze anijskrollen.
Deze zachte broodjes, bereid met roomboter
Bij aankoop van
en anijs, worden in de sinterklaasperiode
veel gegeten met een speculaasje ertussen. 2 broden
naar keuze
Maar zodra de R in de maand is
beginnen wij al met bakken en
4 roomboter
gaan ze als zoete broodjes…
a

nijskrollen

de bakkers Lamers

1,00

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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deze aanbiedingen gelden van 12-9 t/m 18-9-2013

Met prinsjesdag geniet je natuurlijk van onze Kroonjuweeltjes, de nr. 1 van Nederland!
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AlbertHeijn
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in
Heesch
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ininHeesch
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Heesch is
volledig
verbouwd
volledig
verbouw
volledig verbouwd.
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Uw Albert Heijn is nu ook een bol.com afhaalpunt. Dit betekent dat u hier gratis al u

Uw Albert Heijn is nu ook een bol.com afhaalpunt. Dit betekent dat u hier GRATIS al uw bol.com bestellingen
bestellingen
kunt
afhalen!
gemakkelijk
en de
goed
te combineren met de boodschappen!
kunt
afhalen! Heel
gemakkelijk
en Heel
goed te
combineren met
boodschappen!

Uw Albert Heijn is nu ook een bol.com afhaalpunt. Dit betekent dat u hier gratis al uw bol.com
bestellingen kunt afhalen! Heel gemakkelijk en goed te combineren met de boodschappen!

Bol.com afhaalpunt

Bol.com
afhaalpunt
Bol.com
afhaalpunt
Bijna
alles
u opbestelt
bol.com
Bijna alles dat u opdat
bol.com
kuntbestelt
u nu

kunt
Bijna allesgratis
dat ubij
opuw
bol.com
bestelt
kunt
u nu
gratis
Albert
Heijn
afhalen!
Daarnaast ku
bij uw
Albert
Heijn
afhalen!
Daarnaast
bij uw Albert
Heijn
afhalen!
Daarnaast
kunt
u
bijna
al
kunt uuw
bijna
al uw bestellingen
bestellingen
gratisgratis
retourneren!
uw bestellingen
gratis retourneren!
retourneren!

U direct
krijgt
direct
een
e-mail
wanneer
U krijgt direct
een
e-maileen
wanneer
uw
pakketje
bij ons uw pak
U krijgt
e-mail
wanneer
uw
pakketje
bij ons is
aangekomen.
is aangekomen.
kunt
u vaak
al binnen
24-u vaak a
isDaardoor
aangekomen.
Daardoor
kunt
Daardoor
kunt
u vaak al binnen
24-uur uw
uur uw bestelling
afhalen!
uur
uw bestelling
afhalen!
bestelling afhalen!

De ruime openingstijden van de Albert Heijn, met de
De openingstijden
ruimevan
openingstijden
vanHeijn,
de Albert H
De ruime
van devormen
Albert
snelheid en
het gemak
bol.com,
een
met de
snelheid
en
gemak
van bol.com,
snelheid
enhethet
gemak
van
ideale combinatie.
De servicebalie-medewerker
staatbol.com,
vormen
een
ideale
combinatie.
ideale
De servicebalie-mede
ook hiervoor altijd
voor ucombinatie.
klaar!
De servicebalie-medewerker staat ook
ookaltijd
hiervoor
hiervoor
voor ualtijd
klaar!voor u klaar!

&&

Openingstijden

Bonus 1

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00
uur en zaterdag 8.00-19.00 uur
Heijn,
t’ dorp 40

Albert
5384MC Heesch

Bonus 2

GRATIS WIFI

Alle AH tomaten
Bonus
1
Bijv. Cherrytomaten
Bakje 250 gram

Actieprijs per kilo 2.36

50%
50%
KORTING
KORTING
1.19

0.59

Openingstijden

2 EURO

Bonus 2

AH Kipfilet

Voordeelpak 900 gram
Actieprijs per kilo 5.00

Deze
aanbiedingen
gelden in week 37 van 9 t/m
Aanbiedingen geldig van 9 t/m 15
september
2013
15 september 2013.

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

Albert Heijn, t’ dorp 40
maandag t/m5384MC
donderdagHeesch8.00-20.00
6.
8.00-21.00
vrijdag
4.50
’t Dorp 40,
5384 MC Heesch
8.00-19.00
zaterdag

KORTING
50

Openingstijden
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CAROLINE: ‘De

benefietavond is een van de vele initiatieven van Stichting Miss Maasai om
het scholingsproject in Kenia te financieren’

Een proeverij voor Stichting Miss Maasai
NISTELRODE/VORSTENBOSCH - Lekker uit eten gaan en tegelijkertijd het goede doel sponsoren: op donderdag 19 september gaat dit gebeuren bij Eetcafé ‘t Pumpke in Nistelrode. Stichting Miss Maasai, die zich
inzet om Keniaanse meisjes naar school te kunnen laten gaan, heeft meer dan honderd gasten weten te
strikken voor een benefietproeverij.
Stichting Miss Maasai is een half
jaar geleden opgericht door Monique Dortmans (Vorstenbosch), Caroline van de Wetering (Nistelrode)
en Yvonne Dortmans (Kortgene).
Nadat ze tijdens een vakantie in
Kenia gezien hadden hoe slecht de
toekomst er voor veel - met name
- meisjes uitziet zonder goed onderwijs, besloten ze een stichting
op te richten om een helpende
hand te kunnen bieden.
Mark Verwijst, eigenaar van Eetcafé ‘t Pumpke, is erg enthousiast
over de stichting en organiseert de
benefietproeverij dan ook maar al
te graag in zijn horecagelegenheid
en stelt een deel van de opbrengst
beschikbaar aan de stichting.

komst te kunnen bouwen.”
Tijdens de benefietavond
wordt er door ‘t Pumpke een
nieuw concept gelanceerd,
waarbij de gasten de primeur
krijgen en kennis kunnen maken met de Pumpke-proeverij: een serie gerechtjes die
zelf naar eigen wens samengesteld kunnen worden. Na
19 september is het mogelijk
om naast de reguliere kaart
voor de proeverij te kiezen.
De benefietavond is een van
de vele initiatieven van Stichting
Miss Maasai om het scholingsproject in Kenia te financieren. Het is
niet meer mogelijk om voor deze
avond te reserveren, maar er zijn
wel andere manieren om de stichting te steunen.

Caroline tijdens haar bezoek in Kenia

Op www.missmaasai.com staat
meer informatie over de stichting,
de oprichters en de mogelijkheden
om een bijdrage te leveren.

“Ik heb zelf twee kinderen en hier
is goed onderwijs vanzelfsprekend,
maar in Kenia niet. Het is mooi om
op deze manier ook aan hun toeMonique kijkt mee in een Keniaanse klas

BECO
actie!

O lOgO’s

BeC
Vind de

BROeK

in lOOs

doe mee
en win!

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

Winnaar Heesch: Eveline Bogers

Energiecoöperatie BECO is een lokaal initiatief van betrokken
inwoners uit Bernheze die zich zorgen maken over de ontwikkeling van de energiesector, omdat de fossiele brandstoffen
opraken en de energiekosten hierdoor snel stijgen. Om BECO
meer bekendheid te geven heeft de communicatiewerkgroep
deze ludieke, milieuvriendelijke actie bedacht.

Uw nieuwe interieur
modern en betaalbaar…

Gestart met workshops ‘Muziekbende’ en
‘Slagwerkfeest’
NISTELRODE - De workshops van
St. Hafa zijn inmiddels gestart op
20 en 21 augustus, met een goede
opkomst van nieuwe leerlingen,
variërend van 8 tot 11 jaar.

lidmaatschap van BECO wint ter waarde van € 35,--.
Dit is niet de enige winst, want leden van BECO
kunnen flink op hun energierekening besparen én
profiteren van o.a. het aanbod van verschillende
zonnepanelenpakketten.

Voor meer informatie: www.bernhezerenergie.nl

Stichting Hafa Opleiding

Nú tijdelijk uw

fauteuil
voor 50%

De leerlingen gaan in 15 wekelijkse
lessen verschillende muzieknoten
leren lezen.
Bij de ‘Muziekbende’ leren ze de
eerste liedjes op een blokfluit te
spelen en bij het ‘Slagwerkfeest’
gaan ze alle mogelijke ritmes leren,
te beginnen op een slagwerkpadje.
Enthousiast zijn ze allemaal begonnen om hun muzikale talent te ontdekken en wij hopen natuurlijk dat
dat zo blijft, zodat ze straks graag
verder willen gaan op een volgend

een jaar
lidmaatschap!

en win

bij aanschaf van 2 nieuwe banken!
blaasinstrument of slagwerkinstrument. Maar wij vinden het vooral
belangrijk dat de leerlingen plezier
hebben tijdens deze workshops.
Succes allemaal!

actie
ctie geldig t/m 21 september 2013. Vraag in de winkel naar de bijzonderheden.

Laar 1 5388 HB Nistelrode T. 0412 61 11 85 w w w. jacob s e n jacob s . nL

GRATIS
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

brabant massage

Doorstroming bevordert het zelfgenezend vermogen
VORsTenBOscH – Bert van der Linden vindt het prachtig als hij mensen weer hun vitaliteit terug
ziet krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen beschikt Bert over de kennis en kunde van sportmassage,
ontspanningsmassage, triggerpointmassage, diepe bindweefselmassage en hammam. Als hij zelf kan
kiezen, zet hij de techniek in die het best passend is.

Diepe bindweefselmassage
Overal in ons lichaam zitten
bindweefsels. Door diverse oorzaken drogen bindweefsels uit.
Het gevolg daarvan is dat energie en voeding niet meer kunnen
doorstromen. Door manipulatie
via massagetechnieken wordt
de verharding van de bindweefsels doorbroken en kan de energie- en voedingsstroom weer op
gang komen.
Bert vertelt: “ik begin altijd met
een ontspanningsfase. Zonder
dat kom ik niet ver. Mensen komen vaak met chronische klachten en zijn daardoor meestal
gespannen als ze op tafel liggen.
na een korte ontspanningsmassage voel ik dat ik naar een volgende laag kan gaan, en kom in
de tussenlaag terecht. Daarna
ga ik naar de diepe lagen, waar
de spanning zich vastzet.
Bert: “Het is zo mooi om te zien
wat er gebeurt. er komen tintelingen en de cliënt voelt de doorstroming weer op gang komen.

Door manipulatie wordt de verharding doorbroken

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Resultaat
Mensen ervaren na een behandeling direct de ontspanning in

het lichaam en ook de geest is
rustig. Het slapen gaat beter en
veel chronische klachten zijn na
3-5 behandelingen beduidend
minder, zo niet verdwenen.
Daarna is veelal een APK beurt
voldoende. Heel eerlijk zegt Bert
dat niet altijd de klachten verdwijnen, maar dan wordt wel
verbetering ervaren en vermindering van pijn.

‘Zo mooi als de
eneRgie WeeR oP
gang komt’
Ondertussen blijft Bert zich ontwikkelen, “door de behandelingen zelf groei ik steeds weer.
Daarnaast blijf ik trainingen volgen. Ik wil niet een van de velen
zijn. Ik ga voor goud.”
Wilt u ook ervaren hoe de massages van Bert voor u werken?
www.brabantmassage.nl
info@brabantmassage.nl
T 06 20480277
schoolstraat 22
5476 KK Vorstenbosch

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

De complete boekhouding
op maat
Uitbesteding van uw financiële administratie
bespaart u veel tijd en rompslomp.

Meer weten over onze dienstverlening?

