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HULDIGING VOOR RAYMON

“In Rio de Janeiro 2016 ga ik voor goud”
HeescH – Maandagavond

werd Raymon van der Biezen met een luid applaus en ‘n ‘lang zal
hij leven’ binnengehaald in zijn woonplaats. De buurt had deze avond georganiseerd en vele
vrienden, buren, familie en clubgenoten van Fcc Wheels waren gekomen om Raymon te
feliciteren met zijn geweldige prestatie.

Holland Biezen House te maken,
maakte Raymon deze dagen tijdens de kwalificaties en de kwart/
halve finale in londen grote indruk. De kwartfinale waren 3 heats
waarin de BMX-ers zich konden
plaatsen voor de halve finale en
deze won hij glansrijk. In de halve
finale, vrijdagmiddag werden wederom 3 heats gereden. Hier haalde Raymon een eerste, tweede en
vijfde plaatst zodat hij zeker was
van een finaleplek. In de finale had

ren
Voor Bernhezena
ren
Door Bernhezena

Kindervakantieweek
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‘nr.4 van De werelD
en nr. 1 van neDerlanD’

Foto’s: Ad Ploegmakers

De familie vd Biezen zong het
familielied ‘van de Biezen is zijn
naam’ toen Raymon door de haag
van mensen aankwam.
Voorzitter Toon Hanegraaf van
Fcc Wheels waar Raymon lid van
is vertelt:“We zijn zo trots, het is
ongekend voor een vereniging dat

één van de leden mee mag doen
aan de Olympische spelen en voor
Raymon en dus ook voor de vereniging is dit al de 2e keer want in
Peking was hij er ook al bij, nu op
naar Rio in 2016.”
Het Olympisch jaar 2012, een jaar
dat BMX-er Raymon nooit meer

zal vergeten. Niet alleen omdat de
aanloop naar de Olympische finale
er een was die hij niet graag meer
over doet, maar vooral omdat de
Heeschenaar met zijn winnende
heats een wereldse indruk maakte.
Terwijl op het thuisfront iedere
minuut benut werd om een gaaf

Raymon een ongunstige startpositie. Dat kwam doordat hij de in de
laatste heat op de vijfde plaats was
geëindigd en dus was een andere
keuze niet meer mogelijk. De finale was maar één heat waarin elke
BMX-er zou vechten voor die titel.
Na enkele dagen de strijd aangevoerd te hebben, moest hij het in
de finale helaas net afleggen tegen
zijn tegenstanders. Na een bijzondere finale eindigde hij als 4e en
greep dus langs het eremetaal.

Nominaties bekend BBE
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Broemdag HDL: 55+ aktie
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Wel staat er een record op zijn
naam van deze OS2012, hij heeft
de snelste rondetijd gefietst op de
baan, 37,779 sec.

Kampioen Jeu de Boules
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Toneelvereniging Kantlijn 25 jaar

FOLDER DEZE WEEK
C1000 Heeswijk-Dinther

Ontstaan uit notities ‘in de kantlijn’
HeesWIJK-DINTHeR – In 1987
speelden Mano en Arna Venrooij,
Riny van Esch en René van de Pas
de sterren van de hemel in jongerensoos ‘Ons Dorp’. Maar voor
publiek was weinig ruimte. Dat
moest anders.
Vele vergaderingen volgden en ondertussen werd gerepeteerd, waarbij veel inbreng in de kantlijn werd
geplaatst; ‘tot nader order.’ Toen
eindelijk een zaal en sponsoring
gevonden waren om de club de
status ‘toneelvereniging’ te geven,
stond de naam snel vast, ‘Kantlijn’. Op 1 september is de receptie
18.00–19.00 uur en ook de rest van
de dag wordt het 25-jarig jubileum
herdacht. Voor de jeugd heeft het
bestuur iets speciaals in voorbereiding. sabine van lamoen (voorzitter) heeft de organisatie strak in
handen.
ZIE PAGINA 5

Ridderhof 100
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HEESCH
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DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
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Bijzonder concert
gregoriaans en gitaar

Oud ijzer voor… een
nieuwe marimba!
Heeswijk-Dinther - In het voorjaar van 2011 is een enthousiaste
groep vrijwilligers van de Koninklijke Fanfare Sint Willibrord, begonnen
met de inzameling van oud ijzer. De leden van deze groep zijn Wim Lucius, Gerrie van den Broek, Jos Boeijen, Jos Schuts en Henri van Aspert.

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 GE Nistelrode,
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
office@demooibernhezekrant.nl
Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
Hoofdredactie Rian van Schijndel
Heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van Nistelrooy
Acquisitie:
Rian van Schijndel
Lianne Geurts
Administratie:
Heidi Verwijst
office@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven

De ‘onthulling’van de Marimba door de ijzermannen. Onze ijzermannen op
bezoek bij de instrumentenfabriek Adams

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel
Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 12:00u
advertenties:
maandag tot 12:00u
familieberichten:
maandag tot 12:00u
advertentie@demooibernheze
krant.nl
Bezorgklachten
office@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

Haal het zonnetje in huis
met een mooi veldboeket
Openingstijden:
woe. t/m vrij. 10.00 uur
tot zonsondergang
zat. 10.00-18.00 uur
zo./ma./di. wanneer het bord
op het pad staat.

Brigitte tel. 06 11617800
Heikantsedijk 1a - Heeswijk-Dinter
www.mrs.bouquet.nl
fietsrOute 51

Heesch - Op zondag 19 augustus geven gitarist Rolf van Meurs,
wonende in Heesch, en cantor
Wim Boerekamp een exclusief
concert in de protestante kerk in
de Hoofdstraat 53 te Veghel.
Rolf van Meurs studeerde klassiek
gitaar in Tilburg en slaagde onlangs
met een 9,5! Wim Boerekamp studeerde zang en gregoriaans. Het

belooft een uniek concert te worden, met als thema spiritualiteit.
Het concert is zo bijzonder, omdat
het Gregoriaans wordt geplaatst in
een andere omgeving en ten dele
wordt begeleid door gitaar. Ook
worden er diverse gitaar solostukken gespeeld. Iedereen die van
zang en gitaar houdt is van harte
uitgenodigd. Aanvang is 16.00
uur. Entree € 5,00.

Cursus en workshop
Mandalatekenen

Wekelijks zijn onze ‘ijzermannen’
bezig met het ophalen, demonteren en sorteren van de verschillende metalen. Elke vrijdag is men
druk met de demontage. Na een
eerste jaar is al een behoorlijk bedrag bij elkaar verzameld. Het is
niet de bedoeling dit geld te gebruiken om gaten in de begroting
te dichten, maar als steuntje in de
rug bij de aanschaf van nieuwe
materialen, instrumenten enz. Bij
een ambitieus groeiende fanfare
zoals Sint Willibrord is er altijd
behoefte aan meer en betere instrumenten. Zo was er behoefte
aan een nieuwe marimba. Een
marimba met een basregister voor
het produceren van diepe klanken,
inzetbaar bij concoursdeelname en
bij optredens van gevorderde leerlingen.
Het bestuur heeft voor de aanschaf

ook de stichting vrienden van de
Koninklijke Fanfare Sint Willibrord
benaderd voor een financiële bijdrage en en zo werd de aanschaf
mogelijk. De Marimba is besteld
en op dinsdag 26 juni jongstleden
is het instrument onthuld door de
ijzermannen. De officiële overdracht aan de vereniging zal plaats
vinden tijdens het Vrienden en
Jubilarissen concert, op 21 oktober in Bernrode. Benieuwd hoe dit
prachtige instrument klinkt? Kom
luisteren!
Heeft u thuis nog wat oud ijzer liggen? Op 13 oktober is er een grote
actie waarbij we in het hele dorp
oud ijzer komen ophalen. Maar
wanneer u niet zo lang kunt wachten, dan kunt u ook – het hele
jaar - de oud ijzerlijn bellen 0610379085 of u kunt even mailen
oudijzer@koninklijkefanfare.nl.

Nistelrode - Wilt u leren mandalatekenen? Willemien Geurts geeft
op dinsdagmorgen 28 augustus om 9.30 uur en op woensdagavond
29 augustus om 19.30 uur een workshop mandalatekenen. Bovendien
start begin september op donderdagmorgen een nieuwe cursus mandalatekenen voor beginners. Op dinsdagmorgen start een cursus voor
gevorderden. Het zijn 6 of 7 losse workshops die om de veertien dagen
plaatsvinden.

Mandala betekent magische cirkel.
Een mandala is een cirkel, waarin
vanuit het midden symmetrische
figuren getekend zijn. Mandala’s
zijn eeuwenoud en je vindt ze terug in alle culturen. Mandalatekenen is een rustgevende bezigheid.
De cirkel is je grens dus je tekent
in je eigen vrije ruimte. Het is een
prachtige manier om je creativiteit te ontwikkelen. Mandala’s zijn
de spiegel van je ziel, daardoor is
mandalatekenen een ondersteuning van je persoonlijke groeiproces. Het is voor jong en oud een fijne vrijetijdsbesteding en het plezier
in het tekenen staat altijd voorop!

Workshop
In deze workshop ga je mandalatekenen vanuit natuurlijke vormen. Je bouwt een mandala op
en werkt deze op je eigen manier
uit. Je krijgt speelse oefeningen
aangereikt die je eigen creativiteit
stimuleren en er komen achterliggende gedachten aan bod. Ook
bespreken we de mandala’s en je
zult zien dat iedere mandala heel
persoonlijk is. Tekentalent is niet
nodig. Je wordt er stap voor stap
bij geholpen.
Cursus
Je leert hoe je mandala’s kunt ontwerpen m.b.v. passer, liniaal en
geodriehoek, en hoe je deze naar
eigen inzicht uit kunt werken en
afronden. Elke les doe je ook een
techniek- of kleuroefening, zodat
je leert omgaan met contrasten
en kleurnuances. De workshop
en cursussen worden gegeven in
Nistelrode op een mooie locatie in
De Maashorst aan de rand van het
bos. Voor meer informatie of aanmelding: Willemien Geurts, 0412612022 of willemien@mandalart.nl

Het nieuwe gevarieerde cursusaanbod
voor jong en oud presenteren wij u graag!

OPEN AVOND
OPEN DAG
vr 24 augustus 19.00-21.00 uur Heeswijk

zo 26 augustus 11.00-15.00 uur Heesch en Nistelrode

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

HEESCH
‘t Dorp 92
NISTELRODE
Maxend 6 De Kanz

www.eijnderic.nl

HEESWIJK
Zijlstraat 1a Bernrodegebouw
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Heel bijzonder;
een van de vele vrijwilligers
Leonie Reinders is betrokken en dat blijkt

Vrijwilliger

van de maand

combineren met haar functie als
moeder. Zij ging fulltime voor de
kinderen zorgen, én voor kinderen
van anderen. Vriendinnen vonden
haar al snel als oppasmoeder. En
ook nu nog doet zij dat met liefde,
zoals blijkt uit de bijzondere bos
bloemen van een blij oppaskind.

opdrachten uit het Doeboek leren
de kinderen stap voor stap waar
het bij de eerste communie om
gaat. Er wordt een film vertoond
over de uittocht uit Egypte en er
wordt een Pesach maaltijd gehouden, vlak voor Pasen. Via de scholen krijgen de kinderen ook nog
klassikaal een rondleiding door de
kerk. Daar werken de leerkrachten aan mee. Gelukkig heeft de
werkgroep ook niet te klagen over
gebrek aan ouderparticipatie. Dat
ouders sociaal betrokken zijn geeft
de weg naar de eerste communie-

Daarnaast is Leonie een van de vele
vrijwilligers van de Petrus-Emmaus
Parochie. Als contactpersoon van
de communiewerkgroep bespreekt
ze met de pastoraal werkster Annemie Bergsma de taken die uitge-

‘De communiewerkgroep heeft een flink
takenpakket die de leden met plezier
uitvoeren’

Heesch - Petrus-Emmaus Parochie heeft geen eigen pastoor. Eucharistievieringen worden voorgegaan door
priesters uit naburige parochies en pastor Pulles, die dat ondanks zijn 91 jaar trouw doet. In andere diensten
gaan leken voor, de pastoraal werkster en enkele vrijwilligers. De mensen in de parochie zijn blij met hen en,
ongetwijfeld, zij ook met al die (andere) vrijwilligers die steeds weer de schouders zetten onder de taken die
uitgevoerd moeten worden.

voerd moeten worden en plant de
bijeenkomsten met de overige leden van de werkgroep. Maar liefst
7! De werkgroep heeft dan ook
een flink takenpakket. Al aan het
begin van het schooljaar worden
ouders via de scholen en het parochieblad opmerkzaam gemaakt
op de mogelijkheid van de eerste
communie voor de kinderen van
groep 4. Met de pastoraal werkster wordt ook het programma
besproken. Zo is er in oktober een
informatieavond voor de ouders.
In november de inschrijfmiddag
voor de kinderen, met allerlei toegespitste activiteiten en in januari
de presentatieviering, waarin de
kinderen zich als communicanten
aan de parochie voorstellen.

