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jong geleerd… Wieke metzlar
Jeugdbestuurder draagt waterschap Aa en Maas uit

folDer Deze Week
Woensdag 25

BERNHEZE - Als

jeugdbestuurder draagt de 15-jarige Wieke Metzlar het belang van waterschap Aa en Maas uit. Water is een
basisvoorwaarde voor leven. Schoon water voedt mens en dier en zorgt voor gezonde gewassen.
Waterschap Aa en Maas zorgt niet
alleen voor schoon en voldoende
water in sloten en recreatiegebieden, zij zorgt ook voor bescherming tegen teveel water via dijken
en zuivert afvalwater. Waterschappen willen daar ook de jeugd bij
betrekken en hebben vanaf 2010
een landelijk jeugdbestuur met
daarin per waterschap één vertegenwoordiger.
Dat jeugdbestuur heeft – net als
het regionale waterschap – een
bestuur voor plannen, commissieleden voor uitvoering en een dijkgraaf voor communicatie.
Nieuwe jeugdbestuurder Aa
en Maas
Wieke, student aan het Titus
Brandsmalyceum Oss, zal als ver-

‘Het jeugdbestuur is een
belangrijk orgaan binnen het waterschap’
tegenwoordiger van het waterschap Aa en Maas deelnemen
aan de landelijke bijeenkomsten,
waarvan de 1e al op 28 september bij waterschap Groot Salland.
Jeugdbestuurders voeren opdrachten uit, die betrekking hebben op
de activiteiten van het waterschap.
Ook leren ze debatteren.

Wieke Metzlar

Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Een bijkomend voordeel voor de
bestuursleden is dat zij mee kunnen draaien in een volwassen organisatie, de waterschappen. Wieke: “Ik denk hiervan veel te leren.”

en 52 weken

zaken en haar leeftijdsgenoten
bewust maken van het belang van
schoon water en de taken van het
waterschap hierin. Van het volwassen bestuur van waterschap Aa en
Maas krijgt zij goede begeleiding
en een gedegen voorbereiding op
haar taken. Met de voorlichting
naar haar leeftijdsgenoten over
het waterschap is Wieke al begonnen. Op school heeft ze van haar
avontuur verteld en gaat zij in de
schoolkrant schrijven over het waterschap en haar taak als jeugdbestuurder.
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Belangrijk
Een belangrijke taak voor Wieke
zal zijn het betrekken van jongeren
bij het waterschapswerk. Zij zal het
Algemeen Bestuur van het waterschap informeren over jongeren-

Wieke:

BAlleTSTuDio HAnneke
VAn De STAPPen
online - BERNHEZE

24 uur 7 dag

Het jeugdbestuur
Wieke is enthousiast en heeft op
22 september haar eerste openbare optreden gehad in Haps; onthulling van de educatiekaart ‘De
weg van het gezuiverde water’.
Deze kaart functioneert als ondersteuning tijdens rondleidingen op
de rioolwaterzuivering. De kaart
verbeeldt hoe het gezuiverde water bij Grave de Maas instroomt.
Ook laat de kaart zien dat het water stroomt langs gemalen, stuwen
en ecologische verbindingszones.
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Sponsoren realiseren Bruin café
op Bernhezer Business event
BERNHEZE – Bovenaan de to-do lijst van steeds meer ondernemers staat ‘netwerken’. Voor vele ondernemers
uit Bernheze een goede reden om tijdens het Bernhezer Business Event op 5 oktober a.s. collega’s te ontmoeten. En dat kan, in een ongedwongen sfeer. Want er wordt dit keer een heus Bruin Café gebouwd op locatie,
de bedrijfshal van Geert Hermes in Nistelrode.

Daarna wordt het Bernhezer Bruin
Café geopend en is er een feest-

heerlijk eten, Drinken
ondernemers uit Bernheze; zoals en een fantastisch
Allora Caffé, Kasteel Heeswijk,
programma
May Day Wok & Go, Van Mook

2013 in motion
Het programma ontvouwt zich
nog niet helemaal, het verrassingseffect moet behouden blijven.
Toch licht de organisatie van het
Bernhezer Business Event, een tipje
van de sluier op van het event op
zaterdag 5 oktober in Nistelrode.
Jack van der Dussen, voorzitter
van het Bernhezer Business Event;
“Er is gekozen voor een laagdrem-

pelige opzet, met een gevarieerd
programma.
Doordat de muziekkeuze van de
gasten al bij de kaartverkoop doorgegeven kan worden, krijgt de organisatie een goed beeld van de
wensen. We ontvangen de gasten
vanaf 19.00 uur met een glaasje
bubbels op het ‘Foodplaza’. Hier
vragen diverse culinaire horeca-

- de Echte bakker, Petrushoeve,
Eetcafé ‘t Pumpke, restaurant Het
Sentiment, restaurant Wolters,
aandacht voor hun specialiteiten.
Ik ben er trots op dat het Business
Event wordt gedragen door steeds
meer ondernemers in Bernheze.”
De bekendmaking van Ondernemer en Jonge Ondernemer van het
Jaar wordt met de aanstekelijke
en humorvolle invulling van Karin
Breurs een heel speciaal onderdeel.

zaal, waar Live Music met diverse
artiesten, de liefhebbers voor dans
zal entertainen.

Shop in shop

l

for kids
0625
Marya shoes
16A tel. 0412-64
Nistelrode, Laar

aschoenmode.n
www.mary
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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Schadeherstel,
reparaties en onderhoud
van alle merken caravans!
Bij ons bent u
aan het goede adres!
Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode
0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Het is bijna zover: 5 oktober en u
kunt er nog bij zijn, want er zijn
nog enkele kaarten beschikbaar.

Geert en Sandra Hermes
heten u van harte welkom!
Lees meer op pagina 22

Kaarten bestellen: www.bernhezebusinessevent.nl

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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Advertorial

RIBLAPPEN VAN HET FRANSE LIMOUSIN
RUND, MET ONTBIJTKOEK

Oplage
13.500 stuks
bezorgdag: woensdag

D

e afgelopen week begon het buiten een beetje herfstig te
worden. De gedachte aan eten dat warm maakt kwam
bij mij boven en daarmee lekker gaar vlees dat lang heeft staan
sudderen, op smaak gebracht met heerlijke ontbijtkoek, wat er
zo’n heel specifiek kruidige smaak aan toevoegt. Ik wil u mijn
favoriete recept hierbij niet onthouden.

Kantoor
Tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

lunch • diner
borrel• terras• feestje
www.bomenpark.nl

Acquisitie:
rian van Schijndel
Ingrid van Linder

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

Administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
Wendy van Grunsven
Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der Steen
rian van Schijndel
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.

Wilt u het winnend
restaurantweekmenu
nog proeven...
reserveer via www.restaurantweek.nl
t/m 29 september
www.hetsentiment.nl
Toos VersTraTen & VioleT Van Dooren

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

Op lage temperatuur gegaarde riblappen
met ui en ontbijtkoek

column

Website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van Schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle Suppers

WIST u dat...

Maak de ui schoon en snij er kleine blokjes van. Peper en zout het
vlees (voor het gevoel iets meer) en braad dit aan in een stoofpan
met de boter. Het vlees mag gerust iets donkerder zijn, dit geeft
meer smaak aan het gerecht. Haal het vlees uit de pan en fruit
vervolgens de uien aan in dezelfde boter, totdat deze glazig zijn.
Doe het vlees terug in de pan. Blus het geheel
af met rode wijn, zodat er ± 3 cm vocht boven
het vlees ontstaat. Breng het geheel aan de
kook en zet het vuur laag. Doe de fijngesneden
ontbijtkoek erbij. Laat dit alles op ± 60 graden
sudderen totdat het vlees gaar is. Op het
moment dat het vlees gaar is, is alle ontbijtkoek
gesmolten en ontstaat er een licht gebonden
saus. Proef de saus na en breng eventueel nog
op smaak met peper en zout.
Serveertip:
Doordat er een licht zoete smaak aan de saus
zit, kunt u er een lekkere rodekool of een
stoofpeertje bij serveren als groenten. Als
aardappelgarnituur kunt u zeer fijn gesneden aardappelen krokant
bakken en over het gerecht
strooien. Dit geeft het
gerecht een speciale bite.
Ingrediënten:
Hoofdgerecht voor
4 personen:
• 1 kg riblappen van het
Limousin rund
• 1/5 st. ontbijtkoek fijn
gesneden
• 50 g boter
• 2 grote uien
• rode wijn
• peper en zout

Als u onze slagerij-/poelierszaak bezoekt,
zijn mijn team en ik u graag van dienst.
Riny van Esch
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Barbecue schoonmaken
Stichting

tip

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

De complete versspecialist
voor de horeca

Dierendagconcert

zing mee,
mantra zingen

Op zondagmiddag 29 september
2013 geeft Mi Canto om 15.00
uur een sprankelend DIERENDAGconcert in de Kloosterkapel.
Het concert staat in het teken van
dierenliederen, afgewisseld met
gedichten over dieren van o.a. Annie M.G. Schmidt en Daan Zonderland.
Het repertoire beslaat meer dan
vijf eeuwen, van Banchieri tot aan
Whitacre.
Mi Canto staat onder leiding van
Enrico van Schaik. Entree 5,00
euro.

Op vrijdag 4 oktober om 20.00
uur. Wanneer een mantra wordt
uitgesproken of gezongen, vibreert
en weergalmt die in ons.

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

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

Er ontstaat een verbinding tussen
onze innerlijke en de uiterlijke wereld. Iedereen kan zingen. En daarnaast is het natuurlijk gewoon fijn
om samen te zingen.
Gerie Miedema (gitaar) en Katinka
Veldhuizen (harmonium) zullen
deze avond begeleiden.
Kosten 10,00 euro.

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

Het rooster van de barbecue mag
samen met de barbecue weer bijna
opgeruimd worden tot volgend
jaar.
Voordat u dit doet wilt u natuurlijk dat het rooster echt schoon is
zodat u dit volgend jaar weer kunt
gebruiken.
Het rooster van een barbecue is
lastig schoon te maken. Met deze

tips is het echter in een handomdraai gebeurd!
• Wrijf het rooster schoon met
een prop aluminiumfolie of met
een halve citroen.
• Wikkel het barbecuerooster na
gebruik in een natte krant en
laat dit een nachtje liggen. De
volgende dag is het heel makkelijk om met een papiertje het
rooster schoon te vegen.
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Van voetbalstoel tot poëziealbumzetel

Column
D’n Blieker
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

Brabantse spraakverwarring
‘U bent al negentig jaar?? Nou, dan bent u nog goed hel! En wat een
schon huis is dees! Ik haal even mijn spullen uit de kattenbak voordat
ik hier aan de slag ga. Mijn griezel zal ik wel nodig hebben, denkt u
niet? Anders weet ik het evel ook niet! U heeft al een tas koffie gezet
zie ik?? Doe maar gauw een bakske dan, dat kan nog handig. Daarna
zal ik wel eens aan uw hof beginnen! Het is aardig warm voor de tijd
van het jaar niet? Ik pik het een beetje af. Ik zweet als honderdduizend
man, begrijpt u? Maar goed dat ik mijn korte box bij me heb! Moet
ik trouwens wat duidelijker praten? U kijkt zo naar me alsof u het in
Uden hoort donderen.’

‘U heeft al een tas koffie zie ik.
Doe maar gauw een bakske dan’

Christien van Bergen en Ilona Willemse presenteren het resultaat

bernheze – Groep 7 van BS de Kiem uit Heesch heeft, in kleine groepjes, hard gewerkt aan hun Machtige
Prachtige Zetels. Make-up-artiest Christien van Bergen en conceptueel mode designer Ilona Willemse zijn
door Cube Bernheze bij elkaar gebracht. Samen hebben ze de workshop ‘Mijn Machtige Prachtige Zetel’
vormgegeven en uitgevoerd met verschillende scholen uit Bernheze. Alle zetels werden geëxposeerd bij de
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther en Kasteel de Berkt in Heesch tijdens de Open Monumentendag.
In voorbereiding op de workshop
is de kinderen gevraagd om na te
denken over de manier waarop je
met kleding omgaat: Hoe laat je
zien wie en wat je bent en wat je
leuk vindt?
Een onderdeel van de voorbereiding was ook terug in de tijd te kijken naar de rol die uiterlijk vertoon
gespeeld heeft in de geschiedenis,
in relatie tot macht en rijkdom.
Prachtige, kleurrijke zetels
Christien is altijd bezig met visueel
profileren van mensen. “Van dichtbij zichzelf tot hele excentrieke karakters. In de zetels zien we dat
terug in het feit dat de kinderen
allemaal een eigen persoonlijke
inbreng hadden en daarin een samenwerking moesten vinden.
Op die manier vertelt de zetel een
verhaal waarin alle makers betrokken zijn.”

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

www.bernhezemedia.nl

Ilona heeft een passie voor het upcyclen in de mode design branche.
“Er wordt zoveel weggegooid en
ik zie altijd uitdagingen om uit die
textiele afvalberg iets nieuws te maken. Vroeger was macht en pracht
veel uitbundiger zichtbaar. Vandaag zien we het terug in de macht
van de merken. Alle kinderen hebben iets van kleding meegenomen
om in de zetel te verwerken. Het
zijn stuk voor stuk prachtige, kleurrijke zetels geworden.”
Iedereen vond het leuk om te doen
Lars: “Ik vond het leuk om er met
elkaar samen aan te werken.” Denise: “Om de stoel schoenen aan
te geven vond ik grappig.” Tess:
“Ik vond het mooi dat we allemaal
onze eigen inbreng mochten hebben.” Adama: “Toen ik de stoel
aan het schilderen was, voelde ik
mij een klein beetje kunstenares.”
Siebe: “Ik vond het mooi om de

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

zitting van de stoel te versieren
met een stofje, dan zit het niet
zo hard.” Finn: “Ik was super benieuwd hoe het er allemaal uit zou
gaan zien. Ik zou thuis mijn bureaustoel ook wel willen gaan versieren. Ik ga het mama vragen.”
Cube heeft ons geïnspireerd
Beide kunstenaars zijn enthousiast:
“Het was onze eerste samenwerking. We hebben verschillende
kunstdisciplines, maar ook raakvlakken en vullen elkaar daardoor
goed aan. De creatieve en persoonlijke klik was er meteen en
dan kun je samen iets moois neerzetten.
Het was een super leuk traject
waarin we van Cube Bernheze
vele handvatten gekregen hebben.
Dian heeft ons uitgedaagd en geïnspireerd om dit mooie scholenproject voor zowel jongens als meisjes
vorm te geven en uit te voeren.”

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

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

www.mooihdl.nl
Informeert, boeit
en interesseert

zet Heeswijk-Dinther en Loosbroek op de kaart

HEESCH - Op donderdag 3 oktober organiseert Fanfare Aurora voor de tweede maal een ‘Businessclass’
speciaal voor ondernemers. Tijdens deze volledig verzorgde avond, die plaats zal vinden in de repetitieruimte
van Aurora aan ’t Dorp 138 in Heesch, worden de aanwezigen getrakteerd op een boeiend en gevarieerd
programma.
ra in een prachtige repetitieruimte,
op kwalitatief goede instrumenten
en musiceert zij op het hoogste
amateurniveau.
Aurora behoort tot een van de
beste muziekverenigingen van de
regio en daar is Heesch terecht
trots op!

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

Ik denk dat het voor import hier in het dorp, ook veel makkelijker
integreren is in een dorp dan voor ons dorpelingen in de stad.
Iedereen kan hier tenminste Algemeen Beschaafd Nederlands verstaan
en past zich aan zijn of haar gesprekspartner aan. Hoef je in de stad
niet mee aan te komen. Bij de eerste de beste Brabantse volzin kijken
ze je al meewarig en hoofdschuddend aan. Chauvinistisch en arrogant
volkje daar in de stad.