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

Diepvries & Versproducten

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

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

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:
Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl
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‘Lokaal boodschappen doen loont meer dan je denkt!’
Beste lezers. Mag ik even? Er moet mij even iets van het hart. Ik hoor het steeds meer in de wandelgangen:
het is zwaar weer voor ondernemers. Niet alleen voor de grote landelijke ketens, maar ook voor onze eigen
Bernhezer ondernemers. Ik begrijp natuurlijk dat iedereen op de kleintjes moet letten, maar toch geloof ik dat
wij inwoners onze lokale economie een handje kunnen en misschien wel moeten helpen door in onze eigen
gemeente zoveel mogelijk onze inkopen te doen, bij Bernhezer horecabedrijven te eten en allerlei diensten
dicht bij huis af te nemen. Het loont namelijk meer dan je denkt!
Lokale ondernemers zijn belangrijke dragers als het gaat om de leefbaarheid van de kernen. De winkels
in de kernen zorgen ervoor dat we gezellig kunnen shoppen. Bij onze horecabedrijven kunnen we ons heerlijk culinair laten verwennen. Alle andere
dienstverlenende bedrijven zorgen ervoor dat we dicht bij huis kunnen halen waar we behoefte aan hebben. En bij de supermarkten kunnen we prima onze
dagelijkse boodschapjes doen. MET DE VARIËTEIT VAN ONZE BERNHEZER ONDERNEMERS HEBBEN WE ALLES IN HUIS! Plus een uitstekende kwaliteit/
prijs verhouding en misschien wel hét belangrijkste: een betrouwbare service!
Maar er is meer als het gaat om de leefbaarheid. Lokale ondernemers zijn belangrijke partners bij sponsoring van verenigingen en evenementen. Doch, als
ze maar net het hoofd boven water kunnen houden of erger nog; hun winkel moeten sluiten, valt er weinig meer te sponsoren. En daardoor, je voelt de bui
al hangen, wordt het voor verenigingen ook steeds moeilijker. Flinke contributieverhogingen zullen dan waarschijnlijk het gevolg zijn, waardoor de drempel
om lid te worden steeds hoger wordt. Dat is toch niet wat wij willen?
Wat we ook niet over het hoofd moeten zien is dat onze lokale ondernemers zorgen voor werkgelegenheid. Ik wil jullie zeker niet met een belerend
vingertje toespreken, maar ik wil dat we ons bewust zijn van keuzes die we maken. Als wij de leefbaarheid in de kernen willen waarborgen, dan moeten
we ook bereid zijn om hierin te investeren; onze lokale ondernemers en onze Bernhezer economie gezamenlijk een niveau
hoger te tillen. SAMEN ERVOOR ZORGEN DAT ONZE DIENSTVERLENENDE, SOCIALE, SPORTIEVE, GEZELLIGE, ZINGENDE,
COLOFON
CREATIEVE EN ONDERNEMENDE GEMEENSCHAP KAN BLIJVEN BESTAAN!
Tekst: Hieke stek

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

www.humstijl.nl

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

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

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Bankzaken
‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch
T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

HET GEMAK
VAN EEN
ADVISEUR
DICHT BIJ
HUIS

mooi & in de streek
• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• EquiZenz

mooi & duurzaam
• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken
• Financieel centrum Heesch

mooi & online
• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de

KERNEN

Column
Bernheze is
een prachtige
gemeente!
Het afgelopen jaar is omgevlogen.
Natuurlijk kende ik het werk van een
burgemeester in het gemeentehuis. Ik
Willibrord van Beek
wist wat er van mij verwacht zou worden.
Foto: Marcel van der Steen
Extra interessant was het onderdeel
politie, brandweer en veiligheid. Op dat
beleidsonderdeel is de laatste tijd zoveel veranderd dat het boeiend
was daar weer eens in de praktijk aan te werken. Vooral de regionale
samenwerking op het gebied van veiligheid is een geweldig goede
ontwikkeling. Oss, Maasdonk en Bernheze werken heel goed samen.
Heel bijzonder is het ambt van burgemeester als het gaat om de
intensieve contacten met de bevolking. Voor alles wat er wordt
georganiseerd krijgt de burgemeester een uitnodiging en dat geeft de
mogelijkheid om heel intensief kennis te maken met vele facetten van
de samenleving.
Ik heb geprobeerd om aan zoveel mogelijk uitnodigingen gehoor
te geven en alle kernen van onze gemeente regelmatig te bezoeken.
Daarnaast heeft een burgemeester ook een belangrijke taak om
inwoners bij te staan die getroffen worden door diep ingrijpende
gebeurtenissen in hun persoonlijk leven. Het zet je tot nadenken als je
meemaakt wat er in één jaar tijd allemaal gebeurt in een gemeenschap
van 30.000 inwoners.
Toen ik werd gevraagd om waarnemend burgemeester te worden heb
ik beloofd om vooral veel aandacht te besteden aan de bevolking en
alles wat er gebeurt in de diverse kernen. Uit dit onderdeel van mijn
ambt heb ik persoonlijk het meeste voldoening geput. Het maakt het
werk van een burgemeester heel bijzonder.
Voor mij zit het er op omdat ik opnieuw gevraagd ben om als
waarnemer een bestuurlijke klus te klaren. Dit keer als commissaris
van de Koning in Utrecht. Ik kijk met grote dankbaarheid terug op de
kansen die ik hier heb gehad. De samenwerking met gemeenteraad
en de wethouders was een genoegen. De goede samenwerking met
de ambtelijke organisatie maar vooral de ontmoetingen met heel
veel inwoners die ik onder heel verschillende omstandigheden heb
gesproken, zal ik niet vergeten.
Wees zuinig op deze gemeente en de gemeenschappen die er leven en
wonen want Bernheze is een prachtige gemeente!
Willibrord van Beek
Burgemeester

SP: Bernheze

zelfstandig verder

Theo van der Heijden, Fractievoorzitter SP
bernheze - De gemeente Bernheze blijft nog lang zelfstandig. Zeker als het
aan de SP Bernheze ligt. We blijven een eigen koers bepalen. Bernheze blijft zelf
regie voeren. Samenwerken op veel terreinen is goed. Zelfstandig blijven is beter. Om Bernheze heen gebeurt van alles op ‘t gebied van herindeling. (fuseren
van gemeenten) Wie wil met wie? En kan dat wel? Het proces kost veel energie.
Maar wat levert het concreet op? Veel bijeenkomsten en vergaderingen. Of je
daar zo vrolijk van moet worden?
Fusie
Sinds minster Plasterk iets riep over
gemeenten van meer dan 100.000
inwoners, is de geest uit de fles.
De provincie Noord-Brabant doet
ook een duit in het zakje. Dit door
het rapport ‘Veerkrachtig bestuur’.
Hierin worden voor deze regio
ook scenario’s geschetst. Bernheze
wordt genoemd als mogelijke fusiepartner voor anderen. Bernheze
wordt genoemd als gemeente die

moet splitsen. De SP Bernheze is
van mening dat geen van beide
opties nu aan de orde zijn.
Zelfstandig
De kernwoorden voor de SP Bernheze zijn: zelfstandig blijven. Bernheze benoemt voor de komende 6
jaar een eigen burgemeester. Bernheze gaat door op de voet van de
afgelopen vier jaar. De afgeketste
fusie met Maasdonk leert dat niet

Bernheze Solidair: Te

alles goud is wat er blinkt! Onderhuids zitten er vaak zaken verborgen die (te) laat aan het licht komen.
Door een zelfstandige koers te
varen kun je autonoom blijven
besluiten. De samenwerking met
collega gemeenten blijft van groot
belang. Bernheze werkt al op veel
terreinen samen met de buurgemeenten.

groot?

John van den Akker, Bernheze Solidair
bernheze - In de laatste vergadering van de commissie RZ werden de plannen
van Van Tilburg Mode in Nistelrode behandeld. Zij zijn al enige tijd eigenaar
van de boerderij naast de winkel en willen dit rijksmonument betrekken bij hun
winkelcomplex.

Enige jaren geleden had de gemeenteraad gesteld, dat Van Tilburg zijn maximale grootte had
bereikt. Dit had te maken met alle
drukte die bezoekers van de winkel
regelmatig veroorzaken in de kern
van Nistelrode. De verkeersdrukte,
het parkeren en de overstekende
bezoekers zorgen voor de nodige
overlast.
Dus nu, bij weer een uitbreiding,
komen de nodige bedenkingen
naar voren. Wordt het nog druk-

ker? Wat blijft er over van de monumentale boerderij? Waar gaat
iedereen parkeren?
Maar gelukkig is het een doordacht plan waarin de ondernemer,
in overleg met de gemeente tot
een totaaloplossing probeert te
komen. Behoud van de monumentale waarden, meer parkeerruimte
achter de winkel, de ingang wordt
verplaatst naar de Heuvelstraat,
om de drukte aan de voorkant te
verminderen, en de verkeersituatie
rondom wordt opnieuw aangepakt.

Dit alles biedt mogelijkheden om
zaken rondom te verbeteren en
Van Tilburg toch de mogelijkheid
te bieden om hun zaak aan te passen en zo aan de wensen van de
consument te voldoen. Iets wat in
deze economische slechte tijden
erg belangrijk is.
Een bedrijf van deze omvang is een
belangrijke factor in onze plaatselijke economie en die wil Bernheze
Solidair graag koesteren. Wij ondersteunen daarom deze ontwikkeling.

Progressief Bernheze: Bomenbeleid
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze

Het is weer
mooi tijd voor
bolchrysanten

Kwekerij J.M. van de Laar VOF
Loosbroekseweg 40 - 5388 VP Nistelrode

bernheze - De gemeente kapt te veel bomen in de dorpen en plant er te weinig
terug. Bomen zijn beeldbepalende elementen in onze leefomgeving, noodzakelijk voor de zuurstofproductie en klimaatbeheersing. Tien keer nadenken voor
het kappen, een mooie boom heb je niet zomaar terug. De gemeenteraad heeft
afspraken over bomen vastgelegd. Progressief Bernheze wil dat het college dit
bomenbeleid beter uitvoert.
Willebrordstraat
Voor de zomer zijn de bomen gekapt in de Willebrordstraat in Heeswijk. De veiligheid van de voetgangers was in het geding, veroorzaakt
door de wortels van moeraseiken.
Trottoirtegels lagen scheef. Vooruitlopend op de totale reconstructie van de straat zijn de bomen gekapt. Een te begrijpen actie. Echter,
er zijn ook prunussen gekapt die
geen overlast veroorzaakten. Bladeren en zaden zijn geen reden bomen te kappen. Progressief Bern-

heze snapt niet dat dit, ondanks
duidelijke afspraken, is gebeurd.
Herplant
Het kappen van bomen is niet altijd
te vermijden. Reconstructies van
wegen en pleinen, het bouwen van
huizen en veiligheidsmaatregelen
kunnen goede redenen zijn. Maar
als we alleen maar kappen en niet
herplanten verdwijnt het groene
karakter van Bernheze. Het herplanten geldt niet alleen voor bomen van de gemeente maar voor

alle bomen van de bomenlijst. Progressief Bernheze betwijfelt of herplant altijd plaatsvindt.
Genieten
Wat is het mooi op hete zomerdagen elkaar te ontmoeten onder
monumentale bomen. Hete zomerdagen zijn niet meer te vermijden. Bomen geven schaduw en
koelte. Gaan we straks op vakantie
naar Frankrijk voor de koelte op
hun pleinen met imposante bomen?
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Samenwerking is een
unieke manier van samen
delen en ondernemen?
www.centrumheesch.nl

CDA: opening cc Nesterlé, Nistelrode proficiat
Fractie van het CDA Bernheze, Esther van den Bogaart, Mart Smits,
Ezra Leeger, Peter van Boekel
BeRnHeZe - De opening van het Nesterlé-gebouw afgelopen zaterdagmiddag luidt een nieuwe periode in. Wij feliciteren de gemeenschap
van Nistelrode met een prachtig nieuwe huiskamer. Het is nu aan de
Nistelrodenaren zelf om de gezelligheid en huiselijkheid in te brengen.
Maar dat gaat met dit gebouw en de inzet van vele vrijwilligers onder
leiding van een actief stichtingsbestuur zonder twijfel lukken.
Felicitaties aan dat bestuur, de
vrijwilligers en verenigingen die in
nesterlé een plek gevonden hebben en natuurlijk alle mensen in
nistelrode, zijn dan ook zeker op
zijn plaats.
na jaren van discussies, maken van
plannen en bouwen is een prachtig gebouw geopend waar diverse

verenigingen en organisaties een
plek in hebben gevonden. Met een
indrukwekkende openingsceremonie waarbij alle gebruikers symbolisch een voorwerp in een daarvoor
bestemde piramide legden, werd
dit nog eens benadrukt. De open
dag op zondag was vervolgens
ook drukbezocht en reuze gezellig.
Het is nu aan de verenigingen en

andere organisaties om bij het organiseren van activiteiten te kiezen
voor de mogelijkheden die nesterlé biedt. er ligt een grote uitdaging
bij bestuur en vrijwilligers om er samen met u allen een succes van te
maken. nistelrode Proficiat!
Kijk ook eens op
www.cdabernheze.nl of volg ons
op Twitter.