Toen Leonie Reinders in Heesch
kwam wonen had ze nog andere
werkzaamheden. Maar het vrijwil-

In februari beginnen dan de echte
voorbereidingen met een project.
Aan de hand van Bijbelverhalen en

Foto: Marcel van der Steen

ligerswerk wat zij doet in de Petrus-Emmaus Parochie komt min
of meer voort uit haar werkzaam-

heden als kraamverzorgster. Toen
zij kinderen kreeg waren de onregelmatige werktijden niet meer te

vieringen, die ieder jaar in april en
mei plaatsvinden, een fijn extra
tintje.
De werkgroep heeft de handen
vol aan haar taken, maar doet ze
met plezier. Alle activiteiten in het
parochiecentrum worden tot in
detail voorbereid, evenals het huiswerk dat de kinderen meekrijgen.
De communicatie naar scholen en
ouders moet goed en gedegen zijn
en de boekjes voor de eucharistievieringen op tijd klaar. Noem maar
op. Gelukkig heeft Leonie veel tijd
en vindt ze het leuk werk. Vooral
ook omdat de werkgroep een goed
team vormt waar de discussie niet
uit de weg wordt gegaan. De parochie is trots op haar vrijwilligers
en hoopt dat er nog meer mensen
zoals Leonie zijn voor het vrijwilligerswerk in hun omgeving.

Zonnig 1ste lustrum geslaagd

Heeswijk-Dinther – De laatste
zondag voordat op maandagmorgen de basisscholen weer beginnen wordt al voor de 5e keer het
pleinfeest georganiseerd. Dit jaar
voor de eerste keer in de Ontmoetingstuin. De opbrengst van het
pleinfeest gaat naar het restauratiefonds van de Dintherse St.
Servatiuskerk met het oog op de
toekomst.
De verschillende kraampjes met
o.a. maashorstbier, pannekoeken, ijs of honing werden druk

bezocht. Iedereen genoot van de
lokale artiesten zoals de veteranensportclub met de 80-jarige instructeur, muziek en natuurlijk het
mooie weer.
Het beklimmen van de kerktoren
was ook dit jaar weer mogelijk,
bovenaan gekomen werd je beloont met een super uitzicht. Het
luchtkussen en het bijna levensgrote schaakspel waren in trek bij
de jeugdige bezoekers.
Een gezellig pleinfeest wat bezocht
werd door de jong en oud en een
goede afsluiting van de vakantie.

Diepvries & Versproducten

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

Voor meer aanbiedingen zie

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

LipsGroen Tuincentrum, Weijen 77,
5388 HM Nistelrode

www.lipsgroen.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 9.00 -18.00 uur
en za 8.00 -17.00 uur

Oase
Vijverpompen

40% korting!
(i.v.m. waterschade verpakking)
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ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

Foto’s: kindervakantieweken Bernheze

Olympische Speule
VORSTENBOSCH - Terwijl in Londen de beste sporters van de wereld hun prestaties lieten zien, gingen op 8 augustus in de bossen bij de blokhut aan de Tipweg
‘de Olympische Speule’ van Vorstenbosch van start. De Griekse God Zeus zou
het Olympisch vuur komen ontsteken, maar dat verliep niet geheel vlekkeloos.
Gelukkig was sportman Sonny aanwezig en kwam het tijdens de opening toch
helemaal goed.

HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.

Elk groepje kinderen vertegenwoordigde een land en startte
Zie voor verslagen en fot
daarmee met de bouw van
o’s
van de kindervakantiew
een hut. Daarnaast konden
eken
van Bernheze op
de kinderen naar hartelust
www.mooiheesch.nl,
knutselen in de fröbelhoewww.mooinisseroi.nl,
ken en stonden er verschilwww.mooihdl.nl en
lende sportieve spellen op
www.vorstenbosch-info.
nl
het programma bij het Gildebergske. De kinderen van de
bovenbouw gingen kanovaren en
keerden allemaal terug met een nat
pak. De vrijdagmiddag was gereserveerd voor een sportief programma
op de atletiekbaan in Uden. Fanatiek werd er tegen elkaar gestreden,
op weg naar een gouden medaille.
De 60 meter sprint was een favoriet
onderdeel en meester Sjef van Bakel, oud-leraar van basisschool Op
Weg gaf hiervoor het startsein. Met
een finale parade van het dorp naar
de blokhut onder begeleiding van
fanfare de Notenkrakers en de nodige ceremoniële activiteiten kwam
er een einde aan de zonnige, zeer
sportieve kindervakantieweek. Tijdens de afsluiting werd er nog even
stilgestaan bij het afscheid van Jos
van Dijk. Na 28 jaar lid te zijn geweest van de organisatie, heeft
hij besloten te stoppen en daarom
kreeg hij de grootste gouden medaille van allemaal!

CARAVANVERKOOPWEEKEND

Open zondag 19 aug - 9 sept!
van 11.00 tot 17.00 uur

Nieuw +
Topoccasions

CARAVANTECHNIEK
SINT-OEDENRODE BV

Kort verhuurde caravans tot €3500,- korting!
Bürstner, Hobby, Fendt etc

Nieuwe modellen

Eerste

2013

modellen
binnen!

vanaf 720kg.
Superlicht!!
Jan Tinbergenstraat 6
Bedrijventerrein "De Kampen"
5491 DC Sint-Oedenrode

Movers

Diverse merken
movers
voor de
scherpste prijzen
duro,
o.a. Truma, En
o Mammut
-K
Al
en
er
ov
Powerm

Schadeherstel

Caravan- en camper
schadeherstel
Van alle merken
met originele
onderdelen
Tot 4 jaar garantie
en behoud van
fabrieksgarantie

WWW.VANUDENCARAVANS.NL
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Column
De bliekers

Vervolg van voorpagina

Toneelvereniging Kantlijn 25 jaar

De oprichting van toneelvereniging Kantlijn ging niet zo snel
als het vertellen van het verhaal.
Maar, toen eenmaal besloten was
tot oprichting, ging het bijzonder
snel.
café zaal Jan van erp bood onderdak en lokale ondernemers gaven
geldelijke of materiële bijdragen.
De vereniging heeft veel eigen

materialen, maar hier en daar worden – nog steeds - tijdelijke zaken
uit showrooms van lokale ondernemers geleend, zoals meubels en
gordijnen. De steun van de lokale
middenstand is hartverwarmend.
In de beginjaren werd gespeeld
voor volwassenen en kinderen.
Daar kwam verandering in toen in
1999 werd besloten ook een jeugdgroep op te richten. een serieuze
aanpak voor het jeugdtoneel was
het resultaat. 2 Regisseurs (Yvonne
linders en Merlin van esch) begeleiden nu de jeugd en ook hier is
kwaliteit de norm. In oktober zal
er zelfs een eigen productie van
Yvonne linders (regisseuse) op de
planken komen. Het mooie van de
jeugdgroep is dat de aanwas voor
het volwassenentoneel zo een
berg ervaring meebrengt. De vereniging telt ondertussen 65 leden,
waarvan een deel altijd achter de
schermen acteert.
Decorspullen zijn her en der opgeslagen geweest, maar Mano
Venrooij (voormalig voorzitter en
nu o.a. regisseur) weet te vertellen

dat zij heel binnenkort een vaste
eigen ruimte hebben voor opslag
in de voormalige praktijk van dr.
Van Osta. er zijn nog veel meer
ideeën, maar vandaag dist het
viertal vooral veel anekdotes op
uit de geschiedenis. Hun favoriete
stukken waren ‘celine slaat toe’,
‘’t lijk is zoek’, ‘Bajes bonje’ en ‘Zo
zijn onze manieren’. Vooral achter
de schermen hebben ze veel gelachen om doldwaze situaties, maar
ook gehuild om het wegvallen van
dierbare vrienden: Wil Geerts, Marianne Oosterveld en Mari Gosch.
Voor Mari hebben ze als eerbetoon
– hij was decorbouwer – zelf een
kist gemaakt en een afscheidsgelegenheid geschapen in de decorruimte waar al zijn attributen stonden.
eind dit jaar zal de volwassenen
groep de klucht ‘Kaviaar en smeerkaas’ brengen. Voordat het zo ver
is, zullen er nog heel veel repetitieavonden zijn bij café zaal Jan van
erp, met napraat en fantastische
verhalen.

Optreden Popkoor NOIZ
HeescH - Zondag 19 augustus verzorgt popkoor NOIZ van 13.30 tot
14.30 uur een muzikaal optreden bij de Kiossk in het Jan Cunenpark in
Oss. Popkoor NOIZ is een regionaal en relatief nieuw popkoor met zo’n
30 leden tussen 22 en 42 jaar oud uit onder andere Heesch, Oss en Den
Bosch. NOIZ kent een eigentijds, jong en verrassend repertoire, onder
leiding van dirigent Huub Lommers.

Ook deze zondag zullen nummers als ‘Bad Romance’ van lady
Gaga, ‘Alles is liefde’ van Bløf en
natuurlijk ‘let me entertain you’
van Robbie Williams zeker niet
ontbreken! Maar naast een uitstekende zangkwaliteit is ook de performance van NOIZ een lust voor
het oog. Geen stijve koorhouding
met mappen bladmuziek, maar een
moderne choreografie die de liedjes vergezelt. Dus combineer uw
middagje kermis met een bezoekje
aan het Jan cunenpark en geniet
van de muzikaliteit van Popkoor
NOIZ! Zondag 19 augustus, 13.30
uur, Kiosk Oss. Aansluitend aan
het optreden van NOIZ zal theatergroep sTOP! uit Heesch een
optreden verzorgen. Wil je altijd op
de hoogte zijn van onze geplande
optredens? Volg ons dan op hyves
(popkoor-noiz.hyves.nl), op Twitter
of wordt onze vriend op Facebook.
Zie tevens www.kiossk.nl.

‘Lijflied’ en een zomerse avond buiten
HeesWIJK-DINTHeR - Gerard van Maasakkers en de Kersouwe zijn al jaren hele goede vrienden. Zijn optredens in de openlucht van Natuurtheater de Kersouwe zijn warm en bijzonder. Van Maasakkers komt met zijn
band naar de Kersouwe op 25 augustus, aanvang 21.00 uur, entree 20,-

Ik ben kapot! Doelloos loop ik door een vreemd huis en vraag me
af waarom ik hier ‘ja’ op heb gezegd. Het is nog maar tien uur op de
zaterdagochtend en heb er al een halve dag opzitten. Vanaf zeven uur
in de ochtend ben ik alleen maar bezig met rennen, vliegen, duiken,
optillen, gillen, zandkastelen bouwen en bananen pellen. Welkom in
de wereld van de weekendoppas!
Uitgelaten waren ze, de ouders van de kleine spruit. Eindelijk konden
ze een beetje vakantie houden in het verre Duitsland net over de
grens. ‘Dan kunnen jullie ook een weekendje weg naar de stad, da’s
toch ook leuk’, was de argumentatie van de gulle ouders om ons ook
een pleziertje te doen.