Aurora organiseert Businessclass voor ondernemers

0412-795170

Monique van de Ven 06-11450588
Carlijn van der Steijn 06-14641195

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat Algemeen Beschaafd
Nederlands niet zo makkelijk is als je bent opgegroeid in Brabant.
Bepaalde woorden zijn, wanneer je boven de rivieren komt gewoon
onbekend. De zinsbouw is anders en je moet ineens articuleren. Bij
de doodnormale zin ‘ik ben om 10 uur aangereden en nu ben ik er
al’ wordt er verschrikt gereageerd door je gesprekspartners. Beetje
vreemd. Laatst kreeg ik in de kroeg ergens in de stad een gin-tonic in
mijn handen geduwd. Terwijl ik toch echt had gezegd dat ik gin tonic
wilde.

Fanfare Aurora organiseert de Businessclass voor ondernemers die de
vereniging op wat voor manier dan
ook een warm hart toedragen.
Mede door hun steun, speelt Auro-

Speciaal voor deze Businessclass
avond is een bevlogen gastspreker uitgenodigd, te weten Mr. Drs.
Frans Geelen, voormalig CEO Beter Bed Holding. Vanuit zijn rijke
ervaring zal hij zijn visie delen op

hoe ondernemers hun bedrijf door
deze tijd van economische crisis
kunnen loodsen en hoe zij niet
(langer) wakker hoeven te liggen
van eventuele mindere cijfers.
Bent u geïnteresseerd geraakt en
wilt u graag aanwezig zijn bij deze
Businessclass Aurora?
Kijkt u dan voor meer informatie
op onze website www.fanfare-aurora.nl of neem contact op met de
heer Henk van Wanrooij van Fanfare Aurora via 06-29526375.
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
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
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.
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leVATio: uitvaartverzorging met
inloopochvoor
een sterk persoonlijke benadering! tend
borstkanker-

BERNHEZE – Deze jonge en dynamische uitvaartonderneming maakt
een stabiele groei door in de regio Bernheze. In gesprek met Marjan Danen, oprichtster van dit bedrijf, blijkt dat met name de zeer persoonlijke
benadering tijdens de door het bedrijf verzorgde uitvaartprocedures een
kritische succesfactor is, die door nabestaanden het meest wordt gewaardeerd.
Marjan: “Wat na afloop van een
uitvaart vaak met ons wordt gedeeld, is dat hen was opgevallen
hoe persoonlijk en betrokken onze
benadering is geweest. Dat kan
kloppen, want in onze bedrijfscultuur zit verankerd dat wij werken
vanuit ons gevoel. Dat helpt ons

om uw wensen goed te vertalen
naar een waardig afscheid, waar u
tevreden op terugkijkt.”
Om die reden werkt Levatio met
een aantal vaste partners in verschillende regio’s. Bij elke uitvaart
krijgt u daardoor altijd begeleiding
door een uitvaartleider van Leva-

Marjan van de
Groenendaal
06 83530740
johan Tibosch
06 51419167
Wilma Heerkens
06 10134352

Sint-Michielsgestel
• Den Dungen •
Berlicum • Middelrode
• Nistelrode • HeeswijkDinther • Heesch
• Vorstenbosch
• Loosbroek • Vinkel

Direct zorg na overlijden. Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Postadres: Hoek 5, 5275 HW Den Dungen

tio, aangevuld met een locale partner.
Levatio’s werkgebied is groter,
maar binnen Bernheze werken wij
met twee partners: in het gebied
van Heeswijk-Dinther-Loosbroek
zal Wilma Heerkens uw aanspreekpunt zijn, in Nistelrode e.o. is dat
Johan Tibosch. Op deze wijze zullen wij de nabestaanden met een
vast team ontzorgen bij het regelen van een afscheid.
Vaak begint de begeleiding al
voordat iemand overlijdt. Soms
word Levatio ook pas ingeschakeld
op het moment dat iemand reeds
is overleden. Meestal loopt de begeleidingsperiode door tot ruim na
een afscheid of uitvaart, omdat wij
u ook kunnen bijstaan in het begeleiden van de administratie welke
na een overlijden op u afkomt.
Op donderdag 26 september
van 10.00 tot 11.00 uur is
Levatio Uitvaartzorg te gast bij
het Onderonsje in CC Servaes.
Meer informatie:
www.levatio-uitvaartzorg.nl

patiënten

UDEN – Mensen die borstkanker
hebben of hebben gehad, worden
donderdag 3 oktober 2013 weer
hartelijk ontvangen door vrijwillige
ervaringsdeskundigen in ziekenhuis
Bernhoven, locatie Uden. Elke eerste donderdag van de maand krijgen
zij de gelegenheid om met lotgenoten onderling te praten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst
wordt gehouden in een van de vergaderruimtes van Bernhoven van
10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden is
niet nodig, toegang is gratis.

collecteweek Brandwonden een plat hoofdje?
Stichting: 6 t/m 12 oktober Informatieavond bij FysioCentrum Heesch
Geef voor een littekenvrije toekomst
bernheze – Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 6 tot en
met 12 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot en met
Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het erop aan. Want de Brandwonden
Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.
In de week van 6 tot en met 12
oktober houdt de Nederlandse
Brandwonden Stichting de nationale collecteweek.
Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos genezen – zijn we afhankelijk
van alle collectanten die zich voor
de brandwondenslachtoffers inzetten.
Vandaar onze oproep ‘Geef voor
een littekenvrije toekomst’. Want
mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een
samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel
moet bewijzen.
Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt,
Sharon en Veronica hebben na hun
ongeluk ieder op hun eigen manier
steun aan de Brandwonden Stich-

ting gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden
ondersteunen bij het oppakken
van hun leven. Psychosociale hulp,
cursussen waarin je om leert gaan
met je littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren
en volwassenen.
Om dit te kunnen blijven doen, is
geld nodig.
Daarom hoopt de Brandwonden
Stichting in de collecteweek op
Nederlandse steun te mogen rekenen.

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

www.scheidingshuys.nl
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HEESCH - Sinds de introductie van de rugligging voor baby’s, neemt
het aantal jonge kinderen met een voorkeurshouding en een afgeplat
hoofdje toe. Kinderfysiotherapie kan hierbij uitkomst bieden!
Aangezien er veel onduidelijkheid is over voorkeurshoudingen,
schedelafplattingen en het voorkomen en behandelen hiervan, organiseert FysioCentrum Heesch op
dinsdag 1 oktober een informatieavond. De avond wordt verzorgd
door kinderfysiotherapeuten Ellen
Leenders en Lieke Martens vanuit
FysioCentrum Heesch. Daarnaast
zullen ook kinderarts I. Blokzijl en
kinderfysiotherapeut Judith Timmers vanuit Ziekenhuis Bernhoven
aan het woord komen.
Tijdens deze avond wordt besproken wat een voorkeurshouding is.
Hoe signaleer je een voorkeurshouding bij je kind en wat kun je

PrivaZorg
Den Bosch-Oss
en omstreken

daartegen doen. Daarnaast worden tips en adviezen gegeven om
een voorkeurshouding en afplatting van de schedel te voorkomen.
Heb je zelf kinderen jonger dan 6
maanden, word je binnenkort papa
of mama, kom je veel in aanraking
met deze doelgroep of ben je om
een andere reden geïnteresseerd,
schrijf je dan nu in! Inschrijven
kan kosteloos in de praktijk, via
email: info@fysiocentrumheesch.nl
of telefonisch: 0412-457067. De
avond zal plaatsvinden van 19.30
tot 20.30 uur bij Fysiocentrum
Heesch: Verdilaan 48 in Heesch.
Graag tot dan!

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

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

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Health, Beauty, Care

Woensdag 25 september 2013

5

Advertorial

Beauté Totale Didi
Kennis van schoonheid
Nistelrode – Didi van de Graaf viert dat zij al 10 jaar in het schoonheidsvak zit. Tien jaar waarin ze mensen
verwent met behandelingen die de conditie van de huid optimaliseren, daarnaast geeft ze product advies om
een gezonde huid te behalen en te behouden.
Tien jaar geleden werkte Didi in de
salons van anderen. Thuis behandelde ze een paar privé-klanten.
Daar kon ze in alle vrijheid de dingen aanpakken zoals zij dat wilde.
Haar privé-klantenbestand werd
een fulltime klus. Als je kwaliteit
levert, gaan de dingen vanzelf. En
dus zit Didi nu inmiddels 4 jaar aan

worden met apertuur van nouveau
contour. Didi: “Als het pigment dan
na enige jaren minder wordt, kan
de make-up hersteld worden. Bij
een veranderend modebeeld of het
ouder worden is dat fijn.”
Ook het definitief ontharen van
ontsierende donkere haargroei is
een van Didi’s specialiteiten. Met

De permanente make-up wordt bij Didi
aangebracht in overeenstemming met
het gezicht
Laar 57E in Nistelrode. Hier runt ze
Beauté Totale Didi. In haar salon
werkt ze met merken waar zij 100%
achter staat en die volledig op
plantaardige basis zijn. De merken
Guinot en DermaQuest hebben elk
hun eigen specifieke eigenschappen
waarmee Didi de diverse huidcondities en problemen kan behandelen,
tot en met het cellulaire niveau van
de huid. Didi werkt veel met behandelingen voor acne met diverse peel
treatments en microdermabrasie.

het IPL (Intense Pulse Light) systeem van Medcos heeft u een snel
en gegarandeerd fantastisch resultaat!
Advies
Elke behandeling wordt aangepast
aan het moment. Elke keer ook
gaan haar cliënten met de nodige
adviezen de deur uit. Didi licht toe:
“In de zomer heeft de huid andere
eisen dan in de winter. Maar ook
stress, emoties, vermoeidheid en

Specialiteit
De permanente make-up wordt bij
Didi aangebracht in overeenstemming met het gezicht. Een natuurlijke look met zachte shades zijn
ideaal, zeker als ze aangebracht

leeftijd spelen een rol. De behandelingen en verzorging van de huid
wordt daarop aangepast.” Voor littekens, pigmentvlekjes, fijne lijnen
en rimpels adviseert Didi een kuur
met de Dermapen. Door de prikkeling in het bindweefsel komen
groei- en helende factoren vrij, die
zorgen voor aanmaak van collageen en elastine. Daarnaast worden werkstoffen veel beter in de
huid opgenomen. Thuis kunt u de
behandelingen versterken met de
skinroller. Als enige in de omgeving
vindt u deze bij Didi in het assortiment.

Laar 57e, 5388 HC Nistelrode
0412-612671
info@btdidi.nl
www.btdidi.nl

T.g.v. het 10-jarig jubileum heeft Didi diverse activiteiten
voor haar vaste klanten en voor nieuwe klanten een
kennismakingsaanbieding: Een mini treatment van
45 minuten voor maar € 39,50.

Spierfonds Prinses Beatrix
Krachtig tegen spierziekten
Heesch - Al jaren wordt er in Heesch gecollecteerd voor het spierfonds. De opbrengsten liepen terug en
daarom zijn er sinds 2007 nieuwe organisatoren en nieuwe collectanten. We kunnen nu zeggen dat er een
stijgende lijn in de opbrengsten zit.
We kunnen er trots op zijn dat we
de laatste drie jaar een enthousiaste groep vrijwilligers hebben,
die zichzelf ieder jaar proberen
te overtreffen met de opbrengst.
We lopen nu met vijftien mensen
in Heesch. Dat is voor zo’n groot
dorp niet heel veel, dus nieuwe
collectanten zijn altijd welkom.
De heer Mezenberg zet zich al
10 jaar in voor het spierfonds en
wist regelmatig zoveel bij elkaar
te collecteren dat hij zorgde voor
de helft van de jaaropbrengst voor
het spierfonds. Dat vinden wij wel
een compliment waard! De gezondheid van de heer Mezenberg

is niet meer zo goed, maar hij blijft
zich inzetten voor het spierfonds.
Daar zijn we blij mee. We zijn ook
blij dat we nu een grote groep vrijwilligers hebben, zodat we met zijn
allen een mooie stabiele opbrengst
kunnen leveren. De opbrengst van
dit jaar was ruim honderd euro
meer dan vorig jaar: de opbrengst
van 2013 is € 1107,05. We willen de collectanten graag op deze
manier een keer bedanken voor
al hun inzet: SUPER BEDANKT!
Nieuwe collectanten zijn heel welkom en kunnen zich opgeven bij:
Harry van Oort 0412-452517 of
Marianne van Gogh 0412-853275.

Ook voor uw o.a. Hipp, Lavera,
Ecover, Erica
natuurlijke
producten!

DIO/The Read Shop Sparkling
Parkstraat 8 - 5388 HS Nistelrode - 0412 201202 - nistelrode@readshop.nl

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeit
en interesseert

voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit
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Een podium bieden en kansen creëren
‘Duurzaamheidscafé Samen Sterker’
– Donderdag 10 oktober in gemeenschapshuis Nesterlé Nistelrode. Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het verduurzamen van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen rondom maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte
economie. Initiatieven die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio in samenhang stimuleren. Met deze drie dimensies omvat het begrip
‘duurzaamheid’ de ontwikkeling van de samenleving in de breedste zin. Maar welke initiatieven zijn er? En waar liggen er nog kansen voor duurzame
ontwikkeling?

bernheze

Samen met ZLTO Bernheze, Gemeente Bernheze, Stichting de
Maashorst en Search B.V. nam
Rabobank Bernheze Maasland in
2012 het initiatief tot het oprichten
van een Triple P stuurgroep met als
doel initiatiefnemers op het gebied
van duurzaamheid aan te moedigen en te ondersteunen.
Onderzoek en inzichten
Door verschillende onderzoeken
heeft de stuurgroep inzichtelijk
gemaakt hoe het staat met de
duurzaamheid van de omgeving.
Initiatiefnemers op duurzaamheidsgebied , zowel op People, Planet als Profit terrein, zijn hiervoor
geïnterviewd. In een publicatie zijn
enkele interviews gebundeld evenals de onderzoeksresultaten. Deze
publicatie wordt op 10 oktober
gepresenteerd door de stuurgroep
tijdens het ‘Duurzaamheidscafé
Samen Sterker’ in gemeenschapshuis Nesterlé in Nistelrode. Deze
publicatie biedt een eerste podium

voor initiatieven en projecten om
elkaar te leren kennen, te inspireren en kansen te zien in samenwerking. De moeite waard denken
de stuurgroepleden, want er gebeuren mooie dingen in Bernheze,
Maasdonk en Lith.
Een podium om te inspireren en
kansen te creëren
Joep Kok, directievoorzitter Rabobank Bernheze Maasland: ‘‘Wij
willen lokale initiatiefnemers op 10
oktober graag een podium bieden.
Om te laten zien wat er al allemaal ondernomen wordt om onze
leefomgeving mooier en sterker te
maken. Wij geloven hierbij in het

ontwikkeld waarin de verhalen van
duurzame initiatieven uit onze omgeving zijn gebundeld. Daarnaast
bevat de publicatie de resultaten
van een onderzoek die weergeven
welke kansen en ontwikkelpunten
onze omgeving biedt voor verdere
verduurzaming. Deze publicatie presenteren wij op 10 oktober
graag aan u.’’
Uitnodiging
Bent u actief of geïnteresseerd in
een duurzaam project op het
gebied van People, Planet of Profit? Wij nodigen u van harte uit
voor het ‘Duurzaamheidscafé Samen Sterker’ op donderdag 10 ok-

Maar welke initiatieven zijn er?
En waar liggen er nog kansen voor
duurzame ontwikkeling?
leggen van verbindingen; mensen
en initiatieven bij elkaar brengen
zodat zij elkaar kunnen leren kennen en van elkaar kunnen leren. In
de overtuiging dat we samen sterker staan op weg naar een duurzame maatschappij.
Om zichtbaar te maken hoe het
staat met de duurzaamheid van
onze omgeving, is een publicatie

tober, niet toevallig op de Dag van
de Duurzaamheid. Een avond die
gratis en vrij toegankelijk is voor
iedereen in Bernheze, Maasdonk
en Lith.
Inschrijving voor de avond kan op
www.rabobank.nl/bernhezemaasland door te klikken op de banner
‘Duurzaamheidscafé Samen Sterker’.