VpTZ regio uden-Veghel en
omgeving viert 20-jarig jubileum!
Iets om trots op te zijn. Al 20 jaar ondersteunt
VPTZ regio Uden-Veghel de terminale cliënt en zijn
mantelzorgers met speciaal getrainde VPTZ vrijwilligers. In de nacht maar ook overdag is deze ondersteuning mogelijk.
In nederland werd eind jaren zeventig de landelijke
koepel/vereniging VPTZ opgericht. Door maatschappelijke veranderingen zoals kleinere gezinnen,
werkende en verder weg wonende familieleden
ontstond er meer behoefte aan ondersteuning van
de mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase. Onder deze koepel vallen de lokale VPTZ-organisaties die over heel nederland verspreid zijn.
Zie website www.vptz.nl.
In 1993 heeft Toos van nimwegen het initiatief genomen om ook in de regio Uden-Veghel een VPTZ
organisatie op te zetten. Destijds heeft zij de VPTZ
organisatie ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale
in Uden (later Vc ‘De Wis’ genaamd).
Toen Vrijwilligerscentrale de Wis eind 2011 ontbonden werd is VPTZ Uden-Veghel per 1 januari 2012
als een zelfstandige stichting verder gegaan. VPTZ

In de 20 jaar dat de VPTZ als organisatie bestaat is
er veel veranderd. samenwerken met cliënt, mantelzorgers en alle organisaties die betrokken zijn bij
de ondersteuning is noodzakelijk. De veranderde
rol van de cliënt die wettelijk vastgelegde rechten
heeft. Als hulpverlener moet je goed op de hoogte
zijn van wat deze rechten inhouden en hoe je daar
het beste mee om kunt gaan. Zoveel mogelijk aftasten wat de gewoonten, behoeften, rituelen en
wensen zijn. Door de juiste open vragen te stellen
en soms mensen aan het denken te zetten over hoe
ze het graag willen hebben.
Mogelijkheden op het gebied van palliatieve zorg
zijn tegenwoordig heel divers. 20 jaar geleden was

HeescH – Ook Milieudefensie Uden/Heesch en Atoomvrijstaat waren actief tijdens Heesch Presenteert. De stand stond vlakbij de locatie waar de luchtkwaliteit gemeten wordt in Heesch. Op 6 september
werden de resultaten van de metingen van het 1ste halfjaar bekend
gemaakt. Heesch had een mooi resultaat in luchtkwaliteit: licht groen;
de Randstad was op de kaart roodgekleurd en dus erger vervuild.
er werden tijdens Heesch Presenteert handtekeningenacties gevoerd:
- tegen tuincentra die vergif verkopen waarmee de bijenstand
bedreigd wordt
- tegen de plannen om naar schaliegas te boren; binnenkort zijn
er hoorzittingen in de 2de kamer
- tegen de opendagen van de
luchtmacht
er zijn ruim tijdens Heesch Presenteert 120 handtekeningen gezet.
Verder is aandacht gevraagd voor
de komende actie tegen kernwapens op Volkel. Deze actie van

Milieudefensie & Atoomvrijstaat
zal op 28 september gehouden
worden. ex-politicus Ruud Lubbers
was gevraagd ook deel te nemen,
maar dit is helaas niet gehonoreerd.
Ook zal Milieudefensie & Atoomvrijstaat bezwaar aantekenen tegen Heesch-West. Dit najaar zal
de bestemmingsplan procedure
opgestart worden. Wie zich wil
aanmelden om te helpen bij de
voorbereidingen kan zich melden
bij Theo v.d. Heuvel: 06-12228917
of 0413-365680 of via de mail:
thm.vandenheuvel@gmail.com.

• Projectbegeleiders
marketing
• Tekstschrijvers
• Fotografen
• Communicatie
adviseurs
• Ontwerpers voor
print en webdesign

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.

www.bernhezemedia.nl

0412-795170

bent u al op de markt geweest op de misse in heesch?
er nog geen euthanasiewet, was er geen sprake van
palliatieve sedatie en over pijnbestrijding was veel
minder bekend dan nu. Het geloof speelde een grotere rol, momenteel is er meer aandacht voor zingeving, die breder is dan het geloof en waarbij mensen veel meer dan voorheen hun eigen weg moeten
zoeken.
Dit alles betekent dat VPTZ Vrijwilligers anders opgeleid en begeleid moeten worden, namelijk vanuit
het referentiekader van de cliënt en zijn mantelzorger, aftastend, luisterend en vragend in plaats van
pratend: Hoe wilt u het hebben? Wat kan ik voor
u doen?

aanstaande woensdag is het extra gezellig op de markt
in heesch. Deze middag wordt er koffie met wat lekkers
uitgedeeld om alle bezoekers van de markt iets extra’s
aan te bieden.

20 jaar VpTZ regio uDeN-VegheL
In samenwerking met het Palliatief netwerk OssUden-Veghel wordt in de week van de Palliatieve
Zorg het 20-jarig jubileum gevierd met een sym-

‘De veranderde rol van de cliënt die wettelijk vastgelegde
rechten heeft’
vrijwilligers zijn geen vervangers van de thuiszorg.
Zij zijn ondersteuners van de mantelzorgers in terminale situaties. Voor de VPTZ vrijwilligers die ondersteuning bieden is het belangrijk maatschappelijke
ontwikkelingen te volgen en te integreren in het
VPTZ vrijwilligerswerk.

milieudefensie uden/
heesch & atoomvrijstaat

posium: ‘Familiezorg in de laatste levensfase’. een
eigentijds onderwerp, waarbij de mantelzorger ook
partij is geworden. er is aan de nederlandse mantelzorgers gevraagd hoe zij denken over de verdeling van zorgverantwoordelijkheid tussen overheid,
mantelzorgers, cliënten en zorgverzekeraars.
Uit de resultaten bleek dat er 3 groepen (clusters)
mantelzorgers te onderscheiden zijn voor wat betreft hun mening over de verdeling van zorgverantwoordelijkheid. Ieder cluster mantelzorgers heeft
zijn eigen manier van ondersteuning nodig door
hulpverleners.
Mevrouw j. Kamps van het expertisecentrum Familiezorg Tilburg zal deze middag inhoudelijk verzorgen en op bovenstaand thema verder ingaan op een
interactieve manier.
Woont of werkt u in de regio Uden-Veghel en omgeving en u zou meer willen weten over deze middag,
dan kunt u voor 20 september contact opnemen via
e-mail: info@svptz.nl.

Dankzij de bijzondere bijstand

kan ik lid worden van
de voetbalvereniging

Heeft u ook moeite om rond te komen?
Neem dan contact op met Optimisd, de sociale
dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel,
Sint Michielsgestel en Veghel.

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

wie
is deze Bernhezenaar?

Naam: Suzanne Bossers
Leeftijd: 20
Woonplaats: loosbroek
Studie: geneeskunde universiteit van amsterdam
Ze had een jaar nodig om zeker te zijn van haar studiekeuze. Suzanne Bossers (20) uit Loosbroek vertrok daarom voor 6 maanden
naar New York en aansluitend voor 3 maanden naar Parijs. Eenmaal
terug in Nederland hakte ze de knoop door en startte ze vorig jaar
op de Universiteit van Amsterdam met de studie geneeskunde.
Waarom twijfelde je over je keuze?
“Geneeskunde zat altijd al in mijn achterhoofd. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in biologie en daarnaast zitten mijn ouders in de
diergeneeskunde. Dat laatste was sowieso niets voor mij, want ik
bleek allergisch voor verschillende diersoorten, waaronder paarden.
Voor mijn gevoel was ik niet zo enthousiast als andere leerlingen om
geneeskunde te gaan doen. Ik had geen roeping en daarom besloot
ik het studeren nog even voor me uit te schuiven. Ik vertrok voor een klein jaar naar de VS en
Frankrijk.”

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

5x 1/5 staatsloten

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

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Theo van Roosmalen
Anke Fransen
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Nistelrode
staatsloten ophalen
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

Eenmaal terug in Nederland besloot je toch geneeskunde te gaan studeren.
“Ik vond het nog steeds een interessante studie, dus ik besloot me in te schrijven voor de loting.
In eerste instantie werd ik uitgeloot, maar een week voor het begin van de colleges kreeg ik te
horen dat ik, dankzij het afzeggen van al ingelote studenten, alsnog kon beginnen.”
Inmiddels zijn we een jaar verder. Hoe bevalt het?
“Ik had in het begin even moeite om het studeren weer op te pakken, maar ik ben er zeker
van dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Mijn eerste jaar was erg interessant. Het bestond uit
vijf blokken en met name het laatste blok, de snijzaal, was bijzonder. Je leert de anatomie door
het ontleden van mensen. De lichamen zijn gedoneerd aan de wetenschap en het onderwijs in
geneeskunde. Dat wordt niet overal in Nederland gedaan, dus het is speciaal dat het bij ons wel
gebeurt. Het tweede jaar wordt alleen nog maar interessanter, omdat we ons meer bezig gaan
houden met de klinische geneeskunde: de patiënten. Ik geniet van het studeren en van het sociale
en sportieve studentenleven. Ik laat alles lekker op me afkomen.”

Tekst: Rob Aarts

aangeboden

te huur

te koop
Mountainbike
Merk Hard-Drive Ranger
26 inches. Weinig op gefietst.
€ 70,00 Nistelrode
06-83575352.

Naailes
Haal uw naaimachine weer
uit de kast en ervaar hoe leuk
het is om uw eigen creatie te
maken.
Ensaid Modevakschool
Anny Fransen, Heesch
0412-452608
Familie/bedrijfsfeesten
www.losdoorhetbos.nl
GPS tochten, De moord
op Sjaak of Mister X
06-22509314.

Ruime Caravan
Incl. halen, brengen, opzetten,
afbreken, schoonmaken.
De door u gekozen campingplek,
door heel Nederland.
Ideaal voor senioren, die van kamperen houden maar zelf niet meer
willen/kunnen rijden en opzetten
en afbreken.
Ook natuurlijk voor junioren boven de 21 jaar en gezinnen.
Geen honden en roken is niet
toegestaan.
Voor meer info kim-hoense laar@
hoenselaarkpn.nl
afbreken, schoonmaken.

Een vakantie, weekend,
midweek plannen?
Ga naar de Vulkaaneifel,
fabelachtige landschappen en
bezienswaardigheden.
Huur daar een (vakantie)huis!
www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl
275m2 bedrijfsruimte,
deur 4x4m. Heesch
Prijs nu € 35/m2
Tel. 0412-452582.

gezocht
Bruikbare spullen
DV Dancing Kids gaat op 22
september spullen verkopen

op de Car Boot Sale bij de
Geffense Plas om geld op te
halen voor het EK dat in mei
2014 in Oostenrijk plaats
vindt. Hebben jullie nog goede
bruikbare spullen die wij mogen
verkopen dan kan je ze afleveren op Blauwesteenweg 34.
De leden van DV Dancing Kids
kunnen o.a. door deze actie
straks betaalbaar naar Oostenrijk!
www.dvdancingkids.nl
Atelier en werkruimte
in Nistelrode
- voldoende daglicht
- afsluitbaar
- toilet
Info: ebbremmer@home.nl

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

4e generatie Saar
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heeswijk-dinther - Overgrootmoeder Pieta Hermans-van Niftrik uit Vinkel is, zoals ze zegt: “Dolgelukkig
en echt trots op de kleine Saar.” Het is dan ook wel heel speciaal zo’n onverwacht mooi wonder. In HeeswijkDinther aan de Meerstraat is de 2 weken oude dochter van Ires en Gijs; Saar, in een warm gezin terechtgekomen.
De reacties zijn hartverwarmend
en het hele huis hangt vol kaartjes. Marc en Rita Timmers, trotse
opa en oma: “Het is zo wonderlijk
hoe snel zo’n kleintje er helemaal
bij hoort.”
Naast de vier kinderen die ze hebben, zullen ze hun dochter Ires
helpen, zodat ze over een tijd haar
studie (4VWO) weer op kan pakken op het Zwijsen college. Voor
nu is het alleen genieten en wordt
de kleine Saar op handen gedragen door iedereen.
De familie bedankt iedereen voor
de hartverwarmende reacties na
de geboorte van de kleine Saar.
Moeder Ires (15), overgrootmoeder Pieta (84), oma Rita (53) en achterkleindochter Saar.
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Monique Barten

Laat u dat stukje chocolade liggen?
Monique Barten weet als leefstijlcoach de mensen te raken

Mooi weer en mooie prijzen
bij de Toer Mee!
Heeswijk-Dinther - Traditiegetrouw organiseert de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord op de eerste zondag in september de jaarlijkse
‘TOER MEE’ tocht. De succesformule van deze tocht is lekker fietsen en
mooie prijzen.