‘mijn oPPAS HAd geen KInd AAn me’
Zo moeilijk kon het toch ook niet zijn, een weekendje oppassen. Ik
was zelf altijd een voorbeeldig kind als onze oppas aanwezig was.
Dan was ik totaal niet vervelend. Ik wilde geen grote zak Nibb-it,
geen vijf glazen cola en ik wilde zeker op tijd naar bed. Mijn oppas
had geen kind aan me. Ik snapte ook niet dat ze door mijn ouders
betaald werden om op zo’n makkelijk kind te passen. Ik zou me er voor
schamen daar een dik uurloon voor te vangen.
Ik weet nu hoe ze zich voelden, de arme oppas-stakkers. Je denkt
ontspannen je weekend in te gaan na een drukke werkweek door een
beetje op te letten als die peuter aan het rondkruipen is, maar niets is
minder waar. Het onderkruipsel blieft ook nog aandacht als hij aan het
spelen is. En veel ook!
Dus daar lig ik weer in de zandbak te kijken met een zandtaartje op
mijn hoofd. In mijn onderbroek zit zand en mijn hippe Van Tilburg
shirt zit nu al helemaal onder het kwijl. Straks loop ik daar in de
drukke binnenstad met die kinderwagen en een uitgelaten kind. Was
het maar weer maandagochtend…. Lekker naar die kantoorbaan met
chagrijnige volwassenen omgaan. Nu al zin in!

NIEUW

DE EERSTE WATERONTHARDER
DIE MET U MEEDENKT

Weijen 86
5388 HR Nistelrode
Tel. 06-27506280
Tel. 0412-612927
Fax 0412-631970

van Maasakker grossiert in gepolijste ‘kleine blote liedjes’ waar enkel de essentie van de boodschap
overblijft. en die boodschap gaat
over vriendschap, over hemzelf en
dus over leven en liefde.
Muzikaal aan de top
samen met zijn Vaste Mannen is
hij ook muzikaal gezien top. Hij
blijft die zo typische kleine portretten van hem maken, maar richt zijn
blik zowel op zijn eigen leven als
op de wereld om hem heen. Gerard vertelt, nuanceert en relativeert en uiteindelijk sijpelt toch een

Oppassen

Milieubesparend
Zuinig met spoelwater en zoutverbruik

Gerard van Maasakkers in De Kersouwe

Theaterreus
Gerard van Maasakkers zingt in
zijn nieuwe programma ‘lijflied’
over de tourclub van mannen van
vijftig die elke zondagmorgen hun
kilometers gaan fietsen, over zijn
eigen lijf en over nog veel meer.
Warme liedjes van een vriendelijke
theaterreus. Uit Nuenen, NoordBrabant komt deze milde songsmid die een scherp oog heeft voor
details en sfeer en deze verwerkt in
unieke stemmige liedjes die hij in
zijn eigen, zachte dialect zingt. Van
Maasakkers kijkt wel verder dan
zijn provincie. Hij bewerkt anderstalige liedjes, engageert zich met
de wereld en houdt het tegelijkertijd toch dichtbij. Zuivere liedjes
van een bijzondere artiest. Gerard

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

info@goverswaterservices.nl
www.goverswaterservices.nl

Water Treatment Systems

Foto: Jos Kaldenhoven

oprechte boodschap door. Deze
jongen spreekt zich in alle eenvoud
uit voor mensen; eigen familie of
volslagen vreemde wereldburgers,
iedereen probeert op zijn manier
iets van zijn leven te maken.

Bekijk op www.kersouwe.nl het hele programma en bestel online of
bij de verkooppunten de kaarten.
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LENYWalters

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN HET BERNHEZER BUSINESS EVENT

Mysterie Guest

“Ontmoeten
in een
feestelijke sfeer”

HALF AUGUSTUS
Start kaartverkoop

De uitnodigingen aan 1800 ondernemers gaan deze week de deur
uit. Kunt u niet wachten dan kunt u al naar de website. Maar de
meesten van u zullen misschien graag eerst weten waarom gastheer
Maas Coating Groep juist ook u er bij wil hebben. De komende
maanden zullen we u lekker maken met alle prachtige ins en outs
van het stijlvolle en indrukwekkende Bernhezer Business Event.
Eerst stellen we u uw gastheer voor.

BESTE MENSEN,
Aan mij de eer, als coördinator van het Bernhezer
Business Event, u de komende weken een blik achter
de schermen te laten zien van de organisatie van het
Bernhezer Business Event.

Deze pagina wordt gesponsord door:

De deadline van de gastheer

Start kaartverkoop!
De vakanties lopen ten einde, vanaf deze week zijn
de scholen weer open en pakt ook het bedrijfsleven
de draad weer op, na een paar weken welverdiende
rust. Ook de organisatie van het Bernhezer Business
Event heeft de eerste vergadering na de vakantie al
weer achter de rug. Er is druk gediscussieerd over de
uitnodigingen waarvoor FHB Advertising uit Heesch een
aantal mooie voorstellen heeft gemaakt.
De opdracht ‘Ontmoeten in een feestelijke sfeer’ moest
duidelijk naar voren komen. Daar is het bedrijf duidelijk
in geslaagd gezien de enthousiaste reacties van het
bestuur. Komende week valt bij ruim 1800 ondernemers
in Bernheze deze uitnodiging op de mat en kunt u het
resultaat met eigen ogen aanschouwen.

“Dit ondernemersfeest hebben we in Bernheze nodig”
HEESCH – Waarom

een ondernemersfeest? Omdat men als ondernemer met alle
drukte en verantwoordelijkheden die daarbij horen, wel eens in stijl wil genieten. Geen lezingen of plichtplegingen, maar feesten, met z’n allen; dat wel.
Jan Maas was al vele malen bij het Bernhezer ondernemersfeest geweest en
had daarvan genoten: “Zo’n geweldig feest waar je op het einde van de avond
rondkijkt en denkt: Is het nu al voorbij?”

‘Zo’n geweldig feest waar
je op het einde van de avond
rondkijkt en denkt:
Is het nu al voorbij?’
Jan Maas

ok al heeft zijn bedrijf
nu de volle aandacht
nodig in verband
met een grote investering, toch heeft
Jan Maas er zin in. Joep Kok kwam
bij hem aan en legde de optie neer
om het Bernhezer ondernemersfeest ‘In Company’ te organiseren;
bij hem op het bedrijf. Na een snelle berekening werd duidelijk dat de
aankomende veranderingen in het
bedrijf ongeveer samenvallen met

het geplande feest. Na rijp beraad
met zijn achterban, kon hij alleen
nog enthousiast reageren. Hij had
maar één eis: kwaliteit; een stijlvol
feest. Daarvoor is alle vertrouwen
in Walters Total Events.
Professionaliteit en Kwaliteit
Dat Jan vooruitstrevend is, blijkt
ook uit het feit dat hij niet kon
wachten tot hij in het bedrijf mee
mocht gaan werken. Intussen al 25
jaar geleden.

En dan?… stuur de antwoordkaart snel terug en blok
uw agenda op 6 oktober 2012! Dan bent u verzekerd van
een geweldige avond. Om alvast een tipje van de sluier
van het spectaculaire programma op te lichten; er komt
een hele bekende persoonlijkheid… een Mystery Guest!
Wie dat is ziet u op 6 oktober 2012!
Tot de volgende keer.
P.s. Wilt u niet op de uitnodiging wachten en verzekerd
zijn van een entreebewijs, kunt u ook naar de website
gaan om kaarten te bestellen.
www.bernhezerbusinessevent.nl ■

Foto: Marcel Bonte

In 1993 nam hij al de leiding bij
de start van een nieuwe dienst;
poedercoaten. in 1997 nam hij het
bedrijf officieel over. “We konden
het goed vinden samen, mijn vader en ik, maar zijn twee totaal
verschillende ondernemers. Waar
mijn vader vooral wat kleiner wilde
blijven, wilde ik vooral investeren
en groeien en na de overname is
het dan ook snel gegaan,” vertelt
Jan met respect over zijn vaders‘
ondernemerschap. Professionali-

sering in het aanbod leidde tot 36
werknemers op de werkvloer en 4
werknemers op kantoor. Hij ging
van 1600m2 naar 7700m2 werkoppervlak en er is dan ook meer dan
genoeg ruimte voor een groots

Nominaties bekend BBE

De jury

De namen van de genomineerden voor het BBE zijn bekend. U heeft
ruim 40 ondernemers aangemeld waarvan u dacht dat zij de titel van
‘De ondernemer van het jaar’ en ‘De jonge Ondernemer van het jaar
2012’ verdienen.

TON WILLEMSE is aangeschoven,
hij was ondernemer van het jaar 2010
met het bedrijf Totaalmarkt in Nistelrode.

‘DE JONGE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2012’
Michel en Karin van Mook, Van Mook, de Echte Bakker. Nistelrode.
Ruud en Tom van Rooij, Vitaror. Nistelrode.
Suzan de Weerd en Hanneke van Vucht, WomenWorks. Heesch.

JAN BOELHOUWER de huidige
burgemeester, neemt zijn taak als jurylid serieus, maar zal de prijs op de
avond zelf niet meer uitreiken, dan is
hij inmiddels ontslagen uit zijn ambt
en zal de waarnemend burgemeester
van Bernheze dit doen.

‘DE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2012’
Mark en Hetty van Herpen, Van Herpen Haar & Bijoux. Heesch.
Geert Hermes, G. Hermes Machinale Houtbewerking BV. Nistelrode.
Annelies Aarts, Beauty - Wellness - Lifestyle Annelies. Vorstenbosch.
Deze genomineerden sprongen er echt uit en nu gaan ze met een gedegen vragenlijst en een werkbezoek verder om te kijken wie zich een
echte ondernemer van het jaar van Bernheze mag noemen. Voor de
meesten is de nominatie al een hele eer, veelal collega-ondernemers
hebben hen aangemeld en dat is een groot compliment. U kunt ze
met de nominatie al een welverdiende felicitatie sturen.

feest. Een ongelimiteerd aantal ondernemers kan zich opgeven. Laat
dit een uitnodiging zijn voor wat
er komen gaat. U bent gewaarschuwd.

WIM TOLBOOM voorzitter van de
jury, woont sinds ’96 in Bernheze en
onderneemt internationaal met een
groot adviesbureau. Hij jureert nu al
sinds 2007 voor dit ondernemersfeest, ook op de nieuwe opzet ‘In
Company’ reageert hij enthousiast:
‘We zullen het gaan beleven.
V.l.n.r.: Wim Tolboom, Jan Boelhouwer en Ton Willemse
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Advertorial

‘Juist nu 3 kernwaarden handhaven’
Derde generatie: We doen het goed, geen discussie
- Dit jaar zal Maas Coating Groep de bouw van een volautomatische kataforese installatie, voorzien van een 15-fase chemische voorbehandeling afronden. Deze
investering, in combinatie met de grote diversiteit aan reeds aanwezige technieken, stelt
het bedrijf in staat het meest volledige pakket oppervlaktebehandelingstechnieken in de
Benelux aan te bieden. In deze branche weet men; dit allemaal onder één dak is uniek!