Initiatiefnemers Duurzaamheidscafé : Stuurgroep Triple P
De stuurgroep Triple P bestaat uit Joep Kok (Rabobank Bernheze
Maasland), Hans van der Pas (Gemeente Bernheze), Peer Verkuijlen
(Stichting de Maashorst), Herman Krol (ZLTO Bernheze) en Udo Waltman (Search B.V.). De stuurgroep is in 2012 opgericht met als doel
bevlogen mensen met goede ideeën over duurzaamheid met elkaar in
contact te brengen en een podium te bieden.
Joep Kok, directievoorzitter Rabobank Bernheze Maasland

kbo nistelrode

KBO Bernheze
De politiek nader
bekeken
Heesch - Via de media, gestimuleerd door de overheid, komt
steeds vaker een ongenuanceerd
beeld van de senioren bovendrijven. De strekking daarvan is: Met
ouderen is niets aan de hand zij
kunnen het allemaal wel aan.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gaan we verkiezingsprogramma’s van de plaatselijke politieke partijen bekijken
of en hoe op deze problematiek
wordt ingespeeld. De gemeentelijke politiek zal steeds meer signalen
moeten oppakken om individuele
nood van ouderen te lenigen.
Op 13 september j.l. is het rapport
‘Inkomen en vermogen van ouderen; analyse en beleidsopties’ van
de commissie Interdepartementaal
Beleidsonderzoek (IBO) aangeboden door minister Asscher aan de

Tweede Kamer.
Vijf dagen voor Prinsjesdag luidde
de voornaamste conclusie van het
rapport dat ouderen er in de periode 1990 tot 2010 gemiddeld 26%
in inkomen op vooruit zijn gegaan,
8% meer dan huishoudens jonger
dan 65 jaar. Bovendien beschikt
ongeveer 40% van de ouderen
over een vermogen van meer dan
€ 200.000, aldus het rapport.
Het stereotype beeld van de ‘behoeftige oudere’ zou daarmee op
losse schroeven komen te staan.
KBO-Brabant, belangenvereniging
van ruim 130.000 senioren, vindt
dat eerdere uitspraken van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én het in zijn opdracht
vervaardigde IBO-rapport leiden
tot een ander, even onjuist en ongenuanceerd beeld; dat van de
‘welvarende oudere’.
Er valt veel af te dingen op de conclusies van het rapport.

Met ‘DeVeltOp’ is het altijd lachen gieren brullen!

Hulp bij u
aan huis

Ontspanningsavond KBO

Heesch - Studenten van Het
Hooghuis in Heesch gaan ook dit
jaar hun maatschappelijke stage
verrichten.

nistelrode - Op woensdagavond 9 oktober organiseert KBO
Nistelrode voor haar leden een
spetterende ontspanningsavond.

Computerproblemen
Zij kunnen u bij u thuis helpen met
uw eigen computer. Die hulp is
gratis! De hulp is voor alle senioren
in Heesch, dus ook voor niet-KBOleden.

Met een optreden van amusementsgroep ‘DeVeltOp’ uit AarleRixtel staat u op en top muzikaal,
komisch en kolderiek entertainment te wachten.

Tuinieren
Studenten kunnen uw tuin winterklaar maken en/of gereedmaken
voor het voorjaar. Ook gratis, voor
alle senioren in Heesch. Geïnteresseerd?
Meld u aan bij:
Piet Schalken,
tel: 0412-455390,
pschalken@gmail.com.

Vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.
Om 20.00 uur begint het optreden van ‘DeVeltOp’ met een nederlandstalig programma van cabaretachtige sketches en liedjes
op bekende melodieën, die in een
humoristisch jasje zijn gestoken.
Hun programma is razendsnel en
non-stop. Met ‘DeVeltOp’ is het
altijd lachen gieren brullen! In de
pauze wordt u getrakteerd op een
consumptie met snack. De avond

duurt tot ongeveer 22.00 uur.
KBO-leden betalen bij binnenkomst € 2,00, niet-leden € 7,00.
Wegens beperkte ruimte in
CC Nesterlé, verzoeken wij u zich
vooraf aan te melden.
De aanmeldingsstrook graag uiterlijk 1 oktober inleveren bij het
secretariaat Hoogstraat 14 of in de
brievenbus van CC Nesterlé.
Of stuur een e-mail naar kbo.
nistelrode@home.nl met naam,
adres en aantal personen.
Als u wegens beperkte mobiliteit
moeilijk deze avond kunt bezoeken, bieden wij vervoershulp. Ook
als u ’s avonds liever niet alleen de
straat op gaat.
U kunt zich opgeven bij Wim Timmers, tel. 0412-403639.

7

Woensdag 25 september 2013

K

I N D E R B O E K E N W E E K

kinderboekenweek 2013:
‘Klaar voor de start!’

opening kinderboekenweek bij Dio/The read
Shop Sparkling nistelrode

Spannende voorleesmarathon in de bibliotheken Bernheze
BERNHEZE - De bibliotheken in Bernheze staan in de startblokken voor de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit
jaar is het motto ‘Klaar voor de start! Lezen over sport en spel!’ 2 Oktober om 14.30 uur is het zover. In alle
drie de vestigingen gaat dan een voorleesmarathon van start voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Deelnemers ontvangen een stempelkaart en verzamelen in een
week tijd minstens 10 stempels.
Stempels kunnen verdiend worden door zelf voor te lezen of
door te luisteren naar iemand die
voorleest. Daarnaast kunnen er
behendigheidsspelletjes gespeeld
worden: Wie kan er meer met een
boek dan alleen lezen? De feestelijke finale is woensdag 9 oktober
met een optreden van een jongleur
en een prijsuitreiking.
De basisscholen krijgen, zoals elk
jaar, een inspirerende werkmap
rond het thema. Alle basisscholen uit Bernheze hebben zich hier
voor ingeschreven. Op de scholen
wordt in elke groep voorgelezen
rond het thema ‘sport en spel’. De
leerlingen leven zich uit in schrijf-,
teken- en knutselopdrachten. De
resultaten zijn te zien in een kleurrijke tentoonstelling in elke bibliotheek. Per bibliotheekvestiging

WoenSDAg 2 okToBer A.S.
Kinderboekenschrijfster Anita van den Bogaart leest voor uit haar
prentenboek ‘Een hol voor mol’. Twee sessies: 14.00 en 15.00 uur.

Gratis entree.

Le
cadeauukteip

Leuke cadeautip voor sint & kerst:
Laat een exemplaar signeren tussen de voorleesmomenten door!
Alvast een klein voorproefje:

EEN HOL VOOR MOL

kunnen 2 groepen een uitnodiging
verdienen voor een feestelijke afsluiting in de bibliotheek.
Alle kleutergroepen krijgen ook
nog eens een uitnodiging om naar
de bibliotheek te komen en mee
te leven en te praten met ‘Fiet wil
rennen’, een kleurrijk prentenboek
over hetzelfde thema. De resultaten hiervan zullen ook worden
tentoongesteld in de drie biblio-

theken, zodat de kleuters voor hun
ouders en andere belangstellenden
het verhaal zelf nog eens kunnen
vertellen. In de kinderboekenweek
worden elk jaar een aantal kinderboeken bekroond met een gouden
of zilveren griffel. Deze boeken
staan uitgestald in de bibliotheken.
Doel van de Kinderboekenweek is
zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor lezen.

Speciaal voor de Kinderboekenweek schreef Harmen van Straaten het Kinderboekenweekgeschenk je bent super...jan! jans ouders zijn verdwenen. Zomaar. Hoe dat kon gebeuren? Misschien wel door een mislukte goocheltruc
van meneer Stromboli.
In elk geval zit Jan nu behoorlijk in de problemen. Het ministerie van Alleenstaande en In de Steek Gelaten Kinderen heeft bepaald dat hij naar een kostschool moet. Uitgerekend naar internaat IJsendoorn, waar iedereen doodsbang
is voor: pestkop Sebus Archibald, de vreselijke mevrouw Beuker en de geest. De
situatie lijkt wanhopig! Maar niet voor Super Jan! Hoewel. Is Super Jan er nog
wel? Of is er alleen Jan? Heeft hij zijn superkrachten nog wel? Volop ingredienten waar een auteur als Harmen van Straaten een schitterend fantasievol en
grappig verhaal van kan maken. Tijdens de Kinderboekenweek is dit boek gratis
te verkrijgen in de (kinder)boekwinkel bij aankoop van € 10,- aan kinderboeken.

Mol is bang in het donker – niet
zo handig met een hol onder de
grond! Daarom besluit hij te verhuizen. Hij gaat naar de kikker,
de spin, de eekhoorn, de slak en
de kip, maar hun huizen zijn allemaal niet geschikt voor Mol.
Waar kan hij dan wél wonen?

op ‘De kanz’ zijn we
‘klaar voor de start’
NISTELRODE - Op 25 september
gaan we op de KanZ alvast van
start met de kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is ‘Klaar
voor de start’.
Op ‘De Kanz’ gaan we actief aan
de slag met dit thema. Omdat we
hier ruimschoots de tijd voor willen
nemen is de aftrap van de kinderboekenweek een week eerder dan
de landelijke aftrap. We openen
dit festijn wederom samen: basisschool ’t Maxend, Kleur Kinder- en
Jeugdzorg en kinderopvang de
Benjamin. Alle kinderen ontvangen dan hun startbewijs en kunnen
daarna aan elkaar laten zien dat
we op ‘De KanZ’ graag met taal

en lezen bezig zijn, graag spelletjes
doen en ook nog heel sportief zijn.
Er zijn telkens 2 groepen aan elkaar
gekoppeld die samen spelletjes
gaan doen. Dit kunnen spelletjes
in de speciaal hiervoor ingerichte
lees- en spelletjesklas zijn, of beweegspelletjes in de speelzaal.
Er worden foto’s gemaakt van de
activiteit en de grootste kinderen
gaan hier een muurkrant van maken. Tijdens de afsluiting op donderdag 10 oktober laten we aan
elkaar zien wat we zoal gedaan
hebben. We hebben er weer zin in
om een paar weken bezig te zijn
met lezen en spelletjes doen met
elkaar.

HIER
KEKEN
WIJ
VAN
OP
Harm heeft weer iets nieuws bedacht!
Harm is weer aan het proefbakken geslagen! Deze
week met Herfst kaneelcake en Chocoladecake.
Cake is cake? Echt niet! Proeft u die van ons maar
eens. Met zo’n heerlijke cake in huis trakteert
u al gauw 8 mensen op een lekkere verrassing
bij de koffie. Die laat u toch niet liggen?

Herfst kaneelcake
Chocoladecake

de bakkers Lamers

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

ZATERDAG
M
/
T
G
A
D
N
MAA 00 UUR OPEN
OM 7.
bakkers:

per stuk
3,95

2,95

tips van de
n 2 broden
bij aankoop va

n ,00
3 rozBoijonrdeevnolbroozillnjnevenla
1i
!€a
te
h
c
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,95laai€ 12,95
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en €te
rsonch
peru
10-12sv
Bo
10-12 personen

deze aanbiedingen gelden van 26-9 t/m 2-10-2013

6 oktober vieren wij weer oogstfeest bij de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther!
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Uw Albert Heijn
in Heesch is
volledig verbouwd
Albert Heijn vindt kwaliteit héél belangrijk, alles wat wij verkopen moet van goede kwaliteit zijn!
Daarom bieden wij u de AH kwaliteitsgarantie!

AH Kwaliteitsgarantie
De kwaliteit en versheid van onze producten
vinden wij ontzettend belangrijk. Wij doen
dan ook ons uiterste best om u alleen maar
producten te verkopen die van uitstekende
kwaliteit zijn.

Dat is waar wij garant
voor staan!
Dit betekent dat wij garanderen dat al onze
producten vers zijn en altijd van goede
kwaliteit zijn. Als u niet tevreden bent, dan
zijn wij dat ook niet!
Komt het voor dat u niet tevreden bent over
de kwaliteit van een product dan krijgt u
van ons altijd uw geld terug, u kunt hiervoor
met de kassabon en het product bij onze
servicebalie terecht.

Wij zijn pas tevreden,
als u dat bent!

Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-19.00 uur

GRATIS WIFI
1 EURO

KORTING

AH Kipfiletblokjes
Diverse varianten
Bijv. Schaal 300 gram
Actieprijs per kilo 6.66

3.00

2.

00

1 EURO

KORTING
Page original of
kussenzacht

Pak 16 of 24 rollen
2 pakken naar keuze

geldigheid van 25 t/m 28 september

2

VOOR

15.42 - 17.78

10.00

2

Met gratis WiFi, in
combinatie met Appie,
kunt heel gemakkelijk
VOOR
uw boodschappen
vinden.

’t Dorp 40, 5384 MC Heesch
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een ontbijt van de orangerie

ons
om uw verblĳf bĳ
n
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s
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en
.
“Wĳ do
ogelĳk te maken
zo aangenaam m
erie”
wĳ u in de Orang
en
m
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ve
Graag

Ter ere van de 90ste verjaardag van Dhr. Jan van Tilburg werd op 18 september om 8.00 uur voor ongeveer 300 medewerkers van Van Tilburg Mode & Sport een heerlijk ontbijt georganiseerd. Door het
team van de Orangerie was een prachtig buffet met smakelijke broodjes en vers fruit klaargemaakt en
dat zag er allemaal verrukkelijk uit.
Om 9.00 uur ging de winkel open en werd de Orangerie weer het rustpunt van de winkel. Wilt u lekker
even genieten in een gezellige gastvrije ambiance onder het genot van een gratis kopje koffie of thee
met een overheerlijk stukje gebak?
Of misschien toch een iets steviger ‘bite’ met een drankje of een vers geperst supergezond sapje, een
heerlijke gezonde lunch of soepen, salades en ragout uit eigen keuken? Graag tot ziens.
Team Orangerie

Algemene penning van verdienste voor 90-jarige
jan van Tilburg
Wij feliciteren Jan met zijn
‘Algemene penning van
verdienste’:
Heerkens groente en fruit BV
Petrus Hoeve
Nelissen Drankenhandel
Bouman & Van Beerendonk
Van Mook, de Echte bakker
Van de Wijgert verhuur B.V.
Slagerij van Orsouw
De Mangerie
Tasty Solutions
De Rouw
Van Tienen drankautomaten BV
Orangerie van Van Tilburg
Bernheze Media
nISTeLrODe – Met zijn 90 jaren levenservaring heeft hij bij vele mensen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Een bijzondere man, die deze dag vanuit diverse hoeken in het zonnetje gezet werd. Na een ‘lang
zal ze leven’, gezongen door het voltallige personeel en de familie, werd in de Orangerie van Van Tilburg
Mode & Sport, Wethouder Wijdeven welkom geheten. Deze had als locoburgemeester van Bernheze een
hele speciale verrassing.
Op deze woensdag 18 september, werd de Algemene penning
van verdienste van de gemeente
Bernheze, als gemeentelijke onderscheiding aan de heer J.M.

(Jan) van Tilburg uitgereikt door
loco-burgemeester Wijdeven tijdens de 90ste verjaardag van de
heer Van Tilburg, met de woorden:
“De heer Jan van Tilburg is een

Bernhezer icoon van ambachtelijk
ondernemerschap. Sinds vele jaren
werkt hij met grote inzet en betrokkenheid aan het realiseren van
zijn levenswerk; het familiebedrijf

Van Tilburg Mode & Sport B.V. in
Nistelrode. Een bedrijf met grote
betekenis voor de Bernhezer gemeenschap.
Zelfs vele jaren na zijn pensionering
en inmiddels tot op hoge leeftijd,
levert hij hieraan zijn onbezoldigde
bijdrage. Dit alles maakt de heer
Van Tilburg een unieke persoon
binnen de Bernhezer gemeen-

Koffie, hét visitekaartje
van elk bedrijf

schap. De gemeente Bernheze is
de heer Van Tilburg hiervoor zeer
erkentelijk en als blijk van waardering wordt hem de Algemene penning van verdienste verleend.”
Deze feestelijke gebeurtenis werd
om 18.00 uur bij het sluiten van
de winkel ook nog eens met een
muzikaal eerbetoon gevierd door
Fanfare St. Lambertus.