- Voor Monique Barten is het belangrijk dat de
mensen die haar nodig hebben haar weten te vinden. Als leefstijl- Ook dit jaar hebben weer een flink
coach werkt ze in haar praktijk voor gewichtsbeheersing aan de aantal fietsers aan de tocht deelgenomen.
leefstijl van mensen.

Heeswijk-Dinther

De opleiding Inrichtingswerk bracht haar bij het werken met verstandelijk gehandicapten. Echter, na jaren
werd door bezuinigingen de tijd beperkter voor het
werk dat er gedaan moest worden. Een cursus filosofie veranderde haar doelstelling. Vanaf dat punt wilde
ze haar werktijd invullen met wat ze graag doet.
Ze woont het grootste deel van haar leven in Heeswijk-Dinther en heeft intussen extra studies gedaan
zoals: gewichtsconsulente, coaching counseling, RET
(Rationeel emotieve therapie). Ze ging naar huisartsen en fysiotherapeuten, om uitleg te geven over haar
dienst. Behalve diëtisten waren er 2,5 jaar geleden,
geen andere mogelijkheden voor de mensen om hulp
te gaan zoeken. Tijd dus voor iets nieuws!

pen. Op weg helpen met vragen zoals: Wat zijn mijn
idealen? Of wat waren deze idealen en waarom zijn
ze niet gelukt. Wat kan ik gaan doen? Waar ben ik
goed in? Wil ik die nieuwe ideeën wel uitvoeren waar
ik mee bezig ben?

‘Een goede leefstijl geeft
evenwicht, mentaal en
fysiek balans’
‘Waarom ligt dat stukje chocolade naar mij te knipogen?’ en ‘Waarom kan ik geen nee zeggen’. Monique wil graag handvatten geven om hier mee om
te gaan. “Veel mensen hebben een slecht beeld van
zichzelf door de vele pogingen van afvallen die al ooit
mislukten. Deze mensen willen er niet eens mee beginnen. Ik ga met deze mensen aan de slag. Iedere
dag een nieuwe dag.”
Een intakegesprek kan verheldering brengen in uw
beeld van een leefstijlcoach. Het eten is maar bijzaak,
eerst gaan we de huidige leefstijl in beeld brengen. Na
een telefonische kennismaking kunnen we een keer
per week een afspraak maken. Na zo’n 4-5 keer zou
men de antwoorden moeten weten en de kwaliteit
van het leven flink verhoogd moeten zijn. Monique
maakt graag met u kennis.

Monique in haar praktijk

Leefstijlcoach helpt
Haar werk als leefstijlcoach helpt mensen een goede richting te vinden in hun leven en zo kan ze deze
mensen op weg helpen en een tijd naast hen meelo-

Monique Barten
Praktijk voor gewichtsbeheersing & coaching

www.moniquebarten.nu

Rekwisiteur Kersouwe verrast
EHBO-vereniging St. Raphaël
Heeswijk-Dinther - Willem Cammel verraste afgelopen week EHBO-vereniging St. Raphaël uit HeeswijkDinther met compressen, zwachtels, watten, snelverband, mitella’s, e.d., alles nog nieuw én in de verpakking. Het materiaal is overgebleven van een van de ritten die Cammel, als rekwisiteur voor de Kersouweproducties, elk theaterseizoen maakt.
verliespost dus voor die bedrijven.
Mij zou zoiets nooit overkomen. Ik
denk dat er bij een goede voorbereiding en aandachtige projectbegeleiding heel veel geld te besparen is. Met dat geld kun je echt
leuke dingen doen.” “Maar aan
de andere kant” vult Cammel aan,
“als ik die EHBO-materialen niet
had gekregen, had ik die club ook
niet kunnen verrassen.”

Willem Cammel en Rien van Houtum

Foto Jos Kaldenhoven

Goede materialen
“Ik sta er versteld van wat mensen mij meegeven tijdens mijn rekwisietenritten” vertelt Cammel.
“Echt de prachtigste materialen. Ik
zou er nog een aardige duit mee
kunnen verdienen. Maar de spullen op deze manier weggeven vind

ik veel prettiger. Ook in mijn werk
als planner, werkvoorbereider bij
Cammeleon Producties, merk ik
dat veel bedrijven dingen laten
staan en vergeten.
Of er worden gewoon de verkeerde dingen besteld die nooit
meer teruggebracht worden. Een

Mooie schenking
Rien van Houtum is voorztter van
de EHBO vereniging en is enorm
verheugd met deze schenking. “De
gegeven spullen zijn behoorlijk prijzig in aanschaf en beperkt houdbaar. Door deze schenking kunnen
we meer geld besteden aan de
aanschaf van andere producten.
We zijn dan ook zeer verheugd dat
Cammel aan ons gedacht heeft.“
“Waar we trouwens ook blij mee
zijn, zijn nieuwe leden”, vertelt van
Houtum gedreven. “Als iemand interesse heeft, mogen ze altijd contact met ons opnemen.”

Het geld dat Sint Willibrord met
de tocht verdient wordt gebruikt
om nieuwe instrumenten te kopen
voor onze leerlingen en muzikanten.
Als u mee heeft gefietst maakte
u kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld de fonkelnieuwe fiets, gesponsord door Victor van Esch.
De fiets is dit jaar gewonnen door
Bram vd Berg uit Heeswijk die de
fiets bij Victor van Esch in Heeswijk
heeft mogen ophalen.
Victor van Esch overhandigt de
nieuwe fiets aan Bram vd Berg

Het programma
Goedemorgen
Bernheze van
WanFM bestaat
5 jaar
LOOSBROEK - Om dat te vieren,
wordt zaterdag 14 september in
de Pas in Heesch een speciale
jubileumshow gehouden.
In de live-uitzending van 8.00 tot
12.00 uur is een groot aantal bekende artiesten uit Bernheze te
gast. Zo zijn er optredens van The
Voices of Heesch, Lennart de Jong,
Nikenia Martis, Mano, Djonina
Mulder en Co-Incidental. Daarnaast wordt ook de vernieuwde
website van Goedemorgen Bernheze in gebruik genomen.
Publiek is van harte welkom.
WanFM is op de kabel te horen via
de frequentie 87.5 FM.

Op zondag 6 oktober
2013 organiseert
Stichting Bernhezer
Gehandicaptenbal
haar jaarlijkse
rommelmarkt
Dus hebt u nog rommeltjes
staan waarvan het zonde
is om deze zomaar weg te
gooien, of wilt u gewoon eens
proeven van de gezelligheid
van een rommelmarkt, huur
dan eens een kraam.
Voor de kosten hoeft u het niet
te laten want een kraam kost
slechts 10 euro. Dus wilt u het
een ander gunnen om er met
uw spulletjes vandoor te gaan,
bel of mail dan naar:
Tel. 0412-611251 of info@
bernhezergehandicaptenbal.nl
Wij zien u graag op onze
gezellige rommelmarkt.
Bezoekers welkom vanaf 9.30
uur, entree € 1,50.
(komt ten goede van het
Bernhezer Gehandicaptenbal).
Waar: Partycentrum ’t Maxend
22a - 5388 TX Nistelrode
Tel 0412-611251

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

CREATIEF
ONTWERP
LOGO HUISSTIJL FLYER
BROCHURE ADVERTENTIE

GEWOON BIJ DRUKKERIJ BUUTS
DRUKWERK • DIGITAAL PRINT • XL PRINT
GRAFISCH ONTWERP • JUBILEUMKAARTEN

WEIJEN 36 5388 HN NISTELRODE 0412-617340
WWW.DRUKKERIJBUUTS.NL
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Open Monumentendag

Woensdag 11 september 2013

open monumentendag bernheze
Zaterdag 14 en zondag 15 september

In Bernheze wordt op 14 en 15 september 2013 een interessant programma geboden rond het thema Macht
& Pracht. In heel Nederland zijn dan vierduizend prachtige monumenten gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé
kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt.

BeRnHeZe -

machT & prachT machT & prachT machT & prachT machT & prachT machT & prachT

‘macht en pracht in het Dorpsgezag’ ‘Macht & Pracht’ in Heesch
NisTeLroDe - Elk jaar wordt er met Open Monumentendag een landelijk thema gekozen waar dan de
plaatselijk verenigingen hun invulling aan kunnen geven. Wij, als heemkundekring Nistelrode hebben dit
jaar gekozen voor de belangrijkste ‘gezagsdragers’ in ons dorp van ca. 100 jaar geleden in de vorm van origineel aangeklede figuren in hun eigen werkomgeving met de nodige attributen met daarbij de informatie
van de verschillende functionarissen.
De figuren die naar fotovoorbeelden uitgebeeld zullen worden zijn:

* de burgemeester en de veldwachter

* de pastoor en de zuster
* de dokter en de kraamvrouw
* de schoolmeester en de leerling
* de (heer)boer en (heer)boerin
Kerk Heesch

De tentoonstelling ‘Macht en
Pracht en het Dorpsgezag’ vindt
plaats in ons heemhuis, Maxend 3
te nistelrode op zaterdag en zondag 14 en 15 september. De tentoonstelling zal op zaterdag om
11.00 uur geopend worden door
wethouder Donkers en zal duren
tot 17.00 uur.

heesch - Op zondag 15 september wordt in het kader van de Open
Monumentendag Bernheze een gevarieerd programma aangeboden
rond het thema ‘Macht & Pracht’. Tijdens deze dag wordt aandacht geschonken aan de macht van de kasteelheer en de pracht van de kerk.

Op zondag zal de tentoonstelling
geopend zijn van 11.00 tot 17.00
uur.
De tentoonstelling is beide dagen
gratis toegankelijk en men kan terplekke ook in alle rust genieten van
b.v. een heerlijke kop koffie.

eeuwenoud zilver in heeswijk uit
de kast gekomen
heeswijk-DiNTher - Op zondag 15 september stelt het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk-Dinther in de Abdij van Berne in het kader
van Monumentendag 2013 al haar eeuwenoude zilveren schilden en attributen ten toon. Vele jaren is het zilver bewaard gebleven in de Abdij
van Berne en op Kasteel Heeswijk.
Het gilde vindt het nu de tijd om
iedereen die interesse heeft te laten genieten van deze prachtige
exemplaren vanaf het jaartal 1476
tot nu. Ook twaalf eeuwenoude
koningsschilden van 1695 tot en
met 1879 en een prachtig juweel
uit de 15e eeuw komen deze dag
uit de kast.
Verder zijn alle zilveren koningsvesten van de laatste 50 jaar en al
het wedstrijdzilver te bezichtigen.

De tentoonstelling wordt gehouden in de Abdij van Berne en is alleen te zien op deze dag van 14.00
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Voorafgaand aan de tentoonstelling vindt er vanaf 11.00 uur op
Plein 1969 een indrukwekkende
historische optocht plaatst, die
vertrekt vanuit Kasteel Heeswijk,
via De Kilsdonkse Molen en de
Meierijsche Museumboerderij in
Heeswijk-Dinther.