Heesch

De naam Maas Coating heeft altijd gestaan voor kwaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid. In de
afgelopen periode, waarin prijsconcurrentie voor veel bedrijven
een belangrijke rol speelde, heeft
Maas bewust gekozen om deze
drie kernwaarden onverminderd
als doel voor ogen te houden. Het
idee hierachter is dat het goed bedienen van klanten een relatie oplevert die veel meer waard is dan
een relatie die is gebaseerd op een
lage prijs.
Deze strategie bleek de juiste en
heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf gezond is gebleven en nu in
staat is om deze grote investering
in slagkracht en innovatie te doen.

woordig is deze combinatie niet
meer weg te denken uit de poedercoatwereld.
Na de overname van het bedrijf
Jan Maas in 1997 is in 2000, een
werpstraalmachine geplaatst, om
Fotografie Marcel Bonte

“Goede informatievoorziening van de medewerkers resulteert in
meer betrokkenheid en stelt de mensen in staat mee te denken
in verdere optimalisatie van het productieproces”
INVESTERING

De klant wil méér
Het hoge kwaliteitsniveau dat Maas hanteert, in combinatie met de grote hoeveelheid bewerkingsmogelijkheden heeft tot gevolg gehad dat steeds meer grote spelers zoals John Deere, Sapa, Hitachi, Cargotec,
Nacco, Goss, Imtech etc. van de diensten van het bedrijf gebruik maken. Juist vanuit deze bedrijven kwam
ook steeds vaker de vraag naar chemische voorbehandelingen en de mogelijkheid tot het inzetten van
kataforeselak. Deze disciplines konden nog niet bij Maas worden uitgevoerd zodat de klant dit moest uitbesteden bij andere partijen. In het kader van de ontzorging van zijn klanten heeft Maas daarom besloten om
deze bewerkingen in eigen huis te halen.

MAAS COATING GROEP

Geschiedenis
Maas heeft altijd al voorop gelopen in de markt van oppervlaktebehandelingstechniek.
Het bedrijf werd opgericht in 1951
door de opa van de huidige eigenaar, Jan Maas. In 1978 opgevolgd door zijn zoon, welke in een
nieuwe productiehal van 300m2 is
gestart met oppervlaktebewerkingen. In het kader van vermindering
van milieubelasting is destijds een
hypermoderne actief koolfilterinstallatie geïnstalleerd waarmee
de lakker zelfs het programma
‘Brantpunt in de markt’ haalde.
1988 kwam de 3e generatie Maas
in het bedrijf werken en was er bij
toen in 1991 het bedrijf verhuisde
van het centrum naar het industrieterrein in Heesch waar 1640m2
productievloer beschikbaar was.
Van hieruit werd Maas in 1994 de
eerste die de combinatie van stralen en poedercoaten op de markt
bracht. Het bedrijf was daardoor
ook de eerste oppervlaktebehandelaar die grote, zware producten
(tot 2000kg!) kon poedercoaten.
Zelfs bij branchevereniging VOM
wist men niet dat deze combinatie
überhaupt mogelijk was. Tegen-

productiecapaciteit te verhogen en
de straalkwaliteit op een continue,
hoog niveau te kunnen houden.
Deze 16 wiels-installatie met een
doorvoer van 3200 x 1700 was de
grootste in Nederland.
Na in 2006 een bedrijf in Boxmeer
over te hebben genomen heeft
Maas de productielocatie uitgebreid tot de huidige 7700m2.
Kwaliteit en personeel
Een rondleiding door de productielocatie in Heesch maakt al snel
duidelijk dat we hier niet zomaar
bij de eerste de beste loonlakker
op bezoek zijn. Een overzichtelijk machinepark, een opgeruimde
werkvloer en gemarkeerde transportpaden zijn zaken die direct in
het oog springen.
Voor alle medewerkers wordt door
middel van communicatieborden
inzichtelijk gemaakt wat punten
van aandacht zijn. “Goede informatievoorziening van de medewerkers resulteert in meer betrokkenheid en stelt de mensen in staat
mee te denken in verdere optimalisatie van het productieproces.”
zegt een trotse Jan Maas.

Maas kan méér
Door overname van de coatingfaciliteiten van Ecology Group Enschede krijgt Maas de beschikking over een
chemische voorbehandeling en KTL-bad. De installatie bestaat uit een 12-fase chemische voorbehandeling.
Gevolgd door een dompelbad waarin de kataforeselaag wordt aangebracht.
Uniek reinigingsproces
Het nieuwe reinigingsproces bij Maas onderscheidt zich van andere KTL-aanbieders doordat klanten niet
hoeven te zorgen dat producten vrij zijn van roest, laser- wals- en lashuid. De voorbehandeling is namelijk
voorzien van een beitsstap, welke in staat is hardnekkige vervuiling te verwijderen.
Daarnaast is het mogelijk om in de installatie grote en zware producten te behandelen.
Veel voordelen voor de klant
Het KTL-proces biedt enkele belangrijke voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld duplex (Zink- en poedercoating):
• Geen tussenbewerking (poetsen)
• Gaten boren is niet nodig
• Ook bij dunner plaatwerk treedt geen vervorming op (zoals wel het geval kan zijn bij thermisch
verzinken)
• Zeer milieuvriendelijk proces
•	Strak uiterlijk.
• Korte doorlooptijden
• In veel gevallen goedkoper dan duplex
Wat is Kataforeselak?
Kataforeselak, ook bekend onder de naam KTL of e-coating, is een primer die wordt ingezet als extreem
duurzame metaalconservering, tot op heden met name in de automobielindustrie. Meer dan 90% van het
gemiddelde hedendaagse autochassis wordt met KTL behandeld. Het feit dat de moderne auto ook na jaren
intensief gebruik vrij blijft van roest, is te danken aan deze fantastische grondlaag.
Het laksysteem dat op deze manier wordt aangebracht in combinatie met poedercoating, voldoet aan de
zwaarste normen uit de automobielindustrie. Maas Coating gebruikt deze echter in o.a. industrie, landbouw, bouw, etc.
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HULDIGING VOOR RAYMON

“In Rio de Janeiro 2016 ga ik voor goud”

Voor Bernhezenaren
Door Bernhezenaren

HEESCH – Maandagavond

werd Raymon van der Biezen met een luid applaus en ‘n ‘lang zal Holland Biezen House te maken,
hij leven’ binnengehaald in zijn woonplaats. De buurt had deze avond georganiseerd en vele maakte Raymon deze dagen tijdens de kwalificaties en de kwart/
vrienden, buren, familie en clubgenoten van FCC Wheels waren gekomen om Raymon te halve finale in Londen grote infeliciteren met zijn geweldige prestatie.
druk. De kwartfinale waren 3 heats

waarin de BMX-ers zich konden
plaatsen voor de halve finale en
deze won hij glansrijk. In de halve
finale, vrijdagmiddag werden wederom 3 heats gereden. Hier haalde Raymon een eerste, tweede en
vijfde plaatst zodat hij zeker was
van een finaleplek. In de finale had

Kindervakantieweek
pag. 4

‘NR.4 VAN DE WERELD
EN NR. 1 VAN NEDERLAND’

Foto’s: Ad Ploegmakers

De familie vd Biezen zong het
familielied ‘van de Biezen is zijn
naam’ toen Raymon door de haag
van mensen aankwam.
Voorzitter Toon Hanegraaf van
FCC Wheels waar Raymon lid van
is vertelt:“We zijn zo trots, het is
ongekend voor een vereniging dat

één van de leden mee mag doen
aan de Olympische Spelen en voor
Raymon en dus ook voor de vereniging is dit al de 2e keer want in
Peking was hij er ook al bij, nu op
naar Rio in 2016.”
Het Olympisch jaar 2012, een jaar
dat BMX-er Raymon nooit meer

zal vergeten. Niet alleen omdat de
aanloop naar de Olympische finale
er een was die hij niet graag meer
over doet, maar vooral omdat de
Heeschenaar met zijn winnende
heats een wereldse indruk maakte.
Terwijl op het thuisfront iedere
minuut benut werd om een gaaf

Raymon een ongunstige startpositie. Dat kwam doordat hij de in de
laatste heat op de vijfde plaats was
geëindigd en dus was een andere
keuze niet meer mogelijk. De finale was maar één heat waarin elke
BMX-er zou vechten voor die titel.
Na enkele dagen de strijd aangevoerd te hebben, moest hij het in
de finale helaas net afleggen tegen
zijn tegenstanders. Na een bijzondere finale eindigde hij als 4e en
greep dus langs het eremetaal.

Nominaties bekend BBE
pag. 6

Autopagina
pag. 13

Wel staat er een record op zijn
naam van deze OS2012, hij heeft
de snelste rondetijd gefietst op de
baan, 37,779 sec.

Kampioen Jeu de Boules
pag. 15

Toneelvereniging Kantlijn 25 jaar

FOLDER DEZE WEEK
C1000 Heeswijk-Dinther

Ontstaan uit notities ‘in de kantlijn’
HEESWIJK-DINTHER – In 1987
speelden Mano en Arna Venrooij,
Riny van Esch en René van de Pas
de sterren van de hemel in jongerensoos ‘Ons Dorp’. Maar voor
publiek was weinig ruimte. Dat
moest anders.
Vele vergaderingen volgden en ondertussen werd gerepeteerd, waarbij veel inbreng in de kantlijn werd
geplaatst; ‘tot nader order.’ Toen
eindelijk een zaal en sponsoring
gevonden waren om de club de
status ‘toneelvereniging’ te geven,
stond de naam snel vast, ‘Kantlijn’. Op 1 september is de receptie
18.00–19.00 uur en ook de rest van
de dag wordt het 25-jarig jubileum
herdacht. Voor de jeugd heeft het
bestuur iets speciaals in voorbereiding. Sabine van Lamoen (voorzitter) heeft de organisatie strak in
handen.
ZIE PAGINA 5

DeMooiBernhezeKrant biedt u voor een
betaalbare prijs de mogelijkheid om te
adverteren in één van de Mooi & pagina’s.

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

SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH

Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl

Mooi
Mooi
Mooi
Mooi

& op de markt
& in bedrijf
& online
& in de streek

Adverteren in DeMooiBernhezekrant heeft meer
mogelijkheden dan u denkt..
Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem contact
op met onze redactie, dan komen we vrijblijvend de
mogelijkheden voor u op een rij zetten. Graag tot dan!
Informatie over prijs, lay-outmogelijkheden,
herhalingstarieven, advertorials en/of redactionele
werkzaamheden kunt u opvragen via
advertentie@demooibernhezekrant of u kunt bellen
met 0412-795170.

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
*
*
*
*
*
*

In 1 dag geplaatst
15 jaar garantie
Onderhoudsvrij
Prefab dakkapellen
Kunstof, houten of aluminium kozijnen
Werkplaats open op zaterdag
van 10:00 - 14:00 uur
* Gratis een vrijblijvende prijsopgave
aan huis.

Heeswijk-Dinther - Tel.:0413-228470 - Mob.:06-53995299

Cereslaan 12a
5384 VT Heesch (naast McDonald)
T. (06) 22 69 23 38

www.vanudenbouwservice.nl

DIENSTVERLENING OP MAAT
bar bowling eethuys ijssalon zalen

* bar
* bowling
* eethuys
* ijssalon
* zalen
* complete arrangementen
Laar 35 - 5388 HC NISTELRODE
Noord-Brabant - Nederland
T.: (0412) 617 042
post@rainbowcentre.nl

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de administratie van uw onderneming
volledig uit handen nemen of bieden wij u professionele begeleiding bij de invoer
van uw financiële administratie.
U ontvangt een duidelijk overzicht van uw boekhouding, een professionele
jaarrekening en een daadkrachtig financieel en fiscaal advies.
Uw belastingaangiften verzorgen wij snel en zeker, zowel voor uw onderneming
alsook privé.
Bovendien bent u als ondernemer verzekerd van een goede salarisadministratie
en wij adviseren u bij de praktische invulling van uw personeelsbeleid.

Professionals
met grote
betrokkenheid...

Het team van Van Schayk adviseert u graag.

Brouwersstraat 29
5473 HB Heeswijk-Dinther
Telefoon 0413 29 28 94
WWW.VANSCHAYKVOF.NL

Laar 16 5388 HE Nistelrode
Tel. Particulier/MKB 0412 61 35 44
Tel. Transport 0412 62 71 99
www.vanravensteijn.nl
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‘Netwerken blijft belangrijk’
HeesWIJK-DINTHeR - LICIS VORMGEVING creëert inspirerende grafische vormgeving, creatieve oplossingen
door juiste communicatie. Een fullservice ontwerpbureau, kwalitatieve grafische vormgeving en webdesign.
Vormgeving is bepalend voor de
uitstraling van uw bedrijf. stijl
en originaliteit spelen daarbij
een essentiële rol. licis Vormgeving besteedt daarom veel
aandacht aan het vertalen van
bedrijfsspecifieke waarden naar
een onderscheidend product
voor de klant. Gaat verder waar
anderen ophouden en zoekt samen met u, naar het perfecte
eindresultaat.
Het creatieve proces begint met
goede communicatie. een grafisch ontwerp met een verhaal
dat begrijpelijk is en uitnodigend.