☎Bel direct

0486-451453
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Wie gezond wil blijven, kiest voor gezonde oogzorg
Alferink Optiek nodigt u uit voor een gezond bezoek…
Heesch – Oogzorg is geen snel tussendoortje. Geen discountproduct. En geen wegwerpartikel. Uw ogen
behoren werkelijk de aandacht te krijgen die ze verdienen. Dat vraagt om een opticien die de ontwikkeling
van uw ogen nauwlettend volgt en die samen met u komt tot een persoonlijk oogzorgplan. Een optiekwinkel
die zodoende garant staat voor visionaire oogzorg. Die opticien vindt u in uw regio. Alferink Optiek geeft
hier namelijk als geen ander betekenis aan.
Gratis analyse
De opticiens van Alferink Optiek
nodigen u van harte uit voor een
gezond bezoek. Voor de gezondheid van uw ogen én uw kijkplezier
is een periodieke uitgebreide oogmeting namelijk van groot belang.
Zo is het meten van de oogdruk
heel belangrijk voor gezonde ogen.

den, ongeacht waar deze eerder is
aangeschaft. Want als uw bril niet
goed is afgesteld gaat dit beslist
ten koste van uw kijkcomfort.
Wij verzorgen het voor u kosteloos! Dat past nu eenmaal bij goede oogzorg, vindt de opticien die

‘u kunt vertrouwen op een uiterst
zorgvuldige persoonlijke analyse’
U kunt vertrouwen op een uiterst
zorgvuldige persoonlijke analyse.
Dat gebeurt mede door bestudering van het persoonlijk kijkgedrag
op basis van de eigen gezichtskenmerken en bewegingen.

U kunt vertrouwen op een uiterst zorgvuldige persoonlijke analyse

BECO
actie!
doe mee
en win!

Met behulp van hightech meetapparatuur kunnen uw ogen nader
bestudeerd worden. Bovendien
kan tijdens uw bezoek de afstelling
van uw bril gecontroleerd wor-

iedereen gezond houdt; Alferink
Optiek.
Tijdelijke actie
Kiest u voor een oogmeting, dan
bevestigt u daarmee dat u gezonde ogen belangrijk vindt. De opticiens van Alferink Optiek belonen
u graag met uw gezonde houding.
Daarom ontvangt u tijdens uw
bezoek een iPad pen of 2 fraaie,
hoge wijnglazen cadeau. De actie

OgO’s

BeCO l
Vind de

de

lRO
in nisTe

is overigens tijdelijk, dus wacht niet
te lang. Mochten uw ogen al uitgebreid gecontroleerd zijn en oriënteert u zich op de aanschaf van
een complete bril, óók dan heeft
Alferink Optiek voor u een mooie
verrassing in petto…
Nú ontvangt u twee heel bijzondere wijnen cadeau. Het ideale cadeau om de mooie aankoop mee
te vieren!
Meer informatie
Voor meer informatie of een gezonde afspraak kunt u terecht bij
Alferink Optiek in Heesch.
U kunt bovendien een kijkje nemen op www.alferinkoptiek.nl.
Daar leest u ook alles over de bijdragen van uw zorgverzekeraar!
‘t Dorp 31
5384 MB Heesch
0412-451003

www.alferinkoptiek.nl

een jaar
lidmaatschap!

en win

De komende week wordt in de laatste
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!
Je hebt één week om de twee plekken door te geven
per e-mail: actie@bernhezerenergie.nl. Volgende
week wordt uit de inzendingen één winnaar
gekozen die een jaar lang 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.
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.

Voor meer informatie: www.bernhezerenergie.nl

Winnaar Vorstenbosch: Dorine van Houtum

Zilvervloot Sparen van RegioBank blijkt succes
Een jaar na herintroductie is de 20.000ste rekening geopend
Bernheze - Hele generaties zijn opgegroeid met Zilvervloot Sparen.
Een enorm populaire spaarrekening, tot de overheid in 1992 de regeling
stopte. Een jaar geleden heeft RegioBank deze rekening nieuw leven
ingeblazen. En met succes. Inmiddels is de 20.000ste Zilvervloot Sparen
bij RegioBank geopend.
Waarom is Zilvervloot Sparen zo
populair?
Rivez Assurantiën & Risicobeheer
in Nistelrode, Van Grunsven &
Haerkens in Heeswijk-Dinther en
Van Heck Assurantiën in Heesch,
weten het antwoord. ‘Ouders
van kinderen die ons kantoor bezoeken, herkennen de naam vaak
uit hun eigen spaarverleden. Een
ouderwets goed product: Sparen
van 0 tot 18 jaar met een goede
rente én een mooie premie aan
het eind van de spaarperiode. Wie

wil dat nu niet?’ Het product past
ook echt bij RegioBank. ‘Het is een
eenvoudig product met heldere
voorwaarden. En daar is meer behoefte aan dan ooit’.
Bewust sparen
Zilvervloot Sparen bevordert het
bewust sparen onder jongeren.
Vanaf de geboorte tot aan hun
achttiende levensjaar kunnen zij
maximaal € 600,- per jaar sparen.
Als spaarders de gehele spaarperiode volmaken ontvangen zij

bovenop het gespaarde geld een
premie van maximaal 10%. De
premie is een mooie stimulans voor
de jongste generaties om het sparen echt vol te houden tot hun 18e
levensjaar.
Het geld sparen ze trouwens niet
altijd zelf bij elkaar. Vaak zijn het
juist ouders en opa’s en oma’s die
de spaarcenten voor hun (klein)
kinderen storten.

Altijd in de buurt
Zilvervloot Sparen afsluiten is zo
geregeld bij RegioBank. Aanvragers moeten in het bezit zijn van
een geldig legitimatiebewijs en
ook de ouders of verzorgers moeten bij de aanvraag aanwezig zijn.
‘Kom gerust bij Rivez Assurantiën
& Risicobeheer in Nistelrode, Van
Grunsven & Haerkens in HeeswijkDinther of Van Heck Assurantiën
in Heesch langs. Wij nemen graag

de tijd om alles met u persoonlijk
door te nemen en direct te regelen.
Gewoon, met een kop koffie erbij.

Van Heck Assurantiën
’t Dorp 124
Heesch
0412-452003
info@vanheckassurantiën.nl
www.vanheckassurantiën.nl

Rivez Assurantiën
& Risicobeheer
Laar 16 Nistelrode
088-8000900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Grunsven & Haerkens
Hoofdstraat 100a
Heeswijk-Dinther
0413-291980
info@vangrunsvenhaerkens.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
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24 uur 7 dagen 52 weken

Column

online

mooi & online
Via DeMooiBernhezeKrant willen wij u ook aan het
denken zetten en op de hoogte brengen over alles
wat momenteel actueel is in de computerbranche.

e-MaiLs LeZen Op Je HOrLOge
OF een tweet verstUren. Het is
MOgeLiJk Met een sMartwatCH
Apple zou er mee komen, Samsung heeft er een, Sony heeft
er al meerdere, maar ook LG werkte er aan: een smartwatch.
Een horloge dat meer doet dan aangeven dat je een e-mailtje
hebt ontvangen en dat je
hartslag te hoog is. Daar
zijn er al genoeg van. De
smartwatch is een horloge
met een groot scherm waar
je apps op kwijt kunt, je
e-mailjes op kunt lezen en
er mee kunt telefoneren.

Bezoek onze
mooisites
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
Deze sites voorzien
Bernheze van actuele
informatie
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

De strijd tussen een handvol fabrikanten van slimme horloges
om de gunsten van de consument is begonnen. Wil de
consument wel een telefonerend horloge?
Voor alle duidelijkheid: zo’n slim horloge is dus een
accessoire voor bij je mobiele telefoon. De bezoekers van
de technologiebeurs waarop deze nieuwste gadget werd
gepresenteerd, vielen niet bepaald van hun stoel. Toch vinden de
trendwatchers het een leuk idee. “Als je een e-mail ontvangt, krijg
je die eerst binnen op je horloge. En op de Galaxy Gear zit zelfs
een camera. Je kunt daarmee dus foto’s maken die je ook direct
op je smartphone kunt bekijken.”
Kortom: het gevecht om de pols van de Consument is begonnen!
Maar er is ook een zwak punt. Het horloge is alleen maar in
combinatie met een smartphone te gebruiken, anders is het
alleen maar een horloge die de tijd aangeeft. En het is ook vrij
duur. Ze kosten rond de 200 tot 400 Euro. En het vervangt je
telefoon niet. Het is weer een apparaat erbij dat je in de gaten
moet houden en waarvan je de batterij moet beheren.
Voordat het slimme horloge de producenten gouden bergen gaat
opleveren, moeten ze waarschijnlijk nog even sleutelen.

Download
de Afval-app
Voortaan kunt u alle informatie
over ophaaldagen en het scheiden van afval vinden in een
Afval-App.
U vindt de app ‘Afvalwijzer’
van Addcomm in uw appstore
of playstore. U vult vervolgens
uw postcode en huisnummer in.
Daarmee heeft u uw persoonlijke afvalkalender op uw mobiele
telefoon.
Download de App
Voordeel van deze App is dat u
direct een overzicht krijgt van
alle ledigingsdagen maar ook
een berichtje ontvangt als u uw
container of plastic buiten moet
zetten. Mochten er wijzigingen
zijn in onze routes, kunnen we
niet rijden door bijvoorbeeld
noodweer of zijn er inhaaldagen in verband met feestdagen? Ook daarvan ontvangt u
meteen bericht.
Meer informatie op
www.bernheze.org

Raamdecoratietotaalmarkt.nl
Raamdecoraties op maat,
voordelig online besteld!

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

COLOFON

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
• Kringloopwinkel heesch

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

Badkamermarkt.nl
Dé grootste badkamer- en
sanitairwinkel op internet!

GEEN
AFWAS &
GRATIS
THUISBEZORGD
EN EN
OOK DRANK
UUR
PARTY-VERH

BBQ
GOURMET
TAPAS

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

• 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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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

Naam: Chantal van de Ven
Leeftijd: 20
Woonplaats: heesch
Studie: MBO het Helicon in
Den Bosch
Altijd heeft ze geroepen dat ze juffrouw wilde worden. Nu, jaren
later, vindt Chantal van de Ven (20) uit Heesch zich terug op de
MBO het Helicon in Den Bosch. Daar doet ze de studie bloem- en
vormgeving.

‘BBL-opleiding: dat wil zeggen dat ik
maar 1 dag in de week naar school ga’

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:
Annie Verstegen
Joep Heerkens
Sint Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
uit Heeswijk-Dinther
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

Toch maar geen juffrouw?
“Ik wilde inderdaad graag juffrouw worden, maar door het lopen
van stages kwam ik er achter dat bloem- en vormgeving beter bij
me past. Ik zit nu in mijn laatste jaar van deze BBL-opleiding. Dat wil zeggen, dat ik maar een dag
in de week naar school ga. De andere vier dagen werk ik bij Bloemsierkunst Ari-Jenne in Heesch
en dat is erg leuk.”
Is het de bedoeling dat je daar blijft werken als je afgestudeerd bent?
“Ik hoop het wel. Ik kan mijn creativiteit er goed kwijt en het is een leuke baan met veel uitdaging. Ik voel me daar erg thuis.”
Wat leer je precies tijdens je studie?
“Je leert hoe je de bloemen en planten moet vormgeven en onderhouden. Daarnaast moet je
uiteindelijk de Latijnse benamingen van de bloemen en planten onder de knie hebben.”
Is dat niet moeilijk?
“Als je goed blijft opletten en jezelf voor honderd procent inzet, dan is de opleiding goed te doen.
Ik ben blij met mijn keuze. Door deze studie en het werk dat ik nu doe, heb ik al mijn creativiteit
naar boven gehaald.”
Tekst: Rob Aarts

aangeboden

te huur

meubelspuiterij
Bent u uitgekeken op de kleur
van uw keuken/meubel,
maar de rest is nog in goede
staat? Bel Spuiterij SIIS
073-5470128 of info@siis.nl
voor een vrijblijvende offerte.

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

Trouwen of Zwanger
Gaat u trouwen, of bent u
zwanger? Vraag nu het
gratis pakket aan bij
www.felicitatiedienst.eu
Pakket van de plaatselijke
ondernemers met vele leuke
aanbiedingen!

bartafels nodig?
Heeft u een feestje en komt u

spullen tekort? Wij verhuren
ook bartafels, koffiezetapparaat,
servies en alles op het gebied van
partyverhuur. Er kan meer dan u
denkt. www.BBQenzo.nl,
0412-610102.

te koop

Van binnenuit met de hand te
bedienen.
t.e.a.b. Nistelrode.
06-83575352.
Mountainbike
Merk Hard-Drive Ranger
26 inches. Weinig op gefietst.
€ 70,00 Nistelrode
06-83575352.

Hondenbench
2 kunststof hondenmanden:
(75 x 50 cm) en (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,Nistelrode 06-83575352

gezocht
Atelier en werkruimte
in Nistelrode
- voldoende daglicht
- afsluitbaar
- toilet
Info: ebbremmer@home.nl
Gebruikte/oude
wenskaarten
Voor het maken van nieuwe
wenskaarten om te verkopen.
De opbrengst gaat naar een
opvanghuis in Borneo.
Inleveren: Heibloem 11,
Nistelrode. Binnenveld 38,
Vorstenbosch.

Screen, kleur groen
2,65 meter breed en
1,40 meter hoog.

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

Heemschuur 4e generatie
geopend

Sudoku

Easy

2

8

9

5
8

7

4

6

5

4

9
3

3

4
3

1

1

2
1

8

3

8

6
4
Puzzle #236455

5

7

4

6

7

heesch - Op zondag 29 september van 13.00 tot 17.00 uur houdt
Heemkundekring De Elf Rotten de
reguliere maandelijkse openstelling van De Heemschuur, adres
Schoonstraat 35 in Heesch.
Voor meer informatie over activiteiten van de heemkundekring
kunt u contact opnemen met de
secretaris Hans Pennings.
E-mail: secretariaat@de-elf-rotten.
nl, telefoon: 06-10463762, website: www.de-elf-rotten.nl

V.l.n.r.: Moeder Riekske van de Burgt 28 jaar, Grutje Riek Pittens 80 jaar met
Zoë van de Burgt op haar schoot en oma Beppie van der Biezen 53 jaar

Vorstenbosch/Heeswijk-Dinther - Nog maar 5 weken oud is Zoë,
de dochter van Riekske van de Burgt. Een tevreden meisje waar moeder,
oma en grutje zeer trots op zijn. Grutje wordt volgende maand 81 jaar
en is heel vereerd dat ze dit nog mee mag maken, het is haar eerste
achterkleinkind.
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

WAT zieT u?
U ziet een plasje donkere of
zwarte vloeistof onder uw auto
liggen.
WAT moeT u Doen?
Peil eerst of er nog voldoende
motorolie in de motor zit. Als u
net een rit heeft gemaakt, wacht
dan minstens vijf minuten tot de
motor is afgekoeld. Zit er geen
olie meer in, rijd dan niet meer
verder. Zit er nog wel voldoende
olie in, rijd dan naar de eerste
de beste garage om de auto op
olielekkage te laten controleren.

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

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

Bron: ANWB

•
•
•
•

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

Een greep uit voorraad

Deze aanbieding is geldig tot 15 oktober 2013

Bmw 316i 1.9 17”lmv Airco
Citroen Berlingo multispace
Citroën Xara Picasso .1.8 gr. met.
Citroen Xsara picasso Automaat
Citroen Xsara picasso 1.8-16V
Citroën Xsara picasso 1.8 16v
Fiat Scudo combi, 8 pers. ex btw
Hyundai Atos 38.000 Km
mercedes 250 TD autom.youngtimer
Renault megane coupe
Suzuki wagon R 117DKm
Vw Golf Cabrio lmv
Volvo S60 2.4 140 Pk zeer mooi

2000
2003
2004
2003
2000
2004
1997
2006
1996
2001
2000
1995
2002

€ 2.950,€ 3.950,€ 4.250,€ 3.250,€ 1.750,€ 3.950,€ 1.999,€ 3.950,€ 5.950,€ 2.250,€ 1.600,€ 2.750,€ 4.950,-

Stationcars:
Citroën C5 br.1.8 grijs met.