Unieke historische optocht
heeswijk-DiNTher - Zondag 15 september trekt er, in het kader van Open Monumentendag 2013,
een grote historische optocht door de straten van Heeswijk-Dinther. Om 11.30 uur vertrekt de bonte
stoet vanaf Plein ’69, via de Hoofdstraat en Abdijstraat, de Zijlstraat en de doorsteek tussen Gymnasium
Bernrode en Laverhof naar het terrein van de Abdij van Berne waar, vanaf 12.00 tot 13.00 uur allerlei
optredens plaatsvinden.
Dit prachtige schouwspel wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen: Kasteel Heeswijk, Abdij
van Berne, Gilde st. Willibrordus van Heeswijk, de Meierijsche Museumboerderij, de Kilsdonkse Molen,
Heemkunde vereniging de Wojstap, Harmonie st. servaes van Dinther, Koninklijke Fanfare st. Willibrord
van Heeswijk, een gelegenheidskoor bestaande uit zangers vanuit 9 koren en allerlei andere medewerkenden, waaronder een flinke delegatie uit Loosbroek. Het geheel wordt ondersteund door de gemeente Bernheze. Adel, boeren, burgers, geestelijkheid, bijna 300 mensen in totaal! samen beelden zij het dagelijkse
leven in onze dorpen, zo tussen 1900 en 1950, uit. een kleurrijk en uniek spektakel, misschien wel eenmalig!
Het zou dan ook zonde zijn om dat te missen!
We hopen u te zien.

Jachtslot De Berkt

Jonker Louis

Programma
Deelnemers aan de Open Monumentendag kunnen op twee locaties in Heesch deelnemen aan activiteiten rond het thema ‘Macht &
Pracht’. In samenwerking met het
jachtslot ‘De Berkt’, Ine van Kempen, de Petrus-emmausparochie,
de gemeente Bernheze en Heemkundekring ‘De elf Rotten’ is een
boeiend programma opgezet met
inspirerende activiteiten.
Op het landgoed ‘De Berkt’ in
Heesch staat de macht van de

kasteelheer centraal. U kunt deelnemen aan rondleidingen over het
landgoed, er worden lezingen gegeven en u kunt genieten van een
historiespel, waarbij een verteller
en een troubadour u terugvoeren
in de tijd van de jonkers Alberic en
Louis.
In de Heesche Petrus-emmauskerk
kunt u kennismaken met twee exposities. De expositie ‘De pracht
van de kerk’ laat de kerkschatten
zien die de Heesche parochie rijk is.
Met behulp van een altaaropstelling wordt een ‘Mis met drie Heren’ uitgebeeld.
Het altaar is prachtig opgesmukt
en de priesters en diaken dragen
schitterende kazuifels en een dalmatiek uit de 19e eeuw. Het is de
tijd van het Rijke Roomse Leven.
De expositie ‘Heesche religieuzen’
van de Genealogiewerkgroep van
de heemkundekring toont een selectie van 50 foto’s van religieuze
mannen en vrouwen uit Heesch,
die gekozen hebben voor een leven in dienst van God. Daarnaast
is er ook aandacht voor het onderzoek naar de stamboom van de familie Van den Akker.
Beide locaties zijn opengesteld
voor het publiek van 11.00 tot
17.00 uur.

meierijsche museumboerderij
Zondag 15 september
heeswijk-DiNTher - De Meierijsche Museumboerderij, gelegen
aan Meerstraat 28 in Heeswijk, doet met een grote groep medewerkers,
gekleed in historische klederdracht en met allerlei oude gereedschappen en voertuigen, mee aan de historische optocht, die vanaf 11.30 uur
door Heeswijk-Dinther zal trekken.
Vanaf 11.00 uur is de Meierijsche
Musemboerderij al geopend voor
publiek. Vanwege Open Monumenten Dag is de toegang gratis,
maar er zijn geen rondleidingen.
Vanaf 14.00 tot 17.00 uur zijn er
ook nog allerlei activiteiten. Zo is
er informatie over de bijzondere
groententuin, waarin allerlei oude
planten een plekje hebben, er is
een prachtige foto-tentoonstelling
over het dagelijks leven rond 1950
in onze dorpen te bewonderen.
Verder is er een buiten mode-show,

waaraan iedereen, jong en oud, die
zich in oude klederdracht in/bij het
museum bevindt, mag meedoen.
Bovendien ontvangt iedereen die,
gekleed in oude klederdracht onze
museumpoort passeert, een consumptiebon voor een kopje koffie/
thee of glaasje fris.
De museumboerderij die inmiddels
wereldberoemd is in HeeswijkDinther en verre omgeving om zijn
gezelligheid en gemoedelijkheid,
ziet u graag komen!
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kom eens kijken bij jong Nederland
hDL: de KeK-week!

KeK
WeeK
W
ee
He

w ij

50
ja

KOM

Hier volgt een lijstje met de juiste
dagen en tijden:
Minioren(mix) 4 – 6 jaar
Zondag 11.00 – 12.30 uur
Zwaluwen(meiden) 7 – 9 jaar
Zaterdag 13.00 – 15.00 uur

Rakkers(jongens) 7 – 9 jaar
Zaterdag 15.00 – 17.00 uur
junioren meiden 10 – 12 jaar
Maandag 19.00 – 20.30 uur
junioren jongens 10 – 12 jaar
Woensdag 19.00 – 20.30 uur
senioren meiden 13 – 15 jaar
Donderdag 19.00 – 20.30 uur
senioren jongens 13 – 15 jaar
Dinsdag 19.00 – 20.30 uur
16+ mix 16 – 19 jaar
Vrijdag 19.30 – 21.00 uur
Ook mensen die leiding willen geven zijn natuurlijk welkom.
Bij vragen kun je ons mailen:
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Als jong nederland HDL verwelkomen wij iedere week vele kinderen
in onze blokhut om leuke activiteiten te doen. spelletjes, sporten,
knutselen, buitenleven en nog veel
meer. Maar je weet pas echt wat
het is, als je een keer mee hebt gedaan.

ar

es

HeesWIjK-DInTHeR/LOOsBROeK - Van 23 tot 29 september is het
weer de KeK-week, de Kom-eens-Kijken-Week. Nieuwsgierigen zijn
speciaal welkom om een keer bij hun leeftijdscategorie mee te komen
kijken.

rommel- en antiekmarkt

Van maandag
23 september t/m
zondag 29 september

jongnederlandhdl@gmail.com
en kijk ook eens op:
www.jongnederlandhdl.nl

Zonnebloem Nistelrode viert Nationale
Ziekendag met een bloemetje
nIsTeLRODe - Veel mensen kennen wel iemand die ziek is. Het gaat
dan niet om mensen met een zware verkoudheid of een griepje, maar
om mensen die iets ernstigers hebben. Soms zie je niet aan de buitenkant dat mensen ziek zijn.
Ziek zijn heeft niet alleen een impact op de zieken zelf, maar ook op
de mensen om de zieke heen. Voor
alle mensen die ziek zijn of met
ziekte te maken hebben, heeft het
professionele weldoenerscollectief
De Zonnebloem, de nationale Ziekendag in het leven geroepen. In

geving te laten praten. Het thema
dit jaar is niet voor niets: Zonder
elkaar is iedereen alleen.

het weekend van de nationale Ziekendag bezoeken Zonnebloemvrijwilligers in nistelrode hun gasten
en zieken in nistelrode. Behalve
een praatje met hun vrijwilliger
ontvangen zij ook een bloemetje
van de Zonnebloemvrijwilliger. Het
is belangrijk om zieken in hun om-

LOOsBROeK - Aankomende zaterdag 14 september vanaf klokslag
10.00 tot 14.30 uur zal voor de 24e keer op het parkeerterrein van
Lunenburg Events & More, ingang tegenover de Vobra aan de Dorpsstraat, de Rommel- en Antiekmarkt plaatsvinden. De opbrengst is voor
de Parochie St. Servatius te Loosbroek.
Iedereen van dichtbij en veraf, die
tijd heeft voor gezelligheid en die
voor een mooi prijsje mooie spullen wil scoren we verwelkomen
we, in het bijzonder het trouwe
publiek dat in steeds grotere aantallen onze markt weet te appreciëren. Daarnaast zijn altijd tweedehands fietsen ook welkom voor
hetzelfde doel. Onze vrijwilligers
houden hiermee onze parochiegemeenschap en haar kerk volledig in
orde, levend en bloeiend!
Wij danken ieder bij voorbaat voor
allerlei, geschikte zaken voor de
rommelmarkt en ook eventuele
tweedehands fietsen; opgeknapte

tweedehands fietsen (heren- en
damesfietsen, kinderfietsen, etc.)
zijn uiteraard ook te koop tegen
aantrekkelijke prijzen !
Als u dit aanspreekt, neem dan
contact op met: dhr. Piet Gruythuysen 0413-229696 of 06-490
35470.
Dhr. André Pittens: 0413-229596
of 06-22458068.
Verkoop en/of aanlevering:
Martien en jo Roefs: 0413-229487
of 06-13501992.
Tweedehandsfietsen,
94, Loosbroek.

Dorpstraat

Plan Narcisveld – Heesch

voor elke generatie!
Fase 1 van nieuwbouwplan Narcisveld in Heesch (nabij het centrum)
gaat binnenkort van start met de verkoop van:
■
■
■
■

Komt u met ons om de tafel zitten?
Planpresentatie met aansluitend ontwerpworkshop
Maandag 16 september a.s. om 19.30 uur – de Pas, De Misse 4 te Heesch
Verkoopbemiddeling

Opdrachtgever / ontwikkelaar

Bernheze Makelaars & Adviseurs

T (0413) 243818
www.bernheze.nl

2013-0902 Jansen Narcisveld_adv 278x191mm.indd 1

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

6 halfvrijstaande woningen
2 hoekwoningen
5 starterswoningen
3 patiowoningen

Uw keuken aan de voorgevel of aan de achtergevel? Drie of juist vier
slaapkamers? Direct een uitbouw realiseren of eerst een dakkapel op
zolder plaatsen?
In nieuwbouwplan Narcisveld staan de wensen van u als koper centraal
en wij willen zoveel mogelijk met u meedenken in het wijzigen, indelen
en afwerken van uw woning!

Meedenken over o.a.:

indeling, uitwerking en afwerking
Verkoopprijzen al vanaf

€ 155.000,- v.o.n.
Starterslening mogelijk!

09-09-13 09:50
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90 Jaar
TITUS
BRANDSMALYCEUM
in Oss
Reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers op

zaterdag 9 november 2013

De school in het kort

In september 1923 werd door de paters Karmelieten het Carmelcollege in Oss gestart, in villa ‘Josina’. De villa was bezit
van margarinefabrikant Jan Jurgens en zijn vrouw Josina, die bij testament de villa nalieten aan de paters Karmelieten.
Voorwaarde bij de schenking was de oprichting van een school. Op initiatief van pater Titus Brandsma was er in 1921 in de
villa ook een Openbare Leeszaal gevestigd.
In 1923 startte de HBS, met één klas van 36 leerlingen. De school kende alleen een HBS-B afdeling. In oktober 1926 was het
ontwerp voor een nieuw schoolgebouw, naast de villa, gereed. In april 1928 was de nieuwbouw klaar. Het vormt nog altijd de
basis van het huidige TBL. Op 16 juli 1928 vond de inzegening van het nieuwe gebouw door mgr. Constant Jurgens, een zoon
van de schenker van de villa en het terrein, plaats.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam van de school gewijzigd in Titus Brandsmalyceum, als eerbetoon aan de medeoprichter van de school. Ook werd een gymnasium toegevoegd. Tegenwoordig is het TBL onderdeel van Het Hooghuis te
Oss. Het gebouw is meerdere keren uitgebreid en intern verbouwd tot de school zoals die nu aan de Molenstraat staat.

9 november 2013 - REÜNIE

Voor oud-leerlingen en oud-medewerkers, vanaf 11.00 uur in het TBL gebouw
Inschrijven en informatie www.hethooghuis.nl/tbl/actueel
• unieke kans om oud-jaargenoten en docenten weer eens te ontmoeten
• geheel in de toneel- en musicaltraditie van het TBL is er ook de
mogelijkheid om de musical ‘Titus’ te zien
• vijf oud-leerlingen houden lezingen voor belangstellenden
• mogelijkheid om het huidige gebouw te bekijken, met of zonder gids
• inschrijven kan tot 20 oktober 2013.