Monique van de Ven: ”Na mijn
opleiding aan het Grafisch lyceum ben ik mijn carrière gestart bij een reklameburo. later
heeft de overstap plaatsgevonden naar een drukkerij. De ultieme stap was om een eigen
bedrijf te starten. Daarin blijf ik
mezelf zowel inhoudelijk als op
het creatieve vlak ontwikkelen.
Van stilstaan houd ik niet! Het
mooie van freelancen is dat je
zélf bepaalt in welke richting je
je ontwikkelt. en dus kan ik de
verschillende opdrachten makkelijk combineren.”

Foto: Jan Gabriëls

Veelzijdige

COLOFON

en solide

mooi & in de streek

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

communicatie

6 oktober 2012

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

Wij verzorgen de advisering en
verkoop van een uitgebreid assor–
timent van beautyproducten en
voedingssupplementen. Beautypro–
ducten voor anti-aging, gezicht,
lichaam, handen en haar.

mooi & in bedrijf

U kunt een gratis demo aanvragen
via onze website of door contact
met ons op te nemen.

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

Oprechte schoonheid
van buiten en van binnen.

Bazuinlaan 24
5402 PC Uden
T. (0413) 229040
E. info@uweigenbeautytheek.nl
I. www.uweigenbeautytheek.nl

Beauté Totale Didi
Laar 57e,
5388 HC Nistelrode
Tel: 0412-612 671
Email: info@btdidi.nl
Website: www.btdidi.nl

mooi & online

Heeft u zich tijdens deze vakantie
ook zo geïrriteerd aan het vele scheren?
Maak daar voor volgend jaar zomer NU al een einde aan.

Maak gebruik van de exclusieve Medcos® IPL methode en
ontvang één behandeling GRATIS of € 100.00 euro retour
op uw kuur.
Maak nu een afspraak voor
een vrijblijvend intake
gesprek voor alle informatie.

• Eetcafé ‘t Pumpke
• Restaurant
D’n Bonte Wever
• De Kriekeput
• Landgoedwinkel
Petrus Hoeve
• Los door het bos
• Heische Tip
• Cleefshoeve
• Op het Erf

M E U B E L & AMBACHT

FRANS VD HEIJDEN Pastoor Boelensstraat 1, 5384 GR Heesch • 06 - 22 49 67 54
info@meubelenambacht.nl • www.meubelenambacht.nl

Tafels • Keukens • TV-meubels • badkamermeubels • kamer en suite

i n t e r i e u r s

o p

m a at

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Haardtotaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
Wilt u ook elke week vermeld worden in
de Mooi & colofon en ééns per 4 weken
uw advertentie gepubliceerd hebben in
één van de Mooi & rubrieken neem dan
contact met ons op via advertentie@
demooibernhezekrant.nl of bel met
0412-795170 / 06-22222955.
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Informatie
voor de
KERNEN
Column
onno
Het
bestemmingsplan
bepaalt
Een bestemmingsplan; wat is dat nou
eigenlijk?
Een bestemmingsplan bepaalt wat er
in een gemeente met de ruimte mag
onno truschel is
gebeuren. Er staat in hoe de grond
zelfstandig adviseur op het
gebruikt mag worden en wat op de
gebied van ruimtelijke
grond gebouwd mag worden. Het plan
ordening en eigenaar van
bepaalt dus waar winkels, horeca,
RO Connect in Heesch.
woningen en bedrijven mogen komen.
Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen? Dan
is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de
bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt én voor uw nieuwe
woning zijn.
Als u (als particulier) een bouwplan wilt realiseren of uw gebouwen
of perceel op een andere manier wilt gebruiken, is het heel goed
mogelijk dat dit niet past binnen het geldende bestemmingsplan.
In zo’n situatie kan het zijn dat de gemeente u verzoekt een
bestemmingsplan aan te leveren dat alleen betrekking heeft op uw
(bouw)plan (een zogenaamd Postzegelplan).

Het bestemmingsplan is juridisch
bindend en geldt voor iedereen, dus
voor u als burger, maar ook voor
bedrijven en voor de gemeente zelf
Hoe ziet een bestemmingsplan er uit?
Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: een toelichting, regels
en een kaart (de ‘verbeelding’).
De toelichting legt uit waarom het plan is opgesteld en welke
ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de
toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan,
bijvoorbeeld op het gebied van milieu of archeologie.
Op de kaart is de bestemming van de grond aangegeven. De
verschillende bestemmingen hebben verschillende kleuren. Op de
kaart is bijvoorbeeld ook de toegestane bouwhoogte opgenomen en
zijn arceringen opgenomen voor gebieden met een bijzondere waarde
(bijvoorbeeld natuurwaarden of een geluidszone).
Ook zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen. Deze regels
horen bij de bestemmingen die op de plankaart staan. De regels geven
bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en hoe
een gebouw gebruikt mag worden. Samen vormen de toelichting, de
regels en de plankaart het bestemmingsplan.
Als u (bouw)plannen heeft is het verstandig om u van te voren goed
te laten adviseren of het past in het bestemmingsplan of dat er andere
wegen bewandeld kunnen worden om uw plannen te realiseren.
onno@roconnect.nl

Wat kiest u?
Politici over standpunten die mensen met een beperking raken
Bernheze - Welke standpunten nemen de zeven grootste politieke
partijen in als het gaat om mensen met een beperking? Dat lichten
ze zelf toe tijdens drie bijeenkomsten die MEE Noordoost Brabant en
Zorgbelang Brabant organiseren ondermeer in Heesch op 4 september.
Alle geïnteresseerden en vooral mensen met een beperking zijn welkom. De toegang is gratis.

Op 12 september zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. In de aanloop
daar naartoe zijn VVD, CDA, SP,
PVV, D66, Groen Links en PVDA
uitgenodigd hun standpunten toe
te lichten aan mensen met een

beperking en andere geïnteresseerden. Ook is er ruimte voor
debat. De thema’s die tijdens de
bijeenkomsten centraal staan,
hebben allemaal te maken met
een inclusieve samenleving: Maak
de samenleving toegankelijk voor
iedereen; Organiseer écht passend
onderwijs voor iedereen; Creëer
gelijke kansen op het gebied van
werk en inkomen voor iedereen;
Garandeer betaalbare zorg voor

iedereen. Dinsdag 4 september
start het programma in Heesch om
19.30 en duurt tot 21.00 uur . Van
21.00 tot 22.00 uur kunt u individueel informatie inwinnen bij de
politieke partij(en) van uw keuze.
Wilt u bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn, meldt u zich
dan vóór 27 augustus aan via email: secretariaat@mee-nob.nl.
Vermeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, welke avond u
bezoekt en met hoeveel personen.
Het adres waar de bijeenkomst
plaatsvindt ontvangt u na aanmelding. Meer informatie? MEE
Noordoost Brabant, www.meenob.nl, telefoon 0413 33 47 33.

Progressief Bernheze:

‘Fiets lost problemen op’
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Een tweetal opvallende artikelen in de krant over fietsen: ‘Griek
kiest voor fiets’ en ‘Tien steden op twee wielen’. De Grieken ontdekken hoe
goedkoop, gezond en handig de fiets is nu het autorijden te duur is voor steeds
meer Grieken. De verkoop van de fiets is gestegen met 25%, het aantal auto’s
op de weg is al twee jaar achter elkaar met 40% gedaald. Bezoek je een grote
stad dan is het heel normaal een fiets te huren om de stad te verkennen. Veel
steden investeren in fietspaden en - routes omdat er geen plaats meer is voor al
die auto’s in de steden.
Fietsen populair
Met de komst van de elektrische fiets stapt in Nederland een
nieuwe groep mensen op de fiets.
Het gemak en de grote mobiliteit
zorgt voor een afname van het
aantal autokilometers. Progressief
Bernheze wil dat bij de aanleg van
wegen en woonwijken en het realiseren van winkels en kantoren

de belangen van de fietser op de
voorgrond staan. Het is zeker dat
de fiets in Nederland nog populairder wordt. Hopelijk niet als gevolg
van Griekse toestanden maar door
de erkenning dat fietsen gezond
en beter voor de leefomgeving is.
Normen aanpassen
Het valt Progressief Bernheze op

dat bij de plannen het aantal benodigde parkeerplaatsen voor fietsen
zeer laag is. Deze normen zijn niet
van deze tijd. Wij zullen er op toezien dat de fiets de aandacht krijgt
die zij verdient: de eerste plaats.
Reacties kunt u sturen naar reactie@progressiefbernheze.nl

Samen bakkeleien over gerst
Missie voor de Missie
VORSTENBOSCH – Samen staan we sterk, moeten ze hebben gedacht. De Vorstenboscher bakker Jan van
Leur, molenaar Jan Smolenaar, Marcel Voorneman en garagehouder Siebert van der Pas zijn samen voor het
goede doel aan het werk gegaan. Door samen gerst te verbouwen, er meel van te malen en daarvan broden
te bakken, kan de opbrengst van de broden besteedt worden aan een goed doel.
In meerdere kernen van Bernheze
zijn goede initiatieven ontstaan
tussen verschillende specialisten
die samenwerken aan een product
dat van het land komt. Garagehouder Van der Pas had een stuk
land gekocht, maar maïs vond
hij niet mooi, gerst wel maar wat
moest hij daarmee beginnen?

‘Hooien als de zon schijnt’
Groldersedijk in Heesch

De molenaar en bakker komen regelmatig over de vloer bij de garagehouder en toen het ter sprake
kwam, werd de missie duidelijk.
Het moest gaan naar Vorstenbosch
en naar een goed doel, zo werd de
missie van de heren een donatie
voor de missie van de Vorstenbo-

sche missionarissen. Ten gunste
van hun goede werk is elk jaar een
fancy fair die dit jaar niet doorging.
Zo hopen we toch een mooie bij-

drage te doen. Begin oktober moeten de eerste broden in de winkels
in Veghel en Vorstenbosch van Van
Leur liggen.

Informatie voor de kernen
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Burendag 22 september
BeRNHeZe - Buurtorganisaties kunnen tot 1 september 2012 een bijdrage vragen via www.burendag.nl
Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds in samenwerking met
Douwe Egberts; een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met
je buren en buurt.
Het Oranje Fonds en Douwe egberts ondersteunen buurten om op
deze zaterdag een dag te organiseren waarop je als buren gezellig samen komt en waarbij buren
iets goeds doen voor elkaar en de
buurt.
Het Oranje Fonds biedt buurtorganisaties met goede plannen een
bijdrage tot maximaal € 500,- om
plannen, die ze met en voor de
buurt willen oppakken, op Bu-

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

rendag uit te voeren. Buurtorganisaties kunnen tot 1 september
2012 een bijdrage van maximaal
€ 500,- aanvragen.
Aanvragen en informatie
Informatie inclusief een aanvraagformulier en alle voorwaarden
vindt u op www.burendag.nl. U
kunt voor vragen en ondersteuning voor het aanvragen van een
bijdrage contact opnemen met

De tOeKOmst Van beRnHeZe
Bijna hadden we een Olympisch medaillewinnaar in Bernheze.
Raymon vocht ervoor maar kon in de finale net niet bij de eerst drie
eindigen. Jammer, maar op naar een volgende finalewedstrijd.

stichting Vivaan, telefoon (0412)
45 65 46 of (0412) 64 79 75.

Bernheze werkt mee aan Social-Return
Meer kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen
BeRNHeZe – De overheid kan bij het verstrekken van opdrachten de
opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoering van het werk
ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. (social return)

voorzieningsindicatie werk en/of
werkervaringsmogelijkheden aan
te bieden.