2004 € 3.950,-

Citroen ZX stationcar, groen
Ford Focus stationcar, 16 16v
mazda 323 f zw., verlaagd, div opties
Peugeot 307 hdi break
Peugeot 307 Sw 7 Persoons 1.6HDi
Peugeot 407 Sw HDi leer
Renault Laguna break 1.6 16v
Skoda Octavia 1.8-20V airco

1997
2003
2002
2007
2004
2006
2000
2000

€ 1.250,€ 3.499,€ 3.800,€ 7.600,€ 3.450,€ 4.750,€ 999,€ 3.499,-

Bedrijfswagens:
Seat Inca grijs metallic
Seat Inca 1.9 SDi 184dKm
Dodge ram van 2.5 TD ex btw
Renault Kangoo 1.5 DCi ex btw/bpm

1999
2003
2001
2008

€ 1.750,€ 2.750,€ 1.999,€ 4.999,-

Invalidevervoer:
Peugeot Expert 1.9D met zak-syst. incl. BTw 1997 € 2.750,-

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule

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

S O L U T I O N

É C O N O M I Q U E

-

Q U A L I T É

E T

S É C U R I T É

Sticker réparateur.indd 1

23/09/09 10:12

Kom naar de
Carwash

Brandt dit lampje dan duidt het
op een storing in de airbag of
gordelspanner. Die doen het
dus niet bij een eventuele aanrijding, waardoor de kans op ernstig letsel heel groot wordt. Ga
zo snel mogelijk naar uw garage
om het airbagsysteem te laten
controleren.
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
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
Audi
a4
pro
line
163
Ford Fiesta 1.3i 51 kWpk
.............................2007
2004
BMW 318i high executive
2007
Ford
Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Citroen C1
2011
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Transit Connect 1.8 D 86.000 km
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
airco
2011
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Kia Venga 1,4 seven 40.000 km
2011
Mini Cooper ............................................. 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km
2008
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Mini Cooper
2007
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Astra 1,6 16v 80000 km navi airco 2006
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi 2009
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Astra station airco navi 80.000 km 2009
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Corsa 12 16v 111 edition
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
50.000 km
2011
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Corsa 1.2 16v 5-drs
2008
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Meriva
1,4Elegance
turbo edition
nwkm.
type...... 2002
Opel
2.2i
80.000
49.000
km
Opel Zafira Y20 DTH .................................2010
2005
Peugeot206
2062.0
cc 16V
cabrio
Peugeot
GTI .........................2002
2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km
2006
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Renault Megane Scenic
2002
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Toyota aygo airco cv.
2009
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Toyota Yaris aspiration automaat
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
40.000 km
2010
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Toyota RAV 4 26.000
2010
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen Lupo 2001 Toyota Yaris 1,0 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
49.000 km
2009
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volkswagen New Beetle 1.6
2001
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Volvo XC 70 5-drs automaat
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl

WAT zieT u?
Er ligt een plasje water onder
uw auto na een lange rit waarbij
de airco veelvuldig is gebruikt.
WAT moeT u Doen?
Het is normaal dat een airco na
langdurig werken even stoom
afblaast in de vorm van condenswater. Twijfelt u toch of het
wellicht koelvloeistof is, vraag
dan uw garage om advies.
Bron: ANWB

• Hyundai Santa Fe 2.7i AVTKOC
Clima
HTCruise
VER
162.000 km, 2002

• Renault Scenic 2.0, 16V, clima, electrische

• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,

• Renault Scenic 1.6E airco el.ramen + spiegels,

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

ramen, 153.000 km, 2002
radio/cd 232.000 km 1999
• 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
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Investeringskosten CPO
nieuwbouwwoning Nistelrode verlaagd naar € 150.000

Bernheze Solidair: Winkels

of dicht?

open

Gerjo van Kessel, Raadslid, gerjovankessel@home.nl, 06-38122820
bernheze - De laatste jaren is er in veel gemeentes discussie geweest over
de winkelopeningstijden op zondag en met name voor supermarkten. Zo ook
vorig jaar in Bernheze. Een ruime meerderheid van de raad heeft toen tegen de
mogelijkheid voor het toekennen van zondagopenstelling voor een supermarkt
gestemd.

Nistelrode - Het laatste bericht over het uiteenvallen van de CPO
projectgroep voor het plan Laar/Achterstraat roept de vraag op waarom
Nistelrode zich niet kan vergelijken met andere regionale gemeenten.
Andere Noord-Brabantse gemeenten realiseren grondgebonden
CPO nieuwbouwwoningen voor
starters tegen een veel aantrekkelijker investeringsniveau. De
dorpsraad, die al meer dan 2 jaar
hierop aandringt, sprak hierover
met de gemeente en heeft gehoor

gevonden bij de betrokken wethouder. Het uitgangspunt daarbij
is een grondgebonden eengezinswoning voor een all-in prijs van
€ 150.000,-. Hebt u interesse, lees
dan verder op onze website www.
dorpsraadnistelrode.nl en meld u
aan als belangstellende.

Brabantse Dorpen Derby
Heeft u een goed en origineel idee
om de leefbaarheid in uw dorp
of kern te verbeteren via sport
of beweging? Tot 10 november
2013 kunt u uw plan indienen via
www.brabant.nl/dorpenderby
De negen finalisten krijgen dit

begin december te horen. De
winnaar wordt tijdens de live tvfinale op zaterdag 7 juni 2014 bekendgemaakt en krijgt maar liefst
€ 25.000,- om echt een verschil te
maken voor de leefbaarheid in zijn
of haar dorp.

Wij hebben vorig jaar al aangegeven dat door veranderende tijdsbesteding van ons als samenleving
het ons inziens niet meer van deze
tijd is om hiervoor helemaal geen
mogelijkheden te creëren.
Door de goedkeuring onlangs van
de Eerste Kamer met betrekking
tot het versoepelen van de winkelopeningstijden, komt er nu meer
bevoegdheid bij de gemeente te
liggen om zondagopenstelling
mogelijk te maken, waarbij we als

kan ik huishoudelijke
hulp krijgen

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

Ons inziens is dit in de voorliggende nieuwe verordening voldoende
geregeld, doordat op zondag onder andere het niet toegestaan is
te bevoorraden, wekelijkse standplaatsen niet toegestaan zijn en
door het hanteren van andere
openingstijden op zondagen dan
de overige dagen.

SP: SP

Wellicht heeft u al opgemerkt dat
vanaf 1 juli er een gedoogsituatie
is, waar met name de supermarkten gebruik van hebben gemaakt.
En zeg nu zelf heeft u er overlast
van... of heeft u er plezier van...
Wij, als Bernheze Solidair, zijn zeer
tevreden met deze ontwikkelingen
en zijn van mening dat ondernemers uitstekend zelf kunnen bepalen of het wenselijk en haalbaar is
om op zondag open te zijn!

feliciteert VMBO Hooghuis

Cor van Erp, Raadslid SP
bernheze - De SP afdeling Bernheze feliciteert Het Hooghuis, voormalige SAM
MAVO, te Heesch. Het Hooghuis kan eindelijk, na 9 jaar wachten, het vierde
stamlokaal bouwen! De vereiste bijdrage van € 550.000,- is per 2014 beschikbaar. Dit is met een meerderheid van 11 tegen 8 stemmen besloten in de gemeenteraad op 19 september 2013. De meest kwetsbare groep onder de leerlingen van 12 tot 16 jaar krijgt waar ze recht op heeft. Een krachtige leeromgeving
van klas 1 t/m klas 4.
IHP
Een IHP is het Integraal HuisvestingsPlan voor alle scholen in Bernheze. Daarin zorgt de gemeente
voor de huisvesting van de scholen. De SP Bernheze vindt investeren in goed onderwijs van groot
belang.
Eerder zagen we dat al in Heeswijk-Dinther (Bernrode), Nistelrode (Maxend en Beekgraaf) Heesch
(Emmausschool). Het Hooghuis

Dankzij de bijzondere bijstand

gemeente zeker aandacht dienen
te hebben voor het feit dat een
zondag niet als reguliere werkdag
beschouwd wordt.

moest lang wachten op het broodnodige geld. Maar nu is het ervan
gekomen. De SP heeft vanaf 2006
100% achter het Hooghuis gestaan met betrekking tot deze investering.
Dat deed de SP Bernheze in de
volle overtuiging van de kracht
van Het Hooghuis. Een leeromgeving die rechtstreeks voorbereidt
op de methodieken in het MBO
(Middelbaar Beroeps Onderwijs).

Verder een school die plaats biedt
aan kinderen die passend onderwijs nodig hebben. Zo is Bernheze
al 100% voorbereid op 1 augustus
2014. Dan moet passend onderwijs binnen de gemeentegrenzen
op orde zijn.
Veel dank aan het Hooghuis voor
de innovatieve aanpak. De SP
heeft alle vertrouwen in Het Hooghuis voor de lange termijn.

Progressief Bernheze: Onderwijs
Theo van Overbeek, raadslid Progressief Bernheze
bernheze - Donderdag 20 september heeft de gemeenteraad besloten geld
beschikbaar te stellen voor het afronden van de verbouwing van de school Het
Hooghuis in Heesch. Hierdoor kunnen alle leerjaren op een nieuwe manier gaan
werken. Leerlingen werken daarbij veel in groepen voor het zelfstandig uitvoeren van taken. Deze onderwijsvorm is al een aantal jaren mogelijk voor de leerjaren 1 tot en met 3 door eerdere investeringen en aanpassingen in het gebouw.
De ervaring is dat de leerlingen het hierbij prima naar hun zin hebben en veel
beter presteren in het vervolgonderwijs.
Scholen
Een prima investering dus. In de
afgelopen 20 jaar heeft de gemeente fors geïnvesteerd in het
onderwijs. Met de investeringen in
de Beekgraafschool in Nistelrode
en de Emmaus in Heesch is het
gehele basisonderwijs in Bernheze
prima gehuisvest. Na het Gymnasium Bernrode is de investering in
Het Hooghuis de laatste grote in-

vestering in het voortgezet onderwijs in Bernheze. Een prestatie van
formaat.
Onbegrip
Onbegrijpelijk is het echter dat de
gehele oppositie: CDA, ABB en
VVD, zich zo fel verzet hebben
tegen deze investering. Zijn ze ineens niet overtuigd van het belang
van deze basisinvestering in het

onderwijs? Gunnen zij het deze
VMBO leerlingen niet om ook het
beste onderwijs te krijgen terwijl
deze partijen wel enthousiast waren over het nieuwe gymnasium?
Willen ze met het onderwijsgeld,
dat wij uit Den Haag krijgen, liever
lantaarnpalen zetten op de Graafsebaan? Of de OZB met een half
procent verlagen?
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Anticiperen op mogelĳke
kansen voor het centrum
www.centrumheesch.nl

Burgernet

Kleurrijke culturen tot ver over de grenzen van TRV Bernheze

Zo werkt Burgernet

Oplettende deelnemers bellen gratis
naar 0800-0011 als zij iets zien.

Burgernet is een unieke samenwerking
tussen politie, gemeente en burgers om
de veiligheid in de buurt te vergroten.
Burgernetdeelnemers ontvangen bericht met
duidelijke omschrijving van persoon of voertuig.

Politie kan dankzij inzet Burgernet
sneller en gerichter zoeken.
4
3
Deelnemers
ontvangen bericht
over het resultaat
van de actie.
5

Wilt u uitkijken
naar...
Politie vraagt via Burgernet of
mensen in de buurt meekijken.

Melding van
inbraak, diefstal
of vermist kind.

multi culti route viert
5-jarig bestaan

2
Dankzij uw inzet is
de verdachte
aangehouden of
de vermiste persoon
teruggevonden.

1

Doe mee!
Meld je aan op www.burgernet.nl

bernheze– Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Meld je aan
via www.burgernet.nl
Buurtbewoners die zich hebben
aangemeld via www.burgernet.nl
ontvangen een spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig.
Als zij de verdachte zien of andere
aanwijzingen hebben, kunnen zij
gratis bellen naar 0800-0011. Zo
kan de politie sneller en gerichter
zoeken. En dat werkt. Op dit moment wordt 1 op de 10 Burger-

netacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost. Na afloop
ontvangen alle deelnemers bericht
over het resultaat van de Burgernetactie. Samen kunnen we de
kans vergroten dat inbrekers worden opgepakt. Burgernet wordt
uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een overval, een
vermissing of doorrijden na een
ongeval kan de politie via Burger-

net vragen of mensen in de buurt
mee willen kijken.
Doe ook mee
Inmiddels zijn er al 1,25 miljoen
Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen,
hoe meer Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten.
Daarom loopt op dit moment de
landelijke campagne ‘Meld je aan
voor Burgernet’. Wij roepen alle
inwoners van de gemeente Bernheze op zich nu als deelnemer aan
te melden op www.burgernet.nl

cursus genealogie bij heemkundekring
De Wojstap H-D-l
(Met de computer) Op zoek naar onze voorouders
HEESWIJK-DINTHER - Onder die
laatste titel heeft Bart van Schijndel
in 2012 een cursus Genealogie gegeven voor De Wojstap. Die cursus
hield o.a. in:
• Wat is genealogie?
• Hoe begin je?
• Archiefonderzoek
• Het bewaren, ordenen en opslaan van de verzamelde gegevens
• Genealogie en Internet
Er is belangstelling voor herhaling.
Daarom wil De Wojstap ook in
2013 een dergelijke cursus organiseren. De cursus van 2013 behandelt dezelfde zaken, maar zal een
veel sterker accent leggen op het
gebruik van de computer. Het gebruik van de computer zal zelfs het
uitgangspunt van elke avond zijn.
De cursus behelst 6 donderdag-

De Multi Culti Route geeft u niet
alleen de mogelijkheid om kennis
te maken met andere culturen. De
startlocatie van de Multi Culti Route
is Café Zaal de Toren, Torenstraat
12. De inschrijving is van 10.0013.00 uur. Tot 17.00 uur heeft u
alle tijd om de route langs de diverse ondernemingen te volgen. Er
zijn 2 verschillende routes. Zo wordt
voorkomen dat iedereen op dezelfde tijd op dezelfde plaats is.
De wereldwinkel, Interart Beeldentuin Gallerie, Fazanterie De Rooie
Hoeve, Nature’s Valley en Hedi
Meubelen trakteren u tijdens de
Multi Culti route, op hun eigen buitenlandse specialiteiten. En bij elke

deelnemer is er een prijsvraag en
kunt u een prijsje winnen, beschikbaar gesteld door TRV-Bernheze.
Daarnaast is er een hoofdprijs voor
zowel volwassenen als kinderen
deze wordt rond 18 uur door Ad
Donkers,wethouder van cultuur,
bekendgemaakt bij Hedi Meubelen
aan de Laagt Beugt 1a. De route
die ontvangt bij inschrijving geeft
u op 13 oktober gratis toegang tot
de deelnemende organisaties. Inschrijfgeld gaat volledig naar enkele
culturele goede doelen. Tot 6 jaar
gratis en van 6 t/m 12 jaar € 1,00
p.p, volwassenen € 2,00 p.p..
www.trv-bernheze.nl/multi-cultiroute-2013.html

Hovenier
avonden van 20.00 uur tot 22.00
uur (of langer als er veel vragen
zijn). De avonden zijn: 7, 14 en
21 november, 12 en 19 december
en een zogenaamde ‘terugkomavond’ op 23 januari 2014 (voor
opgespaarde vragen, als iedereen
een tijdje geoefend heeft).
Bij een minimum van 6 deelnemers

gaat het door. Maximum aantal
deelnemers is 12 (wie het eerst
komt, het eerst maalt).
Kosten € 40,-. Voor leden van De
Wojstap € 25,-. De cursus vindt
plaats in de heemkamer Raadhuisplein 21a te Dinther.
Opgeven voor 1 november 2013
bij: secretariaat@dewojstap.nl.