De lezingen worden gegeven door:
• Paul van den Brink (Universiteit Wageningen)
• Henk Schuurs (Master TU Delft)
• Willem van Boekel (theatermaker)
• Sjaak van Dorst (huisarts te Oss)
• Wijnand Renden (docent HBO)
• Tom Brocks (rector TBL)
Meer informatie zie website.

Musical ‘Titus’

De musical gaat over het leven van Titus Brandsma maar ook over middelbare schooltijd van Titia,
een leerlinge van het gymnasium. Tijdens haar hele schoolperiode op het TBL kan zij communiceren met Titus.
TITUS: ToN SIEBEN (o.a. Miss Saigon)
TITIA: VAJèN VD BoSCh (leerling TBL, o.a. Shrek)
CAST: BESTAAT VooR zo’N 60% UIT LEERLINgEN + DoCENTEN VAN hET hooghUIS
TEkST: RéMY ALBERS (docent TBL)
ARTISTIEk TEAM: CAREL VAN VLIET, FLooR-ANNE VAN VLIET EN STANLEY STokkERMANS
Tijdens de reünie zijn er voorstellingen, speciaal voor de belangstellende reünisten.

Inschrijving en informatie: www.hethooghuis.nl/tbl/actueel
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verwijderen

garage de mareé voor
de kleine portemonnee

Advertorial

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat 60, 5384 VE Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

16-11-2012 9:33:04

Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

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

goedkope
Actie: bijwinterbanden?
4 nieuwe bAnden
ook
Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

R

VERHUU
fles velgenreiniger gratis

Eigenaar de Mareé voor zijn pand

Oss – Emiel de Mareé uit Heesch
heeft een low budget garage geopend aan de Galliërsweg 9-1,
Oss: ‘Garage de Mareé voor de
kleine portemonnee’.
emiel de Mareé wilde al langer
een low budget garage. “nu
mensen op de centen moeten letten, slokt een auto een aanzienlijk
deel van het budget op”, weet de
allround vakman. “soms moeten
mensen de auto verkopen. Met

een relatief goedkope garage voor
onderhoud, reparaties en APKkeuringen, blijft autorijden misschien mogelijk”.
De Mareé weet van wanten. Alles op wielen fascineert hem. Als
kind sleutelde hij aan brommers.
Later construeerde hij van losse
onderdelen complete auto’s en
blies oldtimers nieuw leven in.
Hij werkte als vrachtwagenchauffeur en repareerde zelf de zware
trucks. Hij werkte als automonteur

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

bij diverse bedrijven en haalde
tussendoor alle vakdiploma’s.
nu heeft hij zijn eigen low budget
garage aan de Galliërsweg 9-1 in
Oss. Voor personenauto’s, bestelbusjes en kleine vrachtwagens.
Voor een afspraak, stuur een
sms’je naar 06-11343141,
een email naar
emiel@garagedemaree.nl
of bel 06-23311970.
www.garagedemaree.nl.

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

Kom naar de
Carwash

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

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Hyundai Santa Fe 2.7i AVT Clima Cruise
162.000 km, 2002
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el. ramen, navi, 2009
• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
automaat, 145.000 km, 2006
• Opel Astra 1.6 16V, licht metalen wielen, 5drs-HB,
airco, 227.000 km, 2001

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

LICHAAMSBEWEGINGVOORG e z o n D e LIFESTYLE

MARLOES

Finale Lifestyleproject
BERNHEZE – Eind maart 2013 begon het Lifestyleproject.
Afgelopen woensdag werd het project afgesloten en
werden Dimphy en Marloes heerlijk verwend met een
metamorfose. Bij HAIRZZ in Nistelrode werd eerst
gekeken wat voor type persoon ze waren, hierna werden
de kapsels van de dames onder handen genomen. Nadat
de kapsels gerestyled waren kwam Rachel van BEAUTIES
BY RACHEL om ze een hele mooie make-up te geven.
Bij SHOEBY FASHION was er al nieuwe kleding gekozen,
waarmee ze op de foto konden. Om het geheel af te
maken stelde MARYA SCHOENEN & TASSEN, mooie
schoenen beschikbaar. Het eindresultaat mocht er zijn
en de beide dames kijken met veel plezier terug op deze
bijzondere periode.
Door een blessure is er nog geen eindrapport van Dimphy gepubliceerd
maar dit komt begin oktober nog.

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Vriendinnenkorting
Nieuwe Erven 7 5384 TA Heesch
tel 06 - 21644798 info@bbyr.nl

www.bbyr.nl

Kom je met je vriendin
dan ontvang je
bij inlevering van
deze bon beiden

20% korting

op een permanente
make-up behandeling

Tarwestraat 81 - 5351 MK Berghem
06-21644798 - info@bbyr.nl
www.bbyr.nl

wil jij ook een
metamorfose?

maak dan snel een afspraak!
Laar 23 - 5388 HB Nistelrode - 0412-611455

Dimphy en Marloes tonen trots hun nieuwe look

Foto: Marcel van der Steen

an deze bon

Bij inlevering v

10% korotllienctige*
op de nieuwe c

*op de originele prijs

‘t Dorp 22, 5384 MA Heesch

tennis

club-kampioensch

nIsTeLRODe - Zondag 8 september, finaledag van de clubkampioenschappen TC Telro 2013 dames en heren dubbel! Wat gaat het weer
doen? Dat is wat de meeste deelnemers ‘s morgens dachten! Na een
hele nacht regen, kwam daar dan eindelijk, om tien uur, het zonnetje.
Er kon getennist worden!
Halve finales en finales, allemaal
even mooi en spannend om te
zien. Toeschouwers kwamen ogen
en oren te kort, want op alle banen was wel een leuke wedstrijd
te zien! niet alleen ogen en oren
werden gebruikt op deze gezellige zondagmiddag. De commissie

zorgde er ook voor dat de inwendige mens niks tekort zou komen.
er werd rondgegaan met schalen
toastjes, kaasjes, worstjes en bittergarnituur en ook Mark Verwijst
van het eetcafé ‘t Pumpke had ervoor gezorgd dat men een broodje
kip kon kopen van de bakplaat.
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heeswijkd-dinther - Altior
1 – Be Quick 1 - Afgelopen zondag trad Altior thuis aan tegen Be
Quick uit Nuland. De pupil van
biljarten
duivensport
judo voor de vissen
skien
snowboarden
kano
de
week Mirte
Vos nam,
wedstrijd begon, een doorloopbal en liet de dames zien hoe het
moest. Al snel bleek dat beide
ploegen elkaar verdedigend niet
veel ruimte gaven. Pas na 17 minuten was de eerste vakwissel,
schaken
kaarten/bridgen
het
werd 1-1 via twee
vrije wordammen
pen. Via nog twee vrije worpen
werd het twee minuten later 1-3,
in het voordeel van Be Quick. Altior probeerde
het gat te dichten,
1cm b
maar de bezoekers bleven sterk
verdedigen en in de rust keken de
cm b 3-5 achterstand
Blauw Wit R1-Altior R1.
dames tegen1,2een
aan. Na de rust kwam Altior steeds Uitslag: 2-2
dichterbij en maakte 6-6. Tien mi- Altior A1-Rooi A1. Uitslag: 10-13
nuten lang werd er niet gescoord De Kangeroe A1.Altior A2.
en toen lukte1,4cm
hetb de thuisploeg om Uitslag: 15-4
langszij te gaan, Marleen scoorde Altior B1.De Korfrakkers B1.
de 7-6 met een doorloopbal. Bijna Uitslag: 4-7
autosport
karten
motorsport
C1. Uitslag: 13-3
direct
trok Be Quick de stand
weer Swift C1-Altior
gelijk via een strafworp. Met nog Altior C2-Winty C1. Uitslag: 4-2
tien minuten op de klok begon een Altior D1-DDW D1. Uitslag: 8-1
thriller van een slotfase. Al snel De Korfrakkers D3-Altior D2.
scoorde Altior via een strafworp Uitslag: 0-3
de 8-7 en de verdediging stond als SCMH D1-Altior D3. Uitslag: 2-2
een huis, waardoor dat meteen de Altior E1-Swift E1. Uitslag: 1-7
eindstand was. Altior 2-Oranje Wit Corridor E1-Altior E2. Uitslag: 3-0
De Kangeroe E1-Altior E3.
2. Uitslag: 12-14
Uitslag: 10-0
Altior 3-Bladella 3. Uitslag: 17-5
Altior 4-Be Quick 3. Uitslag: 10-10 Emos F1-Altior F1
Altior 5-Blauw Wit 2. Uitslag: 11-7 Uitslag: 0-4. Strafworpen: 2-4
Altior F2-De Korfrakkers F3
Altior MW1-Tuldania MW1.
Uitslag: 3-13. Strafworpen: 3-2
Uitslag: 7-7

Nooit Gedacht - Avesteyn

Heeswijk-Dinther - De eerste wedstrijd in de derde klasse bracht Avesteyn naar het Geffense Nooit Gedacht. Zonder de twee vaste waarden Bjorn vd Berg (ziek) en Dries Heerkens(geblesseerd) zou het een zware
klus worden maar de wedstrijd zou het uitwijzen. Nooit Gedacht zette vanaf het begin fors druk op het Dintherse team, dat nauwelijks tijd kreeg om in de wedstrijd te komen.
Uit een van de aanvallen kreeg de
Geffense formatie een vrije trap op
ongeveer 20 meter van het Dintherse doel. Ondanks een forse
muur werd iedereen verrast, de
vrije trap verdween in een keer in
het doel,1-0.
In de rust werd Ron van Driel gewisseld voor de jeugdige Lars van
Lee. Dit bracht niet het gewenste
effect. Integendeel, Geffen scoorde in de 60- en 70-ste minuut de
2- en 3-0. Avesteyn had helaas niet
veel in te brengen tegen het sterke
collectief van Nooit Gedacht.
In de 77-ste minuut scoorde Nooit
Gedacht zelfs nog een keer, wat
zeker niet alleen de verdienste van
Nooit Gedacht was, Avesteyn was
op momenten onvoldoende bij de
les. In de 89-ste minuut werd het

Debuutwedstrijd derde klasse

zelfs 5-0 na weer een ongelukkige
actie in de Dintherse verdediging.
Een dramatische wedstrijd waar

Prinses Irene en ‘Van Tilburg
Mode & Sport’ verlengen hoofdsponsorschap
Nistelrode - Zeg je ergens dat je uit Nistelrode komt, dan hoor je ‘Oh het dorp van Van Tilburg Mode &
Sport’, en heel vaak ook, ‘daar komt Prinses Irene toch vandaan?’ Het grootste zelfstandige modewarenhuis
van Nederland en de grootste vereniging van Nistelrode, hebben al jaren een innige band en hebben beide
een belangrijke functie in de Nistelrodese gemeenschap. Het modewarenhuis zelfs tot ver in de regio.
Voorzitter René v.d. Ven en directeur Peter v. Tilburg gaven aan
dat ze beiden zeer tevreden zijn
over de samenwerking en dan ook
graag met elkaar verder gaan. Van
Tilburg zal binnen afzienbare tijd
een (nog uitgebreidere) nieuwe
sportafdeling onder gaan brengen
op de locatie waar voorheen supermarkt Jumbo zat.

Laatste wedstrijd
van het seizoen Team Bikers
Heeswijk-Dinther - Na een zeer succesvol seizoen kwamen alle renners van het mountainbiketeam van Bikers nog éénmaal in actie om het
seizoen af te sluiten op het Benelux Kampioenschap.
na een goede start. Hij zakte gedurende de eerste ronden behoorlijk ver terug naar een veertiende
plaats. Gelukkig hervond Martijn
zich snel en reed hij nog netjes de
top tien binnen. Tot slot was het de
beurt aan Eric van den Bogaard bij
de Masters I. Eric reed, na opnieuw
een goede start, een aantal sterke
eerste rondes, waarna het noodlot
toesloeg.
In de laatste afdaling voor de finish
kwam hij ten val, waarna hij in de
vierde ronde ook nog lek reed. Na
de materiaalpech te hebben verholpen ging hij als laatste opnieuw het
veld in, om de laatste ronde nog te
rijden. Hij is uiteindelijk naar een
21ste plaats gereden.

appen Dubbel TC Telro
Er werd getennist, gestreden, gelachen, soms wat gevloekt en gewonnen. Verliezen deed vandaag
niemand. Er waren eigenlijk alleen
maar winnaars. De deelnemers
omdat ze hun uiterste best hebben gedaan het aanwezige publiek te vermaken, de toeschouwers omdat ze de deelnemers flink
aanmoedigden en natuurlijk het
allerbelangrijkste van deze week:
de Commissie! Zij hebben ervoor
gezorgd dat deze week weer een
compleet plaatje is geworden.