Op deze wijze krijgen langdurig
werklozen en mensen met een
sociale
werkvoorzieningsindicatie een kans op werk of een kans
om werkervaring op te doen om
zo hun positie op de arbeidsmarkt
te verbeteren. Deze aanpak wordt
social return genoemd.
De gemeente Bernheze heeft in
haar werk-en inkomensbeleid opgenomen dat zij “mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden wil bieden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergro-

De regionale IsD Optimisd heeft
kandidaten aangedragen die bij
Muller Bouw BV of een van de
onderaannemers werkervaring op
kunnen doen. Dit heeft erin geresulteerd dat 3 personen voor langere tijd werkzaamheden verrichten op de bouwplaats.

ten”. eén van de middelen die de
gemeente Bernheze hiervoor inzet
is dat zij in aanbestedingsbestekken een ‘social return’-paragraaf
opneemt.
Bij de opdracht om het Nesterlégebouw in Nistelrode te renoveren en uit te breiden naar het toekomstige gemeenschapshuis voor
Nistelrode, heeft Muller Bouw BV
als hoofdaannemer de verplichting aanvaard om aan mensen met
een uitkering of een sociale werk-

Wethouder Rein van Moorselaar
ziet de invulling van social-return
als een leertraject en wil bij toekomstige aanbestedingen dit zoveel mogelijk toepassen.

Generale ‘Duofiets’
NIsTelRODe - Op woensdag 22
augustus om 9.30 uur zullen Wethouder Donkers en KBO-voorzitter Jan Heijmans de duofietsen
officieel in gebruik stellen, maar
afgelopen zaterdag was er al een
soort van generale repetitie om te
kijken of alles goed werkt…
Gerret Bens (bewoner laarstede)
heeft dit initiatief voor een generale repetitie genomen en wilde
met de oudste en jongste bewoner van de laarstede gaan fietsen.
Helaas is de oudste bewoner niet
helemaal fit, dus zij heeft van het
ritje afgezien. Daarom mocht Hien
van der Velden mee gaan fietsen.
Zij vormt samen met Gerret een
duo op de fiets.
Op de andere duofiets heeft Jos
van den Broek plaatsgenomen en
hij zal samen met Bart van den
AFD. HEESCH

Bernheze was afgelopen week in de ban van de Olympische spelen. In
Heesch en Vorstenbosch waren het zelfs de thema’s van de kindervakantieweek. Prachtige weer en de inzet van veel vrijwilligers en sponsors zorgden voor een zeer vermakelijke en leerzame week voor de
Bernhezer jeugd. Ook in Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Nistelrode
waren vele honderden kinderen aanwezig bij de kindervakantieweken.
Hutten bouwen en spelletjes spelen met elkaar. Alvast wat wennen
aan wat vroeger opstaan want de scholen beginnen weer.

‘11 scholen in bernheze bezitten
het bvl’
De leerlingen van de Beekgraaf in Nistelrode zien hun school maar
voor de helft terug. De andere helft is in de vakantieperiode vakkundig gesloopt. Begin volgend jaar moet op de plek een nieuw schoolgebouw staan. Dan zal ook de andere helft plat gaan. Vanaf deze week
wordt het voor de automobilisten in Bernheze dus weer meer uitkijken. Jeugdige fietsers en voetgangers op weg naar of van school zijn
kwetsbare verkeersdeelnemers. Even niet opletten en een ongeluk is
zo gebeurd. Het aantal ongevallen waar kinderen bij betrokken zijn
stijgt helaas nog steeds. Gemiddeld melden zich per jaar zo’n 14000
kinderen tot 12 jaar betrokken bij een fietsongeval bij de spoedeisende hulp. Ruim 40% van de verkeersdoden in Nederland zijn fietsers en
voetgangers.
Gelukkig weten de scholen dat ook en 11 scholen in Bernheze bezitten het zogenaamde BVL oftewel het Brabants Verkeersveiligheid
Label. Dat wil zeggen dat scholen samen met verkeersouders structureel aandacht hebben voor verkeerseducatie voor kinderen tussen 4
en 12 jaar. Als we nu als volwassen autobestuurders ook onze verantwoording nemen, snelheid aanpassen en misschien ook wat vaker de
fiets nemen.
Verkeersveiligheid is natuurlijk ook een zorg voor de gemeente. Een
pleidooi voor meer veilige routes voor fietsers en voetgangers, vooral
in de kernen, is niet nieuw. Vele partijen roepen dat al langer maar
er is maar gestaag verbetering merkbaar. En we weten dat in vooral
Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Heesch nog hard nodig is. De jeugd
is de toekomst en een duurzame gemeente denkt aan de toekomst.
Met groet van Ad

Grootste collecte ooit
blijft nodig
3 september start collecteweek KWF Kankerbestrijding
Broek – al 16 jaar de jongste bewoner van de laarstede – een duo
vormen.
Ze hadden een mooie dag uitgekozen en hebben ongeveer 21 km

gefietst richting De Heische Tip
waar ze een bakje koffie hebben
gedronken, om daarna via het slingerpad weer terug fietsten naar de
laarstede.

iedereen
verdient een
morgen

KBO naar Noord Holland

HeescH – De leden van KBO-Heesch gaan weer een dag op reis en wel op woensdag 5 september. Om 8.30
uur vertrekt de bus vanaf de Misse richting Haarzuile, waar in ‘Het Wapen van Haarzuylen’ koffie met gebak
geserveerd wordt.
Via een toeristische route gaat de
tocht verder naar Katwoude, gelegen aan de kust van het IJselmeer.
Daar worden de deelnemers ontvangen door de familie Klomp in
klederdracht op hun Kaas & Klompenboerderij ‘De simonehoeve’.
Na een rondleiding op deze kaas
en klompenboerderij is er een koffietafel. De reis wordt vervolgd
naar Zaandijk, waar iedereen op
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een schip een tocht over de Zaan
zal maken. Vanaf de boot kan
men van een oerhollands tafereel
genieten. Na deze rondvaart rijdt
de bus via een toeristische route
naar leersum waar in restaurant
Darthuizen als afsluiting een heerlijk 3-gangen diner geserveerd zal
worden. Volgens plan zal de bus
om 21.15 uur weer op de Misse
aankomen. Ook voor mensen die

wat minder goed ter been zijn is
deze dagtocht een aanrader. Ook
rolstoel gebonden leden zijn van
harte welkom, wel moeten zij zorgen voor een eigen (betalende
begeleid(st)er. De begeleider hoeft
geen lid van KBO-Heesch te zijn.
De aanmelding voor deze dagtocht is op woensdag 22 augustus
van 13.00 uur tot 14.30 uur in de
Pas. Deelname kost € 58,-.

BeRNHeZe – Op maandag 3 september gaat de grootste collecte
van Nederland weer van start. Gedurende deze week staan 120.000
vrijwilligers op tegen kanker om
zoveel mogelijk geld op te halen.
Een enorme operatie die van levensbelang is. Immers hoe meer
collectanten geld inzamelen, hoe
groter de opbrengst is en hoe
meer geld er is voor onderzoek en
meer kans op genezing.

Kanker is een vreselijke ziekte die
ons allemaal raakt. eén op de drie
Nederlanders krijgt gedurende zijn
leven kanker, per jaar ruim 91 duizend mensen. er sterven jaarlijks
bijna 42 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in
Nederland. Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. sta daarom vandaag nog
op en help mee in de strijd tegen
kanker . De collectant van KWF
Kankerbestrijding komt in de week
van maandag 3 t/m 8 september
weer bij u aan de deur. elke collectant kan zich legitimeren. KWF
Kankerbestrijding is te herkennen
aan het rood-wit-blauwe logo met
de krab en aan het Keurmerk van
het centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan
een gift overmaken op giro 26000.
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Prijswinnaar Balonnenwedstrijd bekend
NISTELRODE - Afgelopen week
is de winnaar bekend geworden
van de ballonnenwedstrijd van
C.V. De Hossende Wevers tijdens
de Pinksterfeesten. De ballon van
Daan van Dinther uit Nistelrode is
het verste weg teruggevonden.

Wij, Rien Romme (28) en
Anke van Dijk (23) zijn
1 januari 2010 vertrokken
uit het gezellige Brabant, en
zijn verhuisd naar Gerolstein
(Duitsland).

De ballon van Daan is terecht gekomen in Leisele in België. Dit is
maar liefst 218 km weg. Daan
heeft hiermee 2 entree kaartjes
gewonnen van de Efteling. Vorige
week heeft Daan zijn prijs al thuis
ontvangen.

We zijn begonnen!

Piet en Marietje Gouden bruidspaar
NISTELRODE - Piet werd 74 jaar geleden geboren op de Langstraat. Hij
was een van de tien kinderen uit een boerengezin. Toon Langenhuizen,
de vader van Piet, was een van de drie loonwerkers in het dorp. Samen
met zijn broer Wim hielp Piet thuis mee op de boerderij en het loonbedrijf. Marietje werd geboren in Zeeland als kind uit een gezin van
7 kinderen. Weliswaar in een boerengezin, maar na de lagere school
kwam ze als kindermeisje deftig in huis bij burgemeester Werner. Daarna deed ze de opleiding voor kraamzorg in Huize Bergen in Vught. En ze
ging werken bij de kraamzorg in Veghel. Toen ze twintig jaar was leerde
ze Piet kennen in een danszaal in Reek. Na vijf jaar werd er getrouwd.

Na hun huwelijk bouwde het
paar een woonhuis aan de Loosbroekseweg, met achter het huis
een schuur voor landbouwwerktuigen. Piet begon voor zichzelf
met een dorskast, een ploeg en
een maaibalk. Later kwamen daar
nog een gierton en een maishakselaar bij. Samen runden zij het bedrijf. Piet deed het buitenwerk en
Marietje de planning, facturering
en de kinderen uiteraard.
Samen kregen zij 5 kinderen, vier
zonen en een dochter. Marcel,
Vincent en Mieke wonen in Nistelrode, Mark in Heesch en Twan in
Grave. Zij hebben opa en oma verblijd met 12 kleinkinderen, tussen
de 4 en 15 jaar. Daar trekken opa
en oma graag mee op, onder andere op het bedrijf van zoon Marcel. Na het werk speelt Piet graag
op zijn accordeon. Na gedane arbeid is het goed rusten en daarom
trekken ze er samen veel op uit. Ze
hebben de uiteinden van de wereld
bezocht: Australië, Nieuw Zeeland
en Zuid Afrika. Ze zijn vaak met de
auto naar Oostenrijk op vakantie
geweest. En dit jaar zijn ze nog met
de bus door Frankrijk gereisd.
Zoals valt op te maken uit bovenstaande tekst een stel dat weliswaar niet meer van alles moet,
maar nog steeds oog heeft voor de
leuke dingen in het leven. Zo ook
voor een feestje op zijn tijd, waar
we afgelopen dinsdag 14 augustus
de nodige aandacht aan besteed
hebben.
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WOORDZOEKER

Zoals ik jullie een tijdje geleden al geschreven heb, hebben wij
een vergunning voor een nieuwe koeienstal. Deze vergunning
hebben we in maart 2012 toegewezen gekregen. Inmiddels zijn
we volop bezig met de bouw van de nieuwe stal!
In de nieuwe koeienstal, kunnen we tussen de 300 en 350
melkkoeien houden. Aangezien onze huidige melkstal erg
verouderd is, wordt er ook ‘n nieuw melksysteem gebouwd.
Hiermee kunnen er 50 koeien tegelijk gemolken worden. Wij
hebben gekozen voor een carrousel melkstal, het voordeel
hiervan is dat we in een korte tijd veel koeien kunnen melken.
We kunnen dan per dag ongeveer 4 uur werken besparen,
ten opzichte van de huidige situatie. Bij dit systeem staan de
koeien op een ronddraaiend plateau, en draaien aan de melker
voorbij. Tijdens het melken draait de koe een rondje mee op de
carrousel, zodra deze helemaal rond is gedraaid kan de koe het
plateau weer verlaten. Zo maakt hij plaats voor de volgende
koe.
De Eifel is een heuvelachtig gebied. Dit heeft niet altijd
voordelen. Er moet erg veel grond verzet worden om een goede
rechte ondergrond voor de nieuwe stal te krijgen. Precies 4
weken geleden is het grondverzetbedrijf begonnen met graven,
voorlopig zijn ze nog niet klaar. Er wordt elke dag met twee
grote kranen en 4 á 5 (soms 6) vrachtwagens hard gewerkt. Per
dag worden er zo´n 300 vrachtwagens grond weg gereden, deze
grond wordt naar een ander stuk land getransporteerd en vlak
geschoven. Op deze manier kunnen we schuine stukken land
‘’vlak’’ maken, zodat we deze gemakkelijker kunnen bewerken.
De zomervakantie zit er bijna op, onze vakantieappartementen
hebben het eerste zomerseizoen goed gedraaid. De vakantiegasten waren allemaal erg enthousiast, dat is voor ons
natuurlijk leuk om te horen! Nu staat het naseizoen voor de
deur, dus wilt u er nog lekker een paar dagen tussenuit, kijk
dan op www.eifel-vakantie.nl!
Groetjes,
Anke van Dijk

Bezorger

van de maand
juni / juli

ZOEK DE VOLGENDE
WOORDEN:

NATASCHA
MEULENDIJK

fijnschrijver,
kleurpotloden,
lunchtrommel,
collegeblokken,
etiketten, notitieblok,
schriften, schrijfmappen,
boekentas, agenda,
liniaal, potlood, gum,
pen, mappen, leren,
schrijven, lezen, boeken,
rekenmachine, ordner,
kaftpapier, lesrooster,
pauze, rugzak, boekentas,
stiften, geodriehoek,
computer, fietsen

15 jaar
Nistelrode

MOOIBERNHEZERTJE
PERSONEEL?
Zoekt u een werkster?
Slechts € 12,95 uur
www.hulpstudent.nl,
bel 06-14826000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.