KoRTmaar KRACHTIg Bestuur
Fractie CDA Bernheze
Meer info: www.cdabernheze.nl

HEESWIJK-DINTHER - Op zondag 13 oktober wordt de herfst extra kleurrijk vanwege de Multi Culti route. Per fiets, te voet of per auto kunt u
een prachtige route rijden en maakt u kennis met diverse culturen. Dit
feestelijk evenement wordt mogelijk gemaakt door enkele leden van TrV
Bernheze. Om het jaar delen zij hun kennis van diverse culturen en stellen
zij deze route samen.

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

Onderhoud - Renovatie - Aanleg

Door het schoolbestuur van Het Hooghuis Lyceum in Heesch is gevraagd om in verband met een nieuw leerconcept een investering te doen van
550.000 euro voor het uitbreiden van het schoolgebouw. De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk, maar toch stelde het college voor deze
investering te doen. Het staat buiten kijf dat er op Het Hooghuis goed onderwijs gegeven wordt. Het CDA kan het voorstel echter niet steunen. In
deze tijd vinden wij het niet verantwoord dat je zulke investeringen, waar je niet verantwoordelijk voor bent als gemeente, doet. Zeker ook gezien het
feit dat op termijn het aantal leerlingen zal dalen is bouwen voor leegstand niet gewenst. Terwijl door bezuinigingen het water aan de lippen staat
van veel mensen, waarbij uit navraag ook nog eens is gebleken dat Het Hooghuis miljoenen euro’s op de bank heeft staan, vinden wij dat we met
gemeenschapsgeld deze investering niet moeten doen.
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We zien het steeds vaker, de winkels zijn op zondag open.
Op zaterdag komen de klusjes en dan is het heerlijk om op zondag
lekker te shoppen. In Nistelrode is het nog geen vaste prik om de
zondag bij een van de winkels te vertoeven.
Deze Open Zondag kan je het er eens van nemen: Lekker
op je gemak de wintercollectie bekijken bij VAN TILBURG
MODE & SPORT met bijpassende schoenen van MARYA
SCHOENEN EN TASSEN of naar nieuwe meubels gaan kijken
en u tegelijkertijd laten informeren bij JACOBS & JACOBS
WOONSFEERMAKERS door meubelontwerper Hans Daalders.
Verheugd u zich op de winteravonden waarin u creatief bezig kunt
zijn, dan gaat u even binnen bij wolletjes.
Natuurlijk kunt u ook sportief de winter in gaan met een
mountainbike-fiets van JACK MARTENS TWEEWIELERS of ga
voor het juiste advies over uw witgoed of audio en elektronische
apparaten naar STRIJBOSCH STORE waar u ook een van de
verbluffende kortingen kunt gebruiken.

Wij zijn open van
12.00 tot 17.00 uur

Na het winkelbezoek kunt u uitrusten bij een van de horecagelegenheden.

Mutsenparade

Weijen 16 | 5388 HN Nistelrode | 0412 610071

Wij nodigen U uit om onze nieuwe fantastische Herfst-Winter 2013
collectie te komen bekijken.
Onze kinder-jeugdcollectie is uitgebreider dan ooit met nieuwe
merken en sluit perfect aan op onze Dames- en Herencollecties.
Speciale collectie grote, kleine- en wijdtematen:
DAMES 35-44
HEREN 38-48
KINDER/JEUGD 17-40
U vindt de grootste collecties in onze VAN BOMMEL AUTHORIZED SHOP,
FLORIS VAN BOMMEL SHOP, GABOR SHOP EN WOLKY SHOP.
Graag tot ziens,
Marya en verkoopteam

Marya schoenen & tassen
Nistelrode, Laar 9 tel. 0412-611349

Shop in shop

www.maryaschoenmode.nl

Marya shoes for kids
Nistelrode, Laar 16A tel. 0412-640625
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Spectaculaire verbouwingsopruiming bij Strijbosch
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KOOPZONDAG
29 SEPTEMBER
GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

OPRUIMING
OPRUIMING
Testdag

FIETSEN
2012
FIETSEN
2013
Electrische fietsen en Scoo
ATB-, race-, toer-, kinderfietsen en elektrische fietsen.

STIPPENKORTINGEN
Testdag
Test en vergelijk
Gespecialiseer
Electrische
fietsen
en Scoot

-stip
30%
de topmerken:
in elektrische fiet
 -stip 20%en scooters
 -stip 10%

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelro
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
NISTELRODE - Het magazijn en de winkel van Strijbosch worden grondig verbouwd en dusMerida
moeten het ma-

gazijn en de winkel in Nistelrode leeg! Televisies, wasmachines, koelkasten, kleine huishoudelijke artikelen
en nog vele andere producten worden verkocht met zeer hoge kortingen! Op zondag 29 september wordt om
11.00 uur het startsein geven voor deze spectaculaire leegverkoop.
Een scala aan apparatuur
Deze waanzinnige leegverkoop
vindt plaats in de winkel van Strijbosch in Nistelrode. Van zondag
29 september t/m zaterdag 5 oktober zijn de deuren geopend en
kun je terecht voor een scala aan
apparatuur. In de Strijbosch Store
staan de wasmachines, drogers
en koelkasten al op stapels klaar.
Maar dat is niet het enige dat het
bedrijf verkoopt. Er is voor elk wat

wils; ruim 275 televisies, ongeveer
350 witgoedapparaten waaronder
(inbouw)vaatwassers, koelkasten,
was- en droogautomaten en vele
stofzuigers. En al deze producten
worden voor waanzinnige prijzen
aangeboden!
Leegverkoopaanbiedingen online
Een kleine greep uit de leegverkoopaanbiedingen vind je op
www.strijboschstore.nl
en
op

Marktplaats. Uiteraard vind je in de
winkel zelf nog veel meer topaan27,
biedingen. Voor alles geldtLaar
op=op,
dus wees er snel bij om teleurstelling te voorkomen!
Je bent van harte welkom van zondag 29 september t/m zaterdag 5
oktober bij Strijbosch. Je kunt de
Strijbosch Store vinden aan de
Heescheweg 29 te Nistelrode. Er
is voldoende parkeergelegenheid
aanwezig.

Bij “Partycentrum ‘t Maxend”, Maxend 22a, 5388 TX te Nistelro
Donderdag 12 April tussen 13.00 en 17.00 uur.

Test en vergelijk
de topmerken:
Batavus
Gazelle
Sparta
Trek
Merida

OP=OP

Gespecialiseerd
Unieke mogelijkheid.
5
in elektrische fiets
vergelijken, geheel vrijb
en scooters
bij specialisten
op dit5 m
g
Unieke mogelijkheid.

Prijzen zijn incl. normale service en garantie.

vergelijken, geheel vrijb
bij specialisten op dit g

Test onze demo E-bikes

Laar 27, 5388Tel:
HB Nistelrode,
61 12
31, www.jackmartens.
5388 HB Nistelrode,
(0412) Tel:
61 (0412)
12 31,
www.jackmartens

www.jackmartens.nl

Laar 27 - 5388 HB Nistelrode - Tel: (0412) 61 12 31
www.jackmartens.nl
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Herfstfoto’s: Ad Ploegmakers

Zondag a.s. zal Nederlands meubelontwerper
Hans Daalder aanwezig zijn om zijn visie
over zijn ontwerpen toe te lichten bij de
Jacobs & Jacobs woonsfeermakers.

Nu tijdelijk

Hans DaalDer:
Een sterke ketting heeft alleen maar sterke schakels.
Als ontwerper probeer ik mijn ideeën altijd de hoogste
kwaliteit mee te geven. Inspiratie alleen is dan niet
genoeg. Er wordt gesleuteld en geschaafd totdat het
ontwerp in mijn ogen optimaal is.

20% korting
op de basiccollectie
vouwgordijnen*

Trots teken ik voor de ‘cloak’,

ieder zijn eigen sfeer

laar 1 - nistelrode - 0412 61 Uw
11 85 woonsfeermaker
- Tegenover Van Tilburg Mode & sport - gratis parkeren

www.jacobsenjacobs.nl
Twan Jacobs

jacobs & jacobs digitaal in het nieuw
Bij jacobs & jacobs woonsfeermakers is de website flink onder handen
genomen. Het resultaat mag er zijn. Zoals de sfeerkamers in de winkel,
is ook de website een plaatje om te zien. Mooie strakke foto’s, duidelijke teksten, acties en Facebook-acties met een duidelijke visie. De
website werd een ruimte vol inspiratie, zoals het bij de woonsfeermaker
hoort.
onTDek HeT SAmen,
zo mooi!
De website neemt u mee naar een
filmpje door de winkel en vertelt u
de visie van het bedrijf. De
inspiratie doet u op in de digitale
studio’s die prachtige beelden la-

ten zien. Deze beelden kunt u gaan
ervaren in de winkel zelf, waar ze
realiteit blijken te zijn.
De nieuwste trends in het assortiment kunt u bekijken met prachtige foto’s.

meuBelonTWerPer HAnS
DAAlDer
Ook de winkel van Jacobs & Jacobs
zal zondag 29 september open
zijn. Net voor de woonmaand
start, in oktober, krijgt u de kans
om deze zondag de mooie sfeerkamers te bekijken. Bart en Twan Jacobs zijn zeker net zo enthousiast
als u, bij het uitzoeken van uw interieur. Met uw budget in gedachten luisteren ze naar uw wensen.
Meubelontwerper Hans Daalder
zal deze zondag ook aanwezig

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

Laar 1 Nistelrode T. 0412 61 11 85
Tegenover Van Tilburg Mode & Sport
P Gratis
www.jacobsenjacobs.nL

zijn. Hij studeerde af aan de Design
Academy in Eindhoven in 1989. In
1990 richtte hij zijn ontwerpstudio
op en werkte voor de hoogwaardige meubel- en kantoormeubelindustrie in Europa. Al snel bleek de
ontwerpstijl van Hans Daalder aan
te slaan bij een breed publiek.
Nog steeds waarderen de mensen
de heldere lijnen, de originaliteit en
de hoge kwaliteit van zijn werk.
Ook bij Jacobs & Jacobs zijn er ontwerpen van Hans Daalder.

‘Schijnt de
herfstzon met
zomerkracht
maakt veelal de
winter zacht’
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29
SEPTEMBER

OPEN ZONDAG!

VAN 12.0 0 TOT 17.0 0 UUR
STA AN WE VOO R U KLA AR!
N I S T E L R O D E

10.000M 2 MODE | SCHOENEN | SPORT

A L T I J D

O N L I N E

W W W . V A N T I L B U R G O N L I N E . N L

monument HuBungun
krijgt vaste plek
nISTeLrODe – Via deze weg willen wij aan iedereen kenbaar maken
dat het monument HUBUNGAN zijn definitieve plaats zal krijgen in de
straat Van ‘t rijk. Op 29 september 2013 zal er een feestelijk eerbetoon
worden gehouden ter ere van onze 1ste generatie Nistelrode.

uitvoering Balletstichting nistelrode
NISTELRODE - Op 28 en 29 september zullen 110 leden van Balletstichting Nistelrode zich presenteren in de voorstelling ‘Volg
je hart naar Nooitgedachtland’.
De afgelopen maanden hebben
de docenten en leden flink geoefend op de dansen en is er hard
gewerkt aan kleding en decor.
Het alom bekende verhaal van Peter Pan is door dansdocente Aisha
Wesly bewerkt tot een mooi samenspel van dans en muziek. In
dit verhaal is zo voor alle leden
een mooie rol weggelegd!
Nieuw is deze keer dat de voorstelling gaat plaatsvinden in het
Nesterlé gebouw in Nistelrode. Er
is deze keer zelfs ruimte voor maar
liefst 4 voorstellingen, zodat de
leerlingen hun mooie dansen aan
iedereen kunnen laten zien.
De voorstellingen zijn op zaterdag
28 september om 15.00 uur en om
19.30 uur.
En op zondag 29 september om
13.00 uur en om 16.00 uur. Kaartjes á € 9,50 zijn nog te koop via
www.balletstichting-nistelrode.nl

Iedereen is van harte welkom om
dit met ons te vieren.

jongerencentrum BOBZ, EHBO,
SCCN.

Het programma ziet er als volgt
uit:
9.30 uur: Heilige Mis
voorgedragen door Pater
Eijkman
10.30 uur: Gelegenheid om
eten en drinken te nuttigen
12.00 uur: Speech
bestuursleden
12.15 uur: Onthulling
standbeeld door 4 generaties
12.30 uur: Menari (dans)
4e generatie Nistelrode
13.00 - 16.00 uur: Feest
met muziek, dans en een hapje
en drankje.
De 1e generatie Molukkers zijn
onze eregasten op deze dag en er
zal voor hen een lekkere warme
maaltijd geserveerd worden in het
clubhuis van Stichting Dewan Maluku Nistelrode.
Officiële gasten zijn: Loco burgemeester Rien Wijdeven en wethouder Ad Donkers, Mooiland
Maasland, de Ambassadeur van
Indonesië, Kunstenares Jet van Zijl,
partner dichter Frank van de Dungen, Mario van Dinther, bestuur

De straat Van ‘t Rijk zal op deze
zondag (29 september) worden
afgezet voor doorgaand verkeer.
Er zullen diverse tenten worden
opgezet in Van ’t Rijk, waar belangstellenden en geïnteresseerden van andere wijken uit Nederland van harte welkom zijn.
Namens het bestuur van Stichting
Dewan Maluku Nistelrode
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Dreamfield
NISTELRODE - Met de tin whistle, bouzouki en mandoline neemt Dreamfield je mee
in dromerige ballades naar mistige Ierse velden, maar even gemakkelijk schudden ze
je wakker met opzwepende klanken uit de saloons van Texas, muzikale rock uitspattingen of verrassen ze je met het Spaanse ritme.

Drive-in Bios in Heesch
S SkYfAll!
P
i
T
T
ui
HEESCH - Ook altijd al een film vanuit de auto willen bekijken? Op

pressie en melancholie elkaar en
worden verhalen al zingend doorgegeven.
Door de verschillende achtergronden van de bandleden zit er enorm
veel variatie in de nummers. Zo
hebben de bandleden ervaring
opgedaan in coverbands, musicalorkesten, bands met eigen muziek
en zelfs een popkoor.

Rico van Hooren, René Heesakkers, Eric Megens en René Bissels
zijn van alle markten thuis. Alle
nummers komen van eigen hand:
zowel muzikaal als tekstueel. Sommige nummers zijn autobiografisch
en worden door de schrijvers zelf

gezongen. Volksmuziek of misschien beter gezegd: traditionele
wereldse muziek, met een specifiek herkenbare eigen stijl, die
toeschouwers amuseert, boeit
of ontroert, dàt is het accent van
Dreamfield. Daarin ontmoeten ex-

Dreamfield heeft dan ook geen
vaste leadzanger, maar de zang is
vaak meerstemmig en wordt afwisselend gedaan door de bandleden. Kortom, een muzikale belevenis die je absoluut eens ervaren
moet hebben.
Wij zien je graag op 29 september in het Zeven Eeuwen Park te
Nistelrode om 15.00 uur bij de
muziekkiosk.
We verwachten rond 17.00 uur af
te sluiten. De entree is gratis.

Sneeuwwatje en de 7 ergen
HEESWIJK-DINTHER - Onder leiding van de nieuwe regisseuses Sabine van Lamoen en Kristel van Driel
is de jeugdgroep van toneelvereniging ‘Kantlijn’ uit Heeswijk-Dinther druk bezig met repeteren om in het
eerste weekend van oktober weer een prachtige toneelvoorstelling op de planken te kunnen brengen. De
spelersgroep bestaat uit 12 kinderen waaronder 3 debutanten. Noa van Kessel, Evie van Lamoen en Femke
van Venrooij. De decorgroep maakt weer een waar kunstwerk van het speelplan zodat het geheel een mooi
kijkspektakel wordt.
Dit sprookje gaat over een koninkrijk hier heel ver vandaan. Het rijk
heet Iegatsie en de naam verklapt
het al een beetje, het gaat hier niet
om een gewoon koninkrijk.
De koning houdt namelijk alleen
maar van hele lelijke dingen. Echt
alles is lelijk, zelfs zijn vrouw en
dochter, Sneeuwwatje wordt ook
met de dag lelijker. Maar er is een
probleem: Sneeuwwatje wil helemaal niet lelijk zijn, ze wil mooi
zijn.