Uren van voorbereiding hebben
zij er ingestoken. Niet alleen deze
week zijn ze aanwezig geweest
maar ook al de week waarin de enkels en de mixen gespeeld werden!
Een welverdiend applaus voordat
de prijsuitreiking begon, was dus
wel op zijn plaats.
De Kampioenen
HD4 - Mark van den Bogaart en
Stef van der Wijst
DD4+- Danielle Poll en Arlette van
Tillart.

aan de andere kant veel lering uit
getrokken kan worden, kortom
een opmaat voor een betere!

voetbal

mountainbike

Zaterdagmorgen 7 september
kwam Nederlands Kampioen Guus
Smits, vroeg in de ochtend, in actie
bij de Amateurs. Hij had een zeer
goede start. Helaas mocht deze
vliegende start niet tekenen voor
het vervolg van de wedstrijd. Langzaam zakte hij door het veld waar
hij uiteindelijk aansluiting wist te
vinden en Guus finishte uiteindelijk
als 15e.
Direct na de wedstrijd van de Amateurs viel het startschot voor de
Masters II. Rick van den Hanenberg
had een goede start, maar het tempo van de kop was te hoog. Uiteindelijk reed Rick naar een knappe
zesde plaats.
Martijn van Doorn had het zwaar
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In de toekomst zullen er voor de
leden van onze vereniging vaker
kortingsacties zijn, zo vertelde Van
Tilburg.
Elly en Peter van Tilburg proosten met voorzitter René van de Ven

Al ruim 8 jaar is Van Tilburg hoofdsponsor van Prinses Irene. Voorafgaand aan de gewonnen wedstrijd

voetbal

van het 1e elftal tegen ZSV, werd
het sponsorcontract met 5 jaar verlengd.

Na de ondertekening van het contract, werd er geproost op de nieuwe overeenkomst door de heer en
mevrouw Van Tilburg, voorzitter
René v.d. Ven en de overige bestuursleden van Prinses Irene.

Drie punten voor Prinses Irene

nistelrode - Het was feest bij Prinses Irene. Hoofdsponsor Van Tilburg Mode & Sport verlengde het hoofdsponsorschap, voorafgaand aan de wedstrijd, met weer 5 jaar en de Oranjes pakten 3 punten tegen ZSV.
Het was een zwaarbevochten,
maar verdiende overwinning voor
de met veel inzet strijdende Nistelrodenaren, die in het eerste half
uur ook nog eens de twee Timmen
(Van den Brand en Van der Heijden), met enkelblessures zagen
uitvallen.
Job v.d. Elzen scoorde de 1-0,
Maarten Kuunders maakte na een
kwartier de 1-1.
Vlak na rust scoorde de sterk spelende Teun van Schadewijk van
ruim 40 meter de 2-1.
De debutanten bij Prinses Irene,
Koen Pittens, doelman Stef van
Venrooij en Tim van der Heijden
deden het prima.
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nistelrode - De korfbalsters van Het team kreeg van de trainers
Prinses Irene 1 zijn (samen met JES Toine Verwijst en Hans Sinke de
uit Venhorst) een week later van opdracht mee om als team te
start gegaan met de competitie opereren met een duidelijke funcbiljarten
duivensport
skien Dit deden
snowboarden
kano
de dames
dan
de overige
teams injudo
hun poule. vissentieverdeling.

voetbal

vanaf de eerste minuut met een
grote inzet en goede mentaliteit.
Na een 12-6 ruststand werd Bladella met 17-10 aan de kant geschoven.

10 jaar Dames Avesteyn

Heeswijk-Dinther - Op 14 september aanstaande wordt het 10-jarig bestaan van de dames van R.K.S.V.
Avesteyn
gevierd. Eenschaken
jubileum om trots opkaarten/bridgen
te zijn. Een aantal betrokken en enthousiaste leden stelden
dammen
ongeveer 10 jaar geleden voor om binnen Avesteyn het damesvoetbal weer nieuw leven in te blazen. Dat
resulteerde in de oprichting van een damesteam.
1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

Een tweetal dames, te weten Esther vd Heijden en Mieke Volk, zijn
nota bene nog steeds actief. Anderen zijn al gestopt maar het team
is altijd aangevuld vanuit voornamelijk de eigen jeugd. Want naast
een damesteam heeft Avesteyn
ook een meisjesteam. Daar waar
er wisselingen zijn geweest bij de

motorsport

speelsters is dit ook gebeurd bij
de leiding. Naast Willem-Jan van
Asseldonk, de eerste trainer en
de huidige trainer Patrick Verhoeven, hebben velen zich ingespannen om de dames te bekwamen
in deze sport. Dat er in die periode
ook sportief het nodige is gebeurd
is duidelijk.

Het meest aansprekende moment
hierbij was het kampioenschap en
de promotie naar de vierde klasse,
waar zij tot op dit moment nog
steeds actief zijn. Wat tevens vermeldenswaardig is, is het feit dat
de dames al 10 jaar dezelfde sponsor hebben, namelijk Café Zaal
Den Driehoek uit Vinkel. Daarnaast is Gabriels Electro ook al lang
sponsor. Voor de betrokkenheid en
steun van deze beide sponsoren
dient grote waardering uitgesproken te worden. Om dit jubileum
luister bij te zetten worden op zaterdag 14 september een aantal
speciale activiteiten georganiseerd.
Zo zal er om 17.30 uur op het
sportpark van Avesteyn een wedstrijd tussen oud spelers en huidige
spelers gespeeld worden.

Winnaar fiets
Heesch - Afgelopen zondag was ziekenvereniging de Horizon aanwezig bij Heesch Presenteert.
Aan de bezoekers werd een gratis kopje koffie aangeboden en ze
werden getrakteerd op muziek van Yvonne Michels. Bovendien werd
gevraagd om voor een euro het gewicht van drie fietsen te raden.
Fietsplezier Michel van de Wetering stelde een fiets beschikbaar voor
de degene die het juiste gewicht wist te raden. Wiljan Kluytmans was
met 88 kilo en 88 gram de winnaar van de fiets. De Horizon bedankt
iedereen die zich heeft ingezet om deze dag zo succesvol te maken.

vissen

Gezien worden en een boodschap
overbrengen die begrepen wordt,
is niet altijd gemakkelijk.
Wij, Bernheze Media,
kunnen u daarbij helpen.
www.bernhezemedia.nl

Visclub de Bleeken uit Heesch

2e bij het clubkampioenschap vissen Zuidwest-Nederland

wielersport

In 6 weken
klaar voor een ATB toertocht!
Nistelrode - Op zaterdag 21 september start de NTFU met de 13e
editie van Fiets-Fit, een kennismakingscursus mountainbiken. Tijdens
deze cursus verbeteren de deelnemers in zes weken hun basis fietstechnieken en uithoudingsvermogen. Fiets-Fit vindt plaats op ruim 50
locaties in het land waaronder ook bij Jack Martens Tweewielers te
Nistelrode.
Fiets-Fit is een halfjaarlijks terugkerende kennismakingscursus mountainbiken van de NTFU, met in de
eerste editie in 2007 iets meer dan
200 deelnemers. Nu heeft het FietsFit programma landelijke dekking en
hebben er al meer dan 4.500 beginnende fietsers deelgenomen.
Fietstechniek en uithoudingsvermogen
Tijdens de Fiets-Fit-trainingen
wordt onder professionele begeleiding aandacht besteed aan verschillende fietstechnieken, zodat
de deelnemers na zes trainingen de
basisvaardigheden onder de knie
hebben. De speciaal opgeleide
fietssportinstructeurs houden ook
rekening met een verantwoorde
opbouw van de trainingscyclus,
zodat op een bewuste en blessureveilige manier aan de conditie en
fitheid gewerkt kan worden.
Vertrek is iedere zaterdagmorgen om 9.30 uur bij Jack Martens
Tweewielers te Nistelrode. Bent u
niet in het bezit van een ATB fiets,
informeer dan naar de mogelijkheden voor huur of eventuele aanschaf van een fiets.
Onderdelen die tijdens Fiets-Fit
aan bod komen zijn o.a.
• Afstellen van de fiets;
• Het omgaan met de fiets;
• Remmen en schakelen;
• Voorkomen van blessures;
• Informatie over voeding en ma-

terialen;
• Stuurvaardigheid;
Inschrijving open
De deelnemersinschrijving voor
Fiets-Fit is open. Via www.fiets-fit.
nl kunnen deelnemers zich aanmelden. Zij nemen dan deel aan
zes trainingen, zijn tijdens deze
trainingen verzekerd tegen fietsschade en ontvangen 2 edities van
Fietssport Magazine, een Shimano
bidon en een herinneringscertificaat na afloop.
Tevreden deelnemers
In 2012 beoordeelden deelnemers aan Fiets-Fit het programma
met een 8,4. Uit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau
Nivel, blijkt dat deelnemers aan
Fiets-Fit meer zijn gaan bewegen.
Zes maanden na de start van het
programma gaf 76 procent van de
deelnemers aan nog steeds te fietsen. De deelnemers waren erg tevreden, met name over de inhoud
van het programma en de kwaliteit
van de trainer. Bezoek voor meer
informatie www.fiets-fit.nl

voetbal

WHV verslaat Elsendorp
Loosbroek - WHV is de competitie goed begonnen. Thuis tegen
Elsendorp werd met 4 - 0 gewonnen. Ondanks wat de uitslag doet
vermoeden was het een moeizame
overwinning voor WHV.

Heesch - De vissers verzamelden zich om 7.00 uur bij Motel Nuland en vertrokken van daaruit met 18
volgeladen auto’s naar Vlaardingen toe. Er deden in totaal 48 vissers mee, waarvan 7 jeugdvissers en 11
senioren van De Bleeken. Na het welkomstwoord en de routebeschrijving van de Bondscoach kregen ze de
plaatsnummers en konden ze naar het viswater toe, de Vlaardingervaart.
Na de voorbereiding van 90 minuten begon de wedstrijd, die 4
uur zou duren, om 11.00 uur. Het
weer was redelijk en de vis was
goed aanwezig; er werd veel kleine
vis gevangen en enkele brasems.
Om 15.00 uur klonk het eindsignaal en begon de spanning op te

lopen. Daarna was bij Zwembad
de Kulk de prijsuitreiking. De Bleeken kwam net 2 punten tekort op
de Ruischvoorn en werd 2e.
Individueel waren er ook nog 2e
en 3e plaatsen voor vissers van De
Bleeken. Na een afsluitend buffet

konden de vissers weer richting
Heesch en al met al was het weer
een mooie ervaring, zeker voor de
jeugdige vissers maar ook voor de
senioren.
Volgend jaar probeert Visclub De
Bleeken zeker weer om in de finale
te komen.

Het was WHV wat in de 13e minuut de score opende. Na goed
voorbereidend werk door Teun van
Mil was het Thijs Lunenburg die
de 1 - 0 scoorde. Na dit doelpunt
bleef WHV netjes overeind tegen
een eveneens goed voetballend Elsendorp. Vooral verdedigend stond
WHV zijn mannetje en loerend op
de counter waren de beste kansen
voor WHV.
Na rust was het een aandringend
Elsendorp wat WHV met de rug
tegen de muur zette en de beste

kansen kreeg. WHV wankelde en
de 1 - 1 hing in de lucht, maar gelukkig voor WHV viel de goal niet.
WHV loerde op de counter en in
de 77e minuut was het wederom
Thijs Lunenburg die de 2 - 0 scoorde. Hierna was het verzet gebroken en wist WHV counterend nog
de 3 - 0 te scoren door Harold Lunenburg en in de slotminuut was
het wederom Thijs Lunenburg die
de 4 - 0 op het scorebord bracht.
Een overwinning die te hoog uitviel voor tegenstander Elsendorp
die een beter resultaat hadden verdiend. Echter WHV was scherper
in het uitspelen van de kansen en
wist de 3 punten in eigen huis te
houden. Een goed begin voor de
nieuwe trainer van WHV, Leon van
Wanrooij, die een leuke start heeft
van de competitie.
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Organisatie trots op een goed
verlopen forelweekend

NBB-onderscheiding voor Tilly Flachs

Nistelrode – Wim van Heesch, Derk Van Bakel en Jeroen Spierings kunnen terugkijken op een mooi forelweekend. Aan de Meuwel, de visvijver van de Hengelsportvereniging Vorstenbosch en Hengelsportvereniging Nistelrode, was het goed toeven. Vorige week berichtten we al over het weekend, maar we willen de
organisatie nog even benoemen.