HUIS- EN TUINRAAD
VERKOOP
Zondag 9 september
9.00 – 17.00 uur
De Hoef 8 – Nistelrode
joboog@hotmail.com
Valt gelijk met Rommelmarkt
Buurtver. Over den Dries.

WILT U OOK EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?

Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170.
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Broemdag HDL
Rijvaardigheidstest voor 55+
HeesWIJK-DINTHeR/lOOsBROeK - Op donderdag 18 oktober kunnen mensen uit Heeswijk- Dinther en Loosbroek van 55 jaar en ouder
hun rijvaardigheid laten testen door een rijinstructeur. Dat kan tijdens
de BROEMdag die het ouderenwerk van Vivaan samen met de katholieke ouderenbonden uit die plaatsen organiseert.

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
Audi500
A3 Quatro
4 wd40.00
20- 16v
s line
200pk
Fiat
zeer apart
km
airco
..........2005
2007
Fiat
Panda
km. ................................2010
2009
Citroen
C3 4200
nw model
Ford
1.3i
51 40.000
kW .............................
2004
Fiat Fiesta
500 zeer
apart
km airco
2007
Ford
Focus
C-Max
1.8i
16V
Ghia
55000km
..2006
Fiat Panda 4.200 km
2009
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Fiat Punto nw model
1999
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Fiesta1.3i
51 kw
Honda
Civic sportwielen
dikke uitlaat .......2004
2001
Ford Fusion
16V77.000
5-drs km. ................2006
Mazda
6 1.8 1.4
Clima
2003
FordCooper
Ka
Mini
.............................................2002
2007
Mini
Cooper
16V5-drs
.................................
2008
Honda
Civic 1.6
1.4 16V
automaat
2005
Opel
Agila
1.0sportwielen
10.000 km
........................
2005
Honda
Civic
dikke
uitlaat
2001
Opel
Agila 1.2 16V airco 70.00 km. ..........2007
2005
Hyundai Getz 30.000 km airco
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Hyundai Atos spirit 60.000 km
2003
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Mini Omega
Cooper 2.0i aut. 141.000 km. airco ..2007
Opel
1999
Mini Vectra
Cooper1.6
1.6 16V
16V .................................2008
Opel
1998
OpelZafira
Corsa1.9D
1,4 5 drs
40.000 km
2008
Opel
......................................
2006

OpelZafira
Zafira 2.0
Opel
2.0DTH
DTH .................................2003
2003
Opel
Elegance
80.00037.000
km. km
......2011
2002
Opel Zafira
Insignia2.2i
1.9 cdti
sports tourner
Opel
Zafira
.................................2001
2005
Peugeot
206Y20
2.0 DTH
16V GTI
Peugeot
206
2.0
16V
GTI
.........................
2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km
2006
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot 107 11.000 km airco
2011
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault206
Megane
Stationcar
2001
Peugeot
rally car
20i 16v heel apart en snel..2004
Renault
Clio
1.2
16V
airco
64.000
km
Peugeot 306 Break 1.6 ............................2006
1999
Renault Clio 1.6
Renault
1.216V
16Vairco
airco 64.000 km. .....2003
2006
Renault
Clio 1.3
1.6 16V airco ........................1999
2003
Suzuki Swift
Seat
16Vautomaat
Sensation 49.000 km...2005
2006
VolvoIbiza
XC701.4
5-drs
Suzuki
Jimny 4+4 ...................................1999
2000
Volkswagen New Beetle 20i
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen Golf d 5drs.blue motion
2009
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Motor Suzuki GSX 750r
2005
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Crommenacker Automobielen
Nistelrode
Het adres voor al uw autozaken!
tel. (0412) 61 71 00

Nu gratis airco & zomercheck

55+
Aktie!
In
een
tijdsbestek
van drie uur
nemen de deelnemers aan deze
dag deel aan een rijtest in hun eigen auto, een theorietest en een
bewegingsles. In de weken daarvoor kunnen zij gratis hun ogen laten testen. De uitkomst van de rijvaardigheidstest en de theorietest
hebben geen enkel gevolg voor
het rijbewijs. Het is de bedoeling
om de deelnemers een deskundig
advies te geven over hun rijstijl;
wat zij met dat advies doen, moeten zij zelf weten.
18 oktober 2012
’s Ochtends van 9.00 tot 12.00
uur kunnen 30 mensen deelnemen
aan dit programma, ’s middags
nog eens 30. De BROeMdag vindt
plaats in cultureel centrum Bernrode, Zijlstraat 1a, in de ruimte van
KBO Heeswijk. Deelnemers die
dat willen, kunnen begin oktober
nog een opfriscursus voor theorie
volgen. Voor de rijvaardigheidstest
is een eigen bijdrage verschuldigd
van € 12,00, de opfriscursus kost
€ 3,00. Mensen die willen deelnemen aan deze dag kunnen een
inschrijfformulier aanvragen bij het
ouderenwerk van Vivaan. Dat kan
telefonisch op werkdagen tussen
9.00 en 13.00 uur: (0413) 367309.
Belangstellenden kunnen ook een
e-mail sturen naar broem.dag@vivaan.nl met vermelding van naam
en adres.

Kettingspray

nu voor € 9,00 ipv € 14,95
Geldig tot en met september 2012

Spierings Motorservice Heesch
Graafsebaan 29a, 5384 RS Heesch, tel (0412) 45 23 49

www.motortuning.nl

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Volvo XC60 aut. Summum alle opties bomvol
Navi Leder 89.000 km
2009
• Vw Polo 1.6i el. ramen + spiegels, stuurbekr.
centr. vergr. 176000 km.
1999
• Renaul Scenic 1.6 16v Navi ECC electr. ramen +
spiegels komt binnen
2010
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2
Airco stuurbekr. el. ramen Navi
2009
• Renault Grand Espace 3.5 i Initiale AUT.
Alle opties incl. DVD-Entertainment
2006

• Renault Twingo 1.2 el. Ramen centr. Vergr.
108.000 km
1998
• Ford Focus 1.6 16v Station ECC, PDC CD
Trekhaak 124.000 km
2007
• Opel Meriva 1.4 16v ECC Radio-CD Stuurbekr.
Electr. ramen 106.000 km
2005
• Fiat Panda 1.2i Airco Electr. ramen Radio-CD
Stuurbekr. 20.000 km
2008
• BMW 318I Touring ECC Radio-cd Stuurbekr.
electr. ramen
1997

Réparateur ag
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

Een greep uit voorraad
Alfa 145. Twin spark

1997

€

S O L U T I O N

999,-

Nissan Terano diesel

Citroen Xara Break 2.0 hdi 2004

€ 4.950,-

Opel Corsa 1.4 groen

Citroën C5 2.0 HDI

2004

€ 2.750,-

2 x Citroën Xara 1.4

1999 vanaf €1.500,-

Sticker réparateur.indd 1

É C O N O M I Q U E

-

1998

€ 2.950,-

1996

€

999,-

Opel Vectra 1.8 nieuwe apk 1994

€

650,-

Peugeot 307 hdi break

2007

€ 7.600,-

2 x Citroën Xara Picasso diesel vanaf € 1.999,-

Peugeot 206 leer ( LMV)

2002

€ 3.950,-

2 x Fiat Panda

Renault Megane 1.9 dci half leer etc 2004 € 4.900,-

1996 & 2005

Hyundai Getz. grijs met.

2002

€

999,-

€ 2.650,-

Renault Twingo wit

1995

€

Mercedes 220 diesel groen met. 1998 € 3.650,-

Rover 2.5

2002

€ 3.450,-

MG 2r 160 1.8 3 drs LMV

Seat Arosa rood 3 drs

1998

€ 1.500,-

VW Golf Cabrio

1998

€ 2.999,-

2003

€ 3.950,-

Mercedes Vito 109 CDI DL 2006 excl. btw € 9.750,-

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

650,-

Q U A L I T É

E T
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Bekijk de meest nabije ster!
Zonnemiddag 26 augustus
HEESCH – Op zondag 26 augustus
is Sterrenwacht Halley van 13.00
tot 15.00 uur geopend voor publiek. Die middag staat de meest
nabije ster centraal: onze Zon.
Als het niet bewolkt is, worden allerlei grote en kleine telescopen op
de Zon gericht. Die zijn voorzien
van speciale filters tegen het felle
zonlicht. Dankzij die filters zie je
donkere zonnevlekken en indrukwekkende, snel bewegende zonnevlammen en protuberansen op

Opening WHV Kantine door
Ere-voorzitter Peter de Klein

de Zon en aan de rand van de Zon.
Leden geven daarbij tekst en uitleg.
In het auditorium worden presentaties over de Zon gegeven.
De entree bedraagt € 5,00 (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,00).
Het adres van Sterrenwacht Halley
is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/
Vinkel (halverwege Heesch en Vinkel). Groepen kunnen op andere
dagen en tijden terecht. Bel voor
een afspraak: (0412) 45 49 99.
Meer informatie over Sterrenwacht
Halley: www.sterrenwachthalley.nl

paardensport

Kampioenschappen Outdoor Paarden
Zaterdag 18 en zondag 19 augustus
Vorstenbosch - De organisatie van de Kampioenschappen is dit jaar
in handen van Paardensportvereniging De Trouwe Kameraden in het
buitengebied van Alphen-Chaam. Er zal gereden worden in de disciplines springen, dressuur en clubkampioenschappen. De vereniging R.S.V.
Vorstenbosch heeft wederom een afvaardiging van paardenruiters die
verdienstelijk punten hebben gehaald tijdens de selectiewedstrijden,
waarvan zelfs 1 ruiter het Kring Kampioenschap heeft gehaald in de
klasse Zwaar Springen. Wij wensen de paardenruiters een succesvol
kampioenschap.