Ga gezellig met een vriend of vriendin. Of neem je vader en moeder
mee, als je zelf nog geen auto mag
rijden. Een leuke manier om je zaterdagavond eens anders door te
brengen. De film begint om 20.30
uur. Vanaf 19.30 uur is het terrein
open, dus dan kan de voorpret al
beginnen. Er is de mogelijkheid om
te genieten van een hapje en een
drankje op ons terras. Na de film
kun je nog nagenieten, want het
terras op het bioscoopterrein is tot
0.00 uur geopend.
De kaarten kun je kopen bij De
Pas in Heesch. Voor informatie en
het bestellen van de kaartjes mail
je naar: www.de-pas.nl. Je betaalt
€ 20,- per auto. We zitten op een
prachtige locatie namelijk achter

McDonald’s. Het heet Hekkesteeg
en het is in Heesch.

Smartlappenkoor
de Borrelnoten

watje nog ooit gelukkig en ontsnapt ze aan al deze ellende.
Speeldata: vrijdag 4 oktober om
19.30 uur. Zaterdag 5 oktober om
14.30 uur. Zondag 6 oktober om
14.30 uur.
Waar: Willibrord Centrum Heeswijk-Dinther.
Entree: € 4,- p.p. Groepen van
meer dan 10 kinderen € 3,50 p.p.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
kassa.

De koning is hier niet blij mee, dat
snap je wel. Ook zijn er de boze
stiefmoeder en oma die dit willen
verhinderen.
Sneeuwwatje moet weg en komt
terecht bij de zeven Ergen, die de
bossen schoon moeten houden.

zo’n megascherm in de buitenlucht? Op zaterdag 28 september organiseert team ‘Uitgedaagd’ vanuit De Pas een heuse Drive-in Bioscoop
waarbij de Kaskraker Skyfall gedraaid zal worden. Deze james Bond
film is uitgeroepen tot meest populaire film van 2012. Een spannende
film vol stunts en avonturen, zoals we van een Bondfilm gewend zijn.
De moeite waard om te zien als je hem gemist hebt, of gewoon lekker
nog een keer te bekijken.

Kom kijken en zie wat voor verrassingen het toneelstuk in petto
heeft. Misschien wordt Sneeuw-

Als u met meer dan 10 kinderen
komt graag even doorgeven op
welke dag u komt en met hoeveel
personen op tel. 0413-296008.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Marina Pepers, tel. 0413-292883.

‘noiz presenteert Troje’
HEESCH - Noiz brengt op 26 en 27 oktober in theater De Pas, Heesch, een avondvullende show met een
luchtige en eigentijds benadering van het ontstaan van de Trojaanse oorlog, waarin scènes en zang elkaar
afwisselen. De rode draad in het geheel is rustige én krachtige popmuziek.
Uiteraard mag u verwachten dat
het energieniveau hoog zal liggen,
het optreden met veel enthousiasme zal worden gepresenteerd
en het u een gegarandeerd leuk
avondje uit zal bezorgen!
Nieuwsgierig geworden hoe deze
moderne versie van het oeroude
verhaal van Troje afloopt?

De kaarten kosten € 15,- per stuk
en zijn te bestellen via de website www.popkoornoiz.nl of door
een e-mail te sturen naar optreden@popkoornoiz.nl met daarin je
naam, het bezorgadres, het aantal
kaarten en de dag van het optreden. Ook zijn er kaarten te koop
bij kantoorboekhandel Ceelen in
Heesch.

Kom dan kijken op zaterdagavond
26 oktober om 20.15 uur of zondagmiddag 27 oktober om 14.00
uur in theater De Pas in Heesch. Er
zijn nog kaarten beschikbaar, maar
wees er snel bij want op = op!

‘NOIZ presenteert Troje’ wordt
mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren, met speciale
dank aan hoofdsponsor Rabobank
Bernheze Maasland en C1000
Wiegmans te Heesch.

HEESWIJK-DINTHER - Wij zijn smartlappenkoor de Borrelnoten. We
zijn op zoek naar nieuwe leden. Vind je zingen leuk, en hou je van gezelligheid, dan ben je van harte welkom op onze repetitieavond.
We zingen een keer in de drie weken, op dinsdagavond in café de
Zwaan van 20.30 tot 22.15 uur.
De volgende avond is dinsdag 15
oktober.
Tevens gaan we optreden tijdens
het Oogstfeest op zondag 6 okto-

ber bij de Kilsdonkse Molen.
Ons motto is ‘lang leve de lol’.
Ben je geïnteresseerd en zou je
graag een keer willen kijken of
meezingen, neem dan contact op
met: Ans de Visser 06-23948029
of mail adevisser@home.nl

A.s. zondag
geopend!

van 12.00 tot 17.00 uur

10% korting op de
hele collectie!*

met een

modeshow om 15.00 uur

inclusief lekkere hapjes & drankjes!

Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther
www.naturesvalley.nl
www.number3.nl
* met uitzondering op afgeprijsde artikelen
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Deuren wijd open voor
aankoop op de woningmarkt
rter
a
t
s
s
l
a
k
i
Hoe kom ning?
aan een wo
traks
s
e
w
n
e
n
n
Hoe ku
r een
a
a
n
n
e
i
e
o
r
g
door
groter huis?
sten
a
l
k
e
e
h
t
o
p
y
Zijn mijn hg? Moet ik
niet te hoo juist extra sparen?
aflossen of

Belangrijke zaken, die vragen
om duidelijke antwoorden
Wilt u weten wat u maximaal kunt lenen om een woning aan te kopen of te
verbouwen? U kunt ons hiervoor tijdens kantooruren, maar ook in de avonden
en in het weekend bereiken op het speciale nummer (0412) 45 77 70.
Elke maandagavond is er een inloopavond in het Financieel Advies Centrum
aan de Cereslaan 2 in Heesch. Van 16.30 tot 20.30 uur staan adviseurs voor
u klaar om u direct inzicht te geven in wat u kunt lenen voor aankoop of
verbouwing van de woning wanneer u uw salaris gegevens meeneemt.
Kunt u niet op maandagavond? Wanneer u belt, heeft u binnen zeven dagen
een adviesgesprek met een van onze adviseurs als het gaat om de aankoop van
een woning en inzicht in wat u kunt lenen.

Hoe meer we
van u weten,
hoe beter
het advies

Afsluiten hypotheek is
voor ons geen eindstation
Niet alleen huizen hebben onderhoud nodig. Ook hypotheken, legt financieel adviseur Danny van
Herpen uit. “Het afsluiten van een hypotheek is voor ons geen eindstation, gedurende de looptijd
blijven wij monitoren en meedenken met onze klanten. Want in korte tijd kan er veel veranderen in een
leven: gezinsuitbreiding, huwelijk/echtscheiding, ziekte, inzakkende en aantrekkende woningmarkt…
Samen met de klant kijken we of er risico’s zijn en hoe we deze het beste kunnen afdekken. Bijvoorbeeld
door het herijken van het risico bij overlijden. Extra aflossen. Of het verzekeren tegen werkloosheid.”
Rabobank Bernheze Maasland heeft liefst twaalf financieel adviseurs die zich met hypotheekonderhoud
bezig houden. “Het zegt iets over onze marktpositie, maar vooral ook over het belang dat wij hechten
aan levenslang partnerschap en persoonlijke advisering. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze
klanten en voor de omgeving waarin ze wonen en werken. Dat is wat ons drijft.”

Bij het aanvragen van een product, hoort financieel
adviseur Marcel Hermkens klanten nog wel eens
verzuchten: ‘Waarom moeten we zoveel stukken
aanleveren? Het is zo’n gedoe.’ “Ik snap dat”, zegt hij.
“Toch zullen we dit blijven vragen. Want daardoor
kunnen wij waarmaken wat we beloven: persoonlijke
dienstverlening, met adviezen die er echt toe doen.
Alles haakt namelijk in elkaar”, legt hij uit. “Voor het
afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is ook
informatie over de pensioensopbouw nodig. Hier zit
vaak al een dekking voor overlijden in. Misschien
blijkt dan wel dat je helemaal niets of minder hoeft te
verzekeren.
Achteraf is vrijwel iedereen blij met deze grondige
aanpak. Omdat ze inzicht verschaft in het product, in
de kostprijs en in onze toegevoegde waarde. Samen
kom je tot een beter advies. En de beste oplossing.
Soms is die net even anders, complexer, eenvoudiger,
gunstiger dan je van tevoren misschien had bedacht.”

Binnen 24 uur inzicht in wat uw maximaal kunt lenen.
Binnen één week op gesprek voor aankoop of verbouwing van uw woning.

131240 RBM advertorial 252x375.indd 1

03-06-13 17:35
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Bedrijvig Bernheze/
Maasdonk
UDEN - De Winter media groep geeft diverse huis-aan-huisbladen en
business-to-business magazines uit, waaronder Bedrijvig Bernheze/
Maasdonk. Een sterk lokaal gericht magazine dat de ondernemers in de
regio volledig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op zakelijk
gebied.

2013 in motion
AgEnDA.
SePTemBer
5 okToBer
Kaartverkoop
Bernhezer Business Event
www.bernhezerbusinessevent.nl

20 noVemBer
Gratis workshop Social
Media voor alle sponsoren

Mooi om met z’n allen ‘in motion’ te zijn
HEESCH – Over een dikke week is het alweer zover: ‘in motion’ bij het Bernhezer Business Event 2013!
Voor de tweede keer – zoals de formule is opgezet – feestelijk op de bedrijfslocatie bij één van de ondernemers uit Bernheze. Vorig jaar zeer succesvol ‘in company’ bij jan en Margit Maas van Maas Coating Groep
in Heesch en nu ongetwijfeld weer net zo succesvol bij de ‘Ondernemer van het jaar 2012’-winnaar(s) Geert
en Sandra Hermes van Hermes Machinale Houtbewerking in Nistelrode.

M

et z’n allen zijn we de laatste maanden weer flink ‘in
motion’ geweest om deze komende editie de benodigde handen
en voeten te kunnen geven. Altijd
mooi en positief spannend.
Ook zeker spannend wie nu in
2013 ‘Ondernemer van het Jaar’
en ‘Jonge Ondernemer van het
Jaar’ zal worden. We zullen het
op 5 oktober, gedurende een ongetwijfeld bijzonder feestelijke
avond, gaan beleven. Mooi dus
om dan met z’n allen ‘in motion’
te zijn…

M

edia-adviseur Thijs de Hoogh, van Bedrijvig Bernheze/Maasdonk, is vanaf het
eerste moment intensief betrokken bij het Bernhezer Business Event. “Met Bedrijvig Bernheze/
Maasdonk bieden wij ondernemers en bestuurders een podium om elkaar beter te leren kennen. Onze samenwerking met het Bernhezer
Business Event ligt in het verlengde daarvan. Het is bovendien het leukste regionale
netwerkevenement van het jaar en dat willen wij graag delen met onze lezers”, aldus
De Hoogh.
In de juni-editie van Bedrijvig Bernheze/
Maasdonk werd al een grote aankondiging
van het Bernhezer Business Event 2013 opgenomen. “Ook in de aankomende editie
kunnen onze lezers nagenieten van het evenement”, vervolgt De Hoogh. “Zo publiceren wij onder meer een sfeerimpressie van de
avond zelf.”
De volgende editie van Bedrijvig Bernheze/
Maasdonk verschijnt 14 november 2013. Wilt
u meer informatie over de mogelijkheden voor
uw organisatie? Neem contact op met Thijs de
Hoogh via 0413 339364 of
t.dehoogh@dewinter.nl.

BEDRIJVIG
BERNHEZE/MAASDONK

www.dewinter.nl
Fred Hoogendoorn – FHB Advertising Reclame-/Marketingadviesbureau

www.fhb.nl

De mix van Juice

Wordt uw
favoriete
ondernemer,
(jonge)
ondernemer van
het jaar?

NISTELRODE – juice B.V. biedt de juiste mix in online communicatie en webapplicaties. Eppo Loeffen, Ferry
van de Graaf en hun team lossen de vragen op het gebied van software en applicaties creatief op.

D

e digitale wereld is sterk in
beweging en Juice speelt
daar met hun expertise op in. Het
thema van het Bernhezer Business
Event (BBE), ‘In Motion’ past daarom perfect binnen de markt waar
Juice zich in bevindt.

Daar wilt u bij zijn!

Wat biedt juice
De mensen van Juice zorgen voor
slimme oplossingen bij gewenste
toepassingen van de gebruiker.
Het maakt niet uit of de toepassing gaat over webapplicaties,
software, zoekmachineoptimalisatie en design oplossingen, of om
een uitgebreide webshop met een
‘content management systeem’,
waarbij de gebruiker zelf de inhoud
van de pagina’s up to date houdt.
Juice probeert daarbij de bestaande informatiesystemen te integreren in de nieuw te ontwikkelen oplossing. BBE en Juice: Ook dit jaar
heeft Juice haar bijdrage geleverd
aan het Bernhezer Business Event
door het bijhouden en ontwikkelen
van de website (www. bernhezerbusinessevent.nl). Deze website is
dan ook continue ‘In Motion’.

www.juicebv.nl

Ook onderstaande bedrijven
steunen BBE
PAREL - n 1.500,LipsGroen BV
SMARAGD - n 500,Internationaal Bergingsbedrijf
Poels BV
RWP audio & Lighting

Ferry van de Graaf en Eppo Loeffen

Foto: Ad Ploegmakers

VRIEND - n 250,Baderie Bevers BV
Bevers Installatietechniek BV
Estepe
Kapsalon Jos Wingens Heesch
Van den Akker Makelaardij
Van Lieshout Specicon
Vitaro VOF
P. Zegers bestratingen en
grondwerken

Tijdens het BBE wordt u de
hele avond in de watten
gelegd; van een foodplaza bij binnenkomst,
de bekendmaking van de
winnaars, een geweldige
feestavond met livemuziek tot
het laatste drankje in het bruin
café.