Heesch - Op de druk bezochte
Algemene Ledenvergadering van
de Heesche Bridge Club van 3
september 2013, was een extra
gast aanwezig: de heer Fred Imhof, Voorzitter van het NBB-district Maasland & Meierij.

Wim van Heesch, Derk Van Bakel en Jeroen Spierings

Zo’n 600 gekweekte forellen werden uitgezet en daarnaast was er
een extra uitdaging: De 6 grotere
zalmforellen.
De organisatie wil graag alle

Wim de Mol (Nistelrode) en Pim van Maasdijk (Vorstenbosch)

vrijwilligers en betrokkenen bedanken voor hun inzet.
Meer informatie op
www.nistelrodesehengelsport.nl of
www.hsvvorstenbosch.nl

Rectificatie: Pim Maasdijk uit Vorstenbosch zagen we vorige week al
met zijn prachtige vangst, nu met
de de juiste naam onder de foto.
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Na de opening van de vergadering door de voorzitter, sprak de
Districtsvoorzitter de vergadering
toe. De Nederlands Bridgebond
telt nu 1.050 aangesloten verenigingen en het ledental is met meer
dan 117.000 enthousiaste bridgers
hoger dan ooit. Dat de bridgesport
landelijk met zoveel plezier door
zoveel bridgers kan worden beoefend, is vooral te danken aan de inzet van vrijwilligers. Dat geldt ook
voor de Heesche Bridge Club. Voor
vrijwilligers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kent
de NBB een speciale onderscheiding.
Deze onderscheiding, de KEI, werd
nu door Districtsvoorzitter Imhof
uitgereikt aan Tilly Flachs, die op
deze vergadering aftrad als bestuurssecretaris. Tilly heeft deze
functie wel 20 jaar vervuld. Daar-

naast heeft zij zich in die periode
actief ingezet bij de organisatie van
onze jaarlijkse Open Heesche. Bovendien fungeert Tilly al een aantal
jaren als wedstrijdleider en arbiter
op de maandagse competitieavonden. Deze functies zal zij na haar
aftreden als bestuurslid blijven vervullen.
Tilly werd daarna ook door de
voorzitter van HBC toegesproken
en toegezongen door de hele zaal.
Tilly: gefeliciteerd en bedankt!

voetbal

Heeswijk begint sterk aan nieuw seizoen
pelijk binnen, waardoor het thuispubliek na 5 minuten de handen al
in de lucht mocht steken.

Heeswijk-Dinther - Met Marc
van de Ven als nieuwe trainer begon Heeswijk aan seizoen 20132014, opnieuw in de 2e klasse H,
met een thuiswedstrijd tegen het
onbekende vv Sittard.
De thuisploeg begon sterk aan de
wedstrijd. Een vrije trap van achteruit werd door spits Jordy van

Houtum goed aangenomen in het
strafschopgebied van de gasten
uit Sittard. Op het moment dat de
Heeswijk-spits wilde wegdraaien
werd hij van achter aangetikt door
een Sittard-verdediger en de uitstekend leidende scheidsrechter
Vd Heuvel wees naar de stip. Aanvoerder Camiel van Doorn schoot
de strafschop vervolgens onberis-

Na rust drongen de gasten opnieuw aan, maar de defensie voor
doelman Lunenburg stond goed.
Een kwartier duurde het offensief van de gasten en daarna nam
Heeswijk het initiatief met enkele
gerichte wissels weer over. Na 65
minuten was het invaller Wouter
van Dijke die sterk reageerde op
een diepe bal van aanwinst Stef
Adank. Op zijn kenmerkende stijl
wist Van Dijke via de keeper de 2-0
binnen te schieten. Daarna was de
wedstrijd beslist. In blessuretijd
wist een andere invaller, Juul Heerkens, een vrije trap van opnieuw
Stef Adank met het hoofd tot doelpunt te promoveren, 3-0.
Een prima start voor de ploeg van
Van de Ven. De eerste punten zijn
binnen, maar belangrijker nog was
de getoonde inzet en het prima
spel dat Heeswijk bij vlagen op de
mat legde.

voetbal

Limburgia straft fouten HVCH hard af
Heesch – Al in de vijfde minuut
vond Olaf Mazier het net van het
HVCH-doel. Dat betekende dat de
Heeschenaren in de achtervolging
moesten.
Dat lukte wonderwel. Drie minuten voor rust werd de stand gelijkgetrokken door Tom Hekerman.
In de 69e minuut kreeg Limburgia
terecht een strafschop. Mazier was
weer de scherprechter. Aan HVCH
dus weer de opdracht om een gelijkmaker te forceren. Zover kwam
het niet. Vlak voor tijd wist invaller
Michel Martens zelfs de 1-3 op het
scorebord te krijgen.

badminton

H.B.V. start
trainingen voor ‘beginners’
Heesch - Afgelopen week is de Heesche Badminton Vereniging bij
zowel de senioren- als de jeugdafdeling gestart met een trainingsgroep
voor de beginnende badmintonner. In deze groep worden nieuwelingen
in no-time klaargestoomd om een leuke wedstrijd te kunnen spelen.
Houdingen, tactieken & spelregels, overal wordt aandacht aan
besteed! Dus heb je interesse om
mee te komen doen? Je bent van
harte welkom om het 3x te komen
uitproberen!
De beginnerstraining voor senioren
is op donderdagavond van 20.15
tot 21.00 uur, voor jeugd is deze
op de vrijdagavond van 17.30 tot
18.30 uur.
Uiteraard is ook de al meer ervaren
badmintonner van harte welkom!
Meer informatie op
www.hbv-heesch.nl.

luchtgeweer

Joep van Lankveld: Nederlands Kampioen
Heeswijk-Dinther - Joep van
Lankveld is zondag 1 september
op sportcentrum Papendal Nederlands Kampioen luchtgeweer
geworden.
Joep, een lid van de Dintherse
schietsportvereniging Hedilo, komt
uit in de klasse luchtgeweer liggend R5, Klasse SH5 gemengd.
Hij werd niet alleen Nederlands
Kampioen maar wist met 597 punten, 5 series van 100 en 1x 97,
ook zijn eigen Nederlands record
van 594 punten met 3 punten te
verbeteren. Joep van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.
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EVENEMENTEN
12 september
onderonsje in loosbroek
over uitvaartverzorging
Locatie: Steunpunt d’n Hoek
Loosbroek
lezing emmy simons
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
13 september
start 45+ dubbeltennistoernooi lipsGroen
Locatie: TC Telro Nistelrode
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
14 september
open monumentendag
10-jarig bestaan dames
rKsV avesteyn
Locatie: Sportpark Avesteyn
Heeswijk-Dinther
Pagina 22
HKK nistelvorst:
tentoonstelling
Locatie: Heemhuis Maxend 3
Nistelrode
Pagina 16
rommel- en antiekmarkt
Locatie: Dorpsstraat Loosbroek
Pagina 17
expositie atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
HKK nistelvorst:
brabants Cabaret
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

bedrijvencompetitie
luchtgeweer 2013
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Veldslag 2013
Locatie: Veldstraat
Heeswijk-Dinther
15 september
open monumentendag
HKK nistelvorst:
tentoonstelling
Locatie: Heemhuis Maxend 3
Nistelrode
Pagina 16
Historische optochten
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 16
expositie atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
expositie ‘macht en pracht
van de kerk’
Locatie: Petrus-Emmaus kerk
Heesch
Pagina 16
open dag jachtslot De berkt
Locatie: Kasteellaan 1 Heesch
Pagina 16
Karwei Heesch geopend
Locatie: Cereslaan 9 Heesch
molen Windlust open dag
Locatie: Molenerf 1 Nistelrode

roadshow Duurzaam
Wonen
Locatie: Middenin Nistelrode
(bij Nesterlé)

museumboerderij
Locatie: Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther
Pagina 16

open monumentendag
2013 Dinner live
Locatie: ‘t Tunneke Heesch

Kilsdonkse molen: expositie
Locatie: Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther

live uitzending Wanfm
Locatie: De Pas Heesch

Kasteel Heeswijk:
open monumentendag
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Hennie Korsten between the lines
Locatie: De Pas Heesch
sterrenwacht Halley:
jeugdmiddag
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
expositie ‘macht en pracht’
van de molen
Locatie: Kilsdonkse Molen

Vogel-en-klein-dierenruilbeurs
Locatie: Riethoeve Vorstenbosch
tentoonstelling zilveren
schilden en attributen
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 16

16 september
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Pagina 1
plan presentatie
narcisveld-Heesch
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 17
17 september
algemene ledenvergadering
KVo
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Pagina 6
rik-avond
Locatie: Gildehuis De Schuttershof Heeswijk-Dinther
pianoconcert door Gwylim
janssens en lestari scholtes
Locatie: Kasteel Heeswijk
Heeswijk-Dinther

Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
schuimparty in Imeetstyle
Locatie: Raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
sterrenwacht Halley:
publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
21 september
remIX - jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch
Workshop Dans
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
lef festival
Locatie: Vorstengrafdonk Oss
buuut Vrij! theatershow
Locatie: De Pas Heesch

18 september
Voorlichtingsavond
reumapatiëntenvereniging
Locatie: CC PERRON-3 Rosmalen

expositie atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

Kinderworkshop
prikbordjes maken
Locatie: De Wis Loosbroek

22 september
Karwei Heesch geopend
Locatie: Cereslaan 9 Heesch

Workshop mandalatekenen
in nistelrode
Locatie: Palmenweg Nistelrode

expositie atelier 47
Locatie: Hoofdstraat 100
Heeswijk-Dinther
Pagina 3

liederentafel
Locatie: de Pas Heesch
Pagina 6
lezing over ‘Het magisch
realisme’
Locatie: Kasteel Heeswijk
Kinderworkshop
prikbordjes maken
Locatie: De Wis Loosbroek
19 september
Charity Cup Golfwedstrijd
Locatie: Golfbaan De Hooge
Vorssel Nistelrode
Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek
lezing: Gerechtigheid
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
20 september
lef festival
Locatie: Vorstengrafdonk Oss

Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
23 september
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Pagina 1
26 september
De ontmoeting: Grutjes &
Griesmeel deel 2
Locatie: Laarstede Nistelrode
onderonsje Dinther over het
regelen van een uitvaart
Locatie: CC Servaes
Pagina 6
27 september
the Dutch eagles
Locatie: De Pas Heesch
Workshop mandalatekenen
met een aura-reading
Locatie: Palmenweg Nistelrode

B ernheze
Media

Genomineerd voor de
het jaar’
‘Jonge Ondernemer van
in Bernheze

Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
28 september
nisserois Golf Championship
Locatie: Golfbaan De Hooge
Vorssel Nistelrode
balletstichting nistelrode:
‘Volg je hart naar
nooitgedachtland’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
tuinweekend
Locatie: Kasteel Heeswijk & Interart Beeldentuin Heeswijk-Dinther
Kijkmiddag scouting Heesch
Locatie: Leekenstraat Heesch
29 september
Karwei Heesch geopend
Locatie: Cereslaan 9 Heesch
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 Heesch
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
balletstichting nistelrode:
‘Volg je hart naar
nooitgedachtland’
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk Nistelrode
tuinweekend
Locatie: Kasteel Heeswijk & Interart Beeldentuin Heeswijk-Dinther
Concert mi Canto
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
30 september
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Pagina 1

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