Paarden Kring Kampioenen Kring
Uden
Springen klasse Z, Sophie Claassen
paard Vinaralda P

Startbewijs voor de Brabantse
Kampioenschappen Paarden
Springen paarden klasse L, Sophie
Claassen paard Barcelona
Springen klasse M, Sophie Claassen paard Belisina
Springen klasse Z, Sophie Claassen
paard Vinaralda P
Springen klasse ZZ Henk Diks
paard Zappa
Dressuur klasse M1 Sofie van Vugt
paard Cidamorka
Dressuur klasse M1 Anne Hurkmans paard Bandia
Dressuur klasse M2 Charlotte v.d.
Liefvoort paard Zidane Louie
Dressuur klasse Z1 Yardena van Es
paard Zamira
Dressuur klasse Z1 Chantal v.d.
Liefvoort paard Azila

Foto’s: Jan Gabriëls

wandelen

Wandel3daagse in Loosbroek

Loosbroek - Ook in 2012 willen
wij graag weer de beste beentjes
voor zetten en organiseren daarom
op 22, 23 en 24 augustus onze
wandeldriedaagse. Afstanden die
je kunt lopen: 3, 5 of 10 kilometer. Elke dag wordt er gestart bij de
Wis om 18.00 uur. Vrijdag de laatste dag is er een ballonwedstrijd ter
afsluiting.
Wij hopen weer op een gezellige
grote opkomst en natuurlijk mooi
weer. Bestuur De Wis, Loosbroek.

voetbal

Opnieuw winst Prinses Irene

Nistelrode - Prinses Irene speelde zondagmiddag de tweede oefenwedstrijd van het nog prille seizoen. De einduitslag was 4-0. Volkel
was de tegenstander een ploeg waar Prinses Irene het altijd moeilijk
mee heeft en waar vorig seizoen nog van werd verloren. Volkel degradeerde uit de 3e klasse, onze mannen gingen naar de 2e klasse.

paardensport

3e prijs en plaatsing NK

Natuurlijk ontbraken er nog de nodige spelers, zo komt Job van den
Elzen dinsdag pas terug van zijn

Heeswijk-Dinther – Didi Dekkers heeft afgelopen zaterdag met
pony Sindy mogen deelnemen in
Chaam aan de Brabantse Kampioenschappen in het B-L. Daar werd
ze 3e en dus mocht ze zondag de

de finale rijden. Na 3 spannende
manches werd ze 3e en zo heeft ze
zich weten te plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen op 1
september in Ermelo.

wereldreis en is bijvoorbeeld Cobenn Farneubun juist op vakantie
gegaan. Zoals bekend heeft Noyah

Farneubun na één jaar, zijn voetbalschoenen weer van de wilgen
gehaald. Hij speelde een halve
wedstrijd mee.
In de 1e helft was het wat onrustig
achterin en had Prinses Irene niet
te klagen omdat Volkel een paar
goede kansen niet wist te verzilveren. Nadat Jeroen Bekker Noyah
Farneubun al eens een niet te missen kans had gegeven, maar die
hij wel miste, scoorde hij wel in de
40e minuut de 1-0, opnieuw was
Bekkers de aangever.
Meteen na rust werd het 2-0 door
Jevaro Ikanubun, die met een droge knal de voortreffelijke Volkel
doelman verschalkte. Na ’n uur
stond het 3-0. Bekkers kopte raak
uit een voorzet van Gijs van Erp.
Tien minuten later scoorde Bekkers opnieuw. Nu kwam de voorzet van Sjuul van der Heijden die
als rechtsback, zeker in aanvallend
opzicht, heel aardig speelde.
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jeu de boules

3e keer Nisseroise Kampioen

Jeu de Boules kampioenschappen

15

hardlopen

SP Maasland
Run Classic (MRC) 2012
Hazenakkerloop Oss

Harry van Niftrik, Jan Wijnen & Rien Verstegen

Nistelrode - Eindelijk was het dan zo ver, zaterdag 11 augustus jl.,
trokken de Jeu de Boulers uit onze leefgemeenschap Nistelrode naar de
Gildenhof, de locatie van het gilde St.Antonius Abt- St. Catharina aan
de Hoge Akkers te Nistelrode. Daar organiseerden het gilde en de Jeu
de Boulesclub Die Lé het jaarlijkse Nistelrodese Jeu de Boules kampioenschap.
Een lange rij fietsen stond keurig
opgelijnd, een stille getuigenis van
het feit dat de weergoden ons zeer
goed gezind waren; de dag was
zonovergoten. Deelgenomen werd
door teams van gildeleden, jeu de
boules leden, maar ook teams die
Nistelrodese
buurtverenigingen
vertegenwoordigden traden aan.
Met de Olympische gedachte in
het achterhoofd dat deelnemen
belangrijker is dan winnen, werd
de gehele dag in een ontspannen

paalzitten

sfeer gespeeld.
De hapjes en drankjes, ter versterking van de inwendige mens, werden met graagte afgenomen.
Het door het gilde in verloting gebrachte weekend voor twee personen werd gewonnen door Ans van
der Heijden-Vogels.
Toen echter de finalewedstrijden
werden gespeeld bleek de drang
om alles te geven om te winnen
niet meer te onderdrukken. Dit leverde voor de aanwezige toeschou-

Uitzonderlijk

wers een prachtig schouwspel op,
want geen der partijen wenste een
duimbreed toe te geven.
Uiteindelijk werd het pleit met een
beslissende worp beslecht.
De verliezersprijs ging naar Jos en
Ans van de Lee en Peter Pittens.
De derde prijs ging naar Kees en
Ans van Oosten en Jeanne Nieuwenhuizen.
De tweede prijs ging naar Jos en
Gerrie Bongers en Peter Ludwig,
de ploeg die zoals hierboven beschreven in een zeer spannende
finalestrijd haar meerdere moest
erkennen in het team van Rien
Verstegen, Harry van Niftrik en Jan
Wijnen.
Zij wonnen de 1e prijs en ook nog
de grote wisselbokaal.

bridgen

Bridgecursus
voor beginners
Heeswijk-Dinther – Bridgeclub
de Klotbeek start op 13 september
met een bridgecursus voor beginners.

Het record van 57 uur paalzitten
werk verbroken. Ook de Nisseroise
Nick van der Linde ging hier overheen.
Op het moment dat bovenstaande
foto gemaakt is, is het maandagavond. Paalzitten bij café ‘t Theke
in Herpen. De enige opdracht:
Wakker blijven! En dat lijkt simpel,

maar dat is het niet, vertelt hij. Het
is koud ’s nachts en ze zitten er al
vanaf 9.00 uur zaterdagmorgen.
Uiteindelijk heeft hij het tot dinsdagmorgen 2.00 uur volgehouden.
Hierdoor behaalde hij de derde
plaats. Chapeau!
Meer informatie?
Zie www.mooinisseroi.nl

De cursus zal plaatsvinden op de
donderdagochtend van 9.30 –
12.00 uur in het CC St Servaes. De
cursus omvat 12 lessen. De kosten
van deze beginnerscursus bedragen € 80,00 en dit is inclusief cursusmateriaal. Het minimum aantal
deelnemers is 12.
Eind augustus wordt beoordeeld
of er voldoende deelnemers zijn en
de cursus door zal gaan.
Inlichtingen en inschrijving: A.
Pennings, Hoog Beugt 6, 5473 KP
Heeswijk-Dinther; T: 0413-293103.

oss – Op woensdag 22 augustus
is de hazenakkerloop in Oss. Deze
hardloopwedstrijd is onderdeel
van het SP Maasland Run Classic
circuit. De start van de 5 kilometer is om 19.30 uur en om 19.35
uur klinkt het startschot voor de

10 kilometerwedstrijd bij vijver
de Hazenakker in Oss. Voor meer
informatie over deze en andere
wedstrijden, uitslagen, foto’s en
tussenklassement kan gekeken
worden op www.avoss78.nl/mrc
of www.facebook.com/avoss78.

paardensport

Brabantse
Kampioenschappen Pony’s
Vorstenbosch – De Ponyruiters van vereniging R.S.V. Vorstenbosch hebben een zeer zonnig
Brabants kampioenschap achter
de rug. Onderstaand de uitslagen.
Springen B categorie D Vivanne
Rossieau, Melle Katinka 19e plaats
Dressuur L1 cat D Abe Litjens,
Orchid’s Tigersun 22e plaats met
55,50%

Dressuur M1 cat B Abe Litjens,
Rak’t Frizo 6e plaats met 57,67%
Dressuur Z1 cat D Renza van der
Wijst, Orchid’s Amanda 21e plaats
met 58,53%
Dressuur Z2 cat D Baukje Litjens,
Orchid’s Joel 10e plaats zaterdag
met 60,98%
Dressuur Z2 cat D Baukje Litjens,
Orchid’s Joel 10e plaats zondag
met 61,46%
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
BERNHEZE
t/m 19 augustus
Fotowedstrijd Water
17 AUGUSTUS
Teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg

Zonnemiddag
Locatie: Sterrenwacht Halley
Zie pagina 14

17 AUGUSTUS
Masters off Biljarts
Locatie: Café zaal Jan van Erp

NISTELRODE

18 AUGUSTUS
Open Dag muzieklessen Muzelinck
Locatie: Bernrode

T/M 26 AUGUSTUS
Inschrijving 45+ Lipstoernooi
Locatie: TC Telro

Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg
20 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER
Collecte Burkina Faso
door stg. Sahelp
Locatie: Bernheze
22 AUGUSTUS
SP Maaslandrun
Locatie: Hazenakker Oss
Zie pagina 15

17 AUGUSTUS
Suprise Disco groep 7-8
Locatie: Bobz
18 - 19 AUGUSTUS
Pipermeeting en Fly-in Modelvliegclub
The Wings
Locatie: Hoenderbossche weg
19 AUGUSTUS
Straattheater op ‘t terras
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke

25 AUGUSTUS
Bernhezeloop
Locatie: Bernheze

20 - 23 AUGUSTUS
De Ontmoeting:
Avondwandeldriedaagse
Locatie: Zorgcentrum Laarstede

3 - 8 SEPTEMBER
Collecte KWF
Locatie: Bernheze
Zie pagina 11

25 AUGUSTUS
Zomernachtfestival
Locatie: Tramplein

VANAF HEDEN
Kaartverkoop BBE
Zie pagina 6

26 AUGUSTUS
Wheels for fun
Locatie: Raadhuisplein

HEESCH
T/M 18 AUGUSTUS
Collecteweek voor kansarme bevolking
van Filipijnen
Locatie: Heesch

Open dag De Eijnderic
Locatie: Gebouw de Kanz
Zie pagina 2

LOOSBROEK

21 EN 28 AUGUSTUS
Vrije inloop Avondsoos KBO Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas

22 - 24 AUGUSTUS
Wandeldriedaagse Loosbroek
Locatie: De Wis

19 AUGUSTUS
Fietstocht met een missie
Locatie: vertrek vanaf de Eijnderic

HEESWIJK-DINTHER

Optreden Popkoor NOIZ
Locatie: Jan Cunencentrum Oss
Zie pagina 5
26 AUGUSTUS
Open dag De Eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92
Zie pagina 2
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35

Stef Bos
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe

16 AUGUSTUS
Aerobic vakantielessen
Locatie: CC Servaes

19 AUGUSTUS
Rommelmarkt
Locatie: Plein 1969
Oefentoernooi Altior selectie
Locatie: Droevendaal 1
Tandem Toertocht
Locatie: Café Zaal de Toren
24 AUGUSTUS
Open avond De Eijnderic
Locatie: CC Bernrode
Zie pagina 2
25 AUGUSTUS
Gerard van Maasakkers
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe
Zie pagina 5
26 AUGUSTUS
Zomersfeer
Locatie: Café de Toren
29 AUGUSTUS
Shakespeare in de kasteeltuin
Locatie: Kasteel Heeswijk
31 AUGUSTUS
Grand opening Party, groep 8 t/m 15 jaar
Locatie: Jongerencentrum I-Meet
31 AUGUSTUS
Eefje de Visser
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe
1 SEPTEMBER
Receptie Toneelvereniging Kantlijn

VORSTENBOSCH

17 EN 24 AUGUSTUS
Les Miserables
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe

19 AUGUSTUS
Vogelbeurs de Oranjewever
Locatie: Riethoeve

19 EN 26 AUGUSTUS
Les Miserables
Locatie: Natuurtheater de Kersouwe

21 EN 28 AUGUSTUS
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

Kienen
Locatie: Bar Elsie

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

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