Beleef het mee
Koop uw entreekaart
voor het Bernhezer
Business Event
€ 75,00 all in!
Deze pagina wordt gesponsord door:
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Bernheze Business event wordt mede mogelijk gemaakt door:
SAFFIER

May Day Wok & Go
ONS Energiecollectief
Petrus Hoeve
Totaalmarkt.nl
Van Gruijthuijsen Catering BV

Bernheze Media VOF
Gemeente Bernheze
Hermes Machinale Houtbewerking
juice BV
rabobank Bernheze Maasland
De Winter Media Groep

SMARAGD

ROBIJN

FHB Advertising
Gebr. Dijkhoff & Zn BV
Leddux BV
X2com BV
Web Works
Wihabo
Van Soest & Partners
Van Tilburg Mode & Sport

PAREL

Van Mook, de echte bakker
Nellen Schoonmaakdiensten
Kasteel Heeswijk
LipsGroen BV

KRISTAL

Allora Caffé
A.L. van de Wetering Cultuurtechniek BV
Bart Strijbosch BV
Maas Coating Groep BV

Ari-jenne Bloemsierkunst
Arttekst
Connect Accountants & Adviseurs
De Lorijn BV
& Mirjam
Hoveniersbedrijf Arie Hendriks
IBN
In Picto
Internationaal Bergingsbedrijf Poels BV
Karwei Heesch
Langenhuizen Glasspecialist
OOvB adviseurs en accountants
rWP Audio & Lighting
Schoonheids- en Kapsalon
Eline en Thea van Dijk
Spoor P
Van Bakel Electro
Van Heugten Verzekerd
Van Mook Bewakingsdienst
Verkeersschool Kees van Iersel
WomenWorks

VRIEND

Aannemingsbedrijf van de Beeten
Alferink Optiek
Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf BV
Administratiekantoor Kleijngeld
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Weijenberg
Autoschade Nistelrode BV
Baderie Bevers BV
Betherma BV
Bevers Installatietechniek BV
Bomenpark
Bouwbedrijf Berghege
BouwOort Betoncentrale
Bowij Toiletverhuur
Brasserie ‘t Oude raadhuis
C1000 Wiegmans
David raakt merken
DepostBode BV
Drukkerij Buuts
Estepe
Follow Up Manager BV
Fourside BV
Fysio Centrum Heesch
Gabriels Fotografie
Aannemingsbedrijf Gebr. Van de Ven
Hanenberg Materieel
Hanex Carwash Heesch
Houthandel van der Heijden

jack Martens Tweewielers
Kapsalon jos Wingens Heesch
Kling Brandbeveiliging
La Confiante
Marya Schoenen & Tassen
Medi Spa Annelies
Mobiele APK Lucius BV
Opdidakt BV
Optimisd
Peters Aanhangwagens
Van den Akker Makelaardij
Van den Akker Mercedes-Benz Uden BV
Van den Bersselaar Schilderwerken
Van Happen Containers
Van Herpen Haar & Byoux BV
Van Lieshout Specicon
Van Munster recyclers
Vervoersservice Van Driel
Vitaro VOF
reiswolff Heesch
rivez Assurantien en risicobeheer
rogeco
rösler-Benelux BV
Solving Efeso
‘t Traject
‘t Tunneke
Up Film
WerKKracht, Stichting Dichterbij
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lokale krachtenbundeling en samenwerking
Ondernemersvereniging Heesch

Pascale van Heugten, voorzitter OVH, overhandigt bloemen aan de heren van Bomenpark eten & drinken aan het water en aan de heren van Peters Aanhangwagens

Foto’s Ad Ploegmakers

HEESCH – Ondernemersvereniging Heesch (OVH) ondersteunt haar leden in hun ondernemerschap onder
meer via overleg met de gemeente. Hierbij wordt gesproken over onderwerpen waarbij de gemeente in
gebreke blijft in de stimulering van het lokale ondernemerschap. Daarnaast stimuleert zij de samenwerking
tussen de Heesche ondernemers, via informatie en bijeenkomsten.
Vanuit Heesch zijn er maar liefst
twee bedrijven genomineerd voor
(jonge) ondernemer van het jaar
2013. Beide ondernemers zijn lid
van OVH.
Bomenpark eten & drinken aan
het water, heeft in 2012 nieuwe
eigenaars gekregen, Niels van de
Kamp en Eric Rassaerts. Zij hebben een totaal nieuw interieur en
restaurantconcept met veel succes
doorgevoerd en zijn genomineerd
voor Jonge Ondernemer van het
jaar 2013.
Bij Peters Aanhangwagens, komt
een hechte familieband tot uitdrukking in een al 25 jaar durend
succes. Zij zijn genomineerd als
Ondernemer van het jaar 2013.
Tijdens het Bernhezer Business
Event op 5 oktober zullen de winnaars bekend worden gemaakt.

Bloemen en gelukwensen waren
er namens OVH, uit handen van
voorzitter Pascale van Heugten.
OZB
De afspraak van Pascale van Heugten met de gemeente Bernheze

In 2012 is de WOZ waarde van
niet-woningen gemiddeld gedaald
met 0,98%. De OZB voor niet-woningen is in 2013 in Bernheze verhoogd met bijna 7%. Als we een
correctie van de daling WOZ en de
inflatie toepassen, dan staat deze

terpunt, waarvoor OVH zich sterk
maakt. Vooral nu ondernemers alle
energie en tijd nodig hebben voor
het voortbestaan van hun bedrijf,

‘onDernemersvereniging heesch komt op voor onDernemers
Bij De gemeente Bernheze’
is van andere aard: “Onze lokale
ondernemers zouden bijzonder gebaat zijn bij een OZB belasting die
de realiteit weerspiegelt. De OZB
verhoging voor niet-woningen
(bedrijfspanden) zou niet meer
moeten bedragen dan de inflatie
(micronorm) voor 2014. Daarvoor
pleit ook MKB-Nederland.

verhoging in geen verhouding. Dit
mag beslist geen trend worden
voor 2014 en volgende jaren. Het
is noodzakelijk ondernemers ruimte te bieden, ook financieel.”
regeldruk
Ook de regeldruk vanuit de lokale
overheid is een belangrijk verbe-

moet de overheid de regeldruk minimaliseren.
Pascale: “MKB-Nederland heeft
een onderzoek uitgevoerd over
lokale regeldruk voor ondernemers. Ook de gemeente Bernheze

heeft hier vrijwillig aan deelgenomen. De score voor Bernheze was
onder het gemiddelde, vooral ten
aanzien van digitalisering (ondernemersdossiers) en de welstandscommissie. Wij zullen er bij de gemeente op aandringen met spoed
verbeteringen door te voeren.”
Regeldruk en OZB zijn enkele van
de lastige onderwerpen waar ondernemers mee geconfronteerd
worden en waarvoor een goede
woordvoerder onbetaalbaar is. Een
reden temeer om lid van OVH te
zijn.

www.ondernemersverenigingheesch.nl
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FoToCluBBernheze

mARIon VAn DE VEn

DE LEDEN STELLEN ZICH VOOR MET HUN BESTE FOTO’S. HUN
INSPIRATIE EN CREATIES VOOR DE INWONERS VAN BERNHEZE.
mijn naam is marion van de ven, woonachtig
in vorstenbosch. op een gegeven moment is
fotografie mijn hobby geworden en om meer
dan alleen vakantiekiekjes te maken ben ik lid
geworden van de fotoclub Bernheze.

Rode draad Marijke

verrassend en inspirerend vind ik de
veelzijdigheid aan creaties na een opdracht.
Je bent bewuster aan het fotograferen.
ik let meer op composities en belichting.
en ook naar je eigen werk kijk je met een
kritisch oog.
Tulpen

het goed leren kijken en voor jezelf een
beeld maken van hoe je de foto wilt, vind
ik het moeilijkste maar daarmee ook het
uitdagende.
fc Bernheze is een club met allemaal
liefhebbers zodat je ook voor trucs en tips
bij elkaar terecht kunt. ondertussen maak ik
veel foto’s voor voetbalclub vorstenbossche
Boys en zodoende komt er ook regelmatig
een foto in deze krant voorbij.

Vorstenbossche Boys

Rode draad Fles

Portret

Paard vrij na rijles

Suprisefoto

met de zonnebloem naar Wereldwinkel zoekt koffieliefhebbers!
BERNHEZE - Ben jij een koffieliefhebber? Dan heb je vast weleens gehet safaripark
hoord van de term ‘slow coffee’. Slow coffee kan je vergelijken met
de ouderwetse filterkoffie zetmethode. Er zijn een aantal koffiesoorten
waarbij de smaak veel beter tot zijn recht komt door meer tijd te nemen
voor het zetproces.
van € 55,-. Het pakket bestaat uit
een Slow Coffeemaker, drie pakken Koffie voor fijnproevers en een
doos met 100 koffiefilters.

HEESWIJK-DINTHER - Op zaterdag 14 september gingen 4 Zonnebloemjongeren en 2 vrijwilligers
van de Zonnebloemafdeling H-DL-V met de bus van Laverhof naar
safaripark ‘De Beekse Bergen’. Er
was veel regen voorspeld, maar

gelukkig viel dat mee en was het
toch nog de helft van de tijd droog.
Terwijl het regende, zaten we in de
safaribussen en hadden we een
goed dak boven onze hoofden en
konden we toch de dieren zien. En
zo werd het een mooi uitstapje!

Voor deze zetmethode is de ‘Koffie voor Fijnproevers’ van Fair
Trade Original heerlijk. Er zijn drie
verschillende aroma’s ontwikkeld.
Proef Afrika is een karaktervolle
koffie met een hint van pure chocolade en citrus. In Proef Centraal
Amerika herken je de smaak van
zoete bessen en Proef Zuid Amerika heeft de heerlijke smaak van
zoet fruit.
Wil jij ook kennis maken met de
wereld van slow coffee, doe dan
mee met de win actie! De Wereldwinkel geeft namelijk twee slow
koffiepakketten weg ter waarde

Om mee te doen moet je een pak
Fair Trade Original koffie kopen
in de Wereldwinkel. Bewaar wel
de kassabon en schrijf je, uiterlijk
30 september, in voor de actie via
‘winnen’ op www.heeswijkdinther.
wereldwinkel.nl.
De koffie koopt u deze maand ook
nog eens extra voordelig. De Wereldwinkel heeft de snelfiltermaling
namelijk benoemd tot ‘aanbieding
van de maand’. Loop daarom

eens binnen in de Wereldwinkel
in Heesch, Nistelrode of HeeswijkDinther. Aanbiedingen variëren
per winkel.

Wereldwinkel Heesch, De Misse 4, Heesch
Wereldwinkel Heeswijk Dinther Loosbroek, Jonker Speelmanstraat 10
Heeswijk-Dinther
Wereldwinkel Nistelrode, Raadhuisplein 1b, Nistelrode
Advertorial

tuincentrum

ZONDAG OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
LLEN
OORJAARSBO

V

te
kleuren de len

Bosschebaan 23 - 5384 VX Heesch - 0412 40 70 30
heesch@heesch.lifeandgarden.nl

Hoe maak je van de herfst een
mooie lente

heeSCh – “Is de herfst somber? Ik denk het niet”, stelt rinus Meijs van Tuincentrum Life and Garden
Heesch. juist de herfst leent zich bij uitstek om een fleurige tuin te hebben. Wat denk je van alle heesters,
vaste planten en perkplanten die juist in het najaar een prachtig pallet van kleur in de tuin aan kunnen brengen. En door juist in het najaar planten in de tuin of op het balkom te zetten geef je meer kleur aan de tuin
maar ook bereik je dat deze planten het volgende jaar beter groeien en nog rijker bloeien.
Met een goed advies kun je overigens nu in het najaar al zorgen
dat de tuin er in het voorjaar extra
fleurig uit komt te zien.
Wat u met voorjaarsbollen kunt
doen, en hoe groot de mogelijkheden zijn in soorten en variëteiten
laat het tuincentrum graag zien in
een speciaal daarvoor ingerichte
presentatie. Niet alleen kunnen
bloembollen in de tuin worden
geplant maar ook in bloembakken
geven ze een prachtige bloemenpracht in het voorjaar.

Life and Garden laat u ook zien
hoe makkelijk het is om bijvoorbeeld met winterviolen nu al kleur
aan te brengen en dat te combineren met bloembollen. Zo kun je
een super fleurig voorjaar creëren.
Speciaal om een indruk te geven
hoe de klant dit uit kan voeren
geeft Life and Garden op zaterdag
28 september a.s. van 10.00 tot
17.00 uur en zondag 29 september van 12.00 tot 17.00 uur een
demonstratie. Ook u als klant kunt
hier aan meedoen. Voor € 17,95
heeft u al een compleet pakket,

bak, bollen en violen en potgrond,
waarmee u zelf ofwel thuis, ofwel
met hulp van onze medewerkers
van Life and Garden uw voorjaarcreatie kunt maken.
Heeft u zelf nog bakken, manden
etc. die u graag wil vullen, breng
ze gerust mee en laat u inspireren
hoe u dit kunt realiseren. Maar ook
is er voldoende hulp aanwezig die
graag voor u de lentecreatie ter
plekke maakt.
www.lifeandgarden.com
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golf

maas coating groep wint de
charity cup trofee
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voetbal

Tweede overwinning

NISTELRODE - Donderdag 19 september werd er op de golfbaan van Company Club De Hooge Vorssel voor
de 21ste keer gestreden om de, door Hewlett-Packard Nederland ter beschikking gestelde, bronzen Charity
Cup trofee. Na een spannende strijd mocht de voorzitter van de Stichting Charity Cup Nistelrode, de heer
Van der Heijden, deze trofee uitreiken aan de heer Maas, captain van de flight van Maas Coating Groep uit
Heesch. Op slechts een afstand van een halve punt eindigden de flights van rabobank Uden Veghel (2e
prijs) en rabobank Bernheze Maasland (3e prijs).

VORSTENBOSCH - De boys kregen afgelopen zondag Constantia op
bezoek. Vorstenbosch had al na een minuut voor kunnen staan als jordy
van Heeswijk, die oog in oog stond met de keeper van Constantia, gescoord had. Hierna was Constantia een paar keer gevaarlijk dicht bij
een score. Het was toch Vorstenbosch dat op een 1-0 voorsprong kwam
door Marvin van Heeswijk die zichzelf tussen twee tegenstanders knap
vrijspeelde en met linkse snoeihard uithaalde.
Hierna was het Constantia dat met
goed en verzorgd veldspel de verdediging van de boys steeds onder
druk hield. Dat resulteerde in de
20ste minuut in 1-1, met een knap
afstandsschot werd keeper Marijn
Beekmans verslagen. Ook na de
gelijkmaker bleef Constantia de
beste ploeg, maar de gecreëerde
kansen werden niet benut zodat
men met een gelijke stand ging
rusten.
Direct na de rust beet Vorstenbosch
wat feller van zich af en zette de
verdediging van Constantia flink
onder druk. Naarmate de tweede

Het team van Maascoating groep

Naast de eerdergenoemde prijzen
werden tijdens het diner de door
BP Europa S.E. gesponsorde prijzen voor de ‘longest’ en ‘neary’
uitgereikt. De winnende flight van
vorig jaar, Reef Infra uit Wijchen,
ontving uit handen van de voorzitter een bronzen herinneringsbeeld.
De vele deelnemers kijken terug
op een geslaagd golfevenement,
waaraan het weer zeker heeft bijgedragen. Een zeer gewaardeerde
bijdrage is de jaarlijkse serenade van de Nistelrodese Fanfare

basketbal

St. Lambertus. De voorzitter van
de fanfare, de heer Van Breemaat,
sprak zijn dankwoord uit aan de
sponsoren en het stichtingsbestuur
voor de financiële ondersteuning
van de ‘Night of the Music’ die de
fanfare op 18 en 19 oktober organiseert.
In zijn dankwoord, tijdens het afsluitende diner, richtte de heer Van
der Heijden zich in het bijzonder
tot de deelnemers, de sponsoren en Company Club De Hooge
Vorssel. Zij maken het mogelijk dat
deze Charity Cup voor de eenen-

twintigste keer kon plaatsvinden
en hierdoor een mooie bijdrage
aan het Charity Cup fonds wordt
toegevoegd.
Dit fonds wordt aangewend voor
ondersteuning van charitatieve en
culturele initiatieven in de Nistelrodese gemeenschap. Nistelrodese
instanties of verenigingen, die een
beroep op het Charity Cup fonds
willen doen, kunnen een schriftelijk verzoek richten aan Stichting Charity Cup Nistelrode, Frans
Hochstenbachstraat 2, 5388 CZ
Nistelrode.

Teerdag,
Schutters- en gildekampioenschap bij gilde nistelrode
NISTELRODE - Op zaterdag 28 september 2013, heeft het St. Antonius
abt - St. Catharina Gilde uit Nistelrode weer zijn jaarlijkse Teerdag. Op
deze dag wordt er geschoten om de jaarlijkse Schutters Kampioen geweer (Schutterskoning ronald Spits) en de 2-jaarlijkse Gildekampioen
(Paul Altorf). Tijdens de volgende wedstrijden wordt gestreden op de
onderdelen: kruisboogschieten, jeu de boules en geweerschieten.
De gildeleden komen zaterdag om
9.00 uur op de Gildehof bijeen om
daarna de oude Schutterskoning
(kampioen) aan huis op te halen.
‘s Middags beginnen we met de
wedstrijden.
Zondag 6 oktober om 9.30 uur
heeft het Gilde zijn jaarlijkse Gildemis in de St. Lambertuskerk, ter ere
van hun patroonheilige St. Antonius Abt en St. Catharina en waarbij de overleden Gildebroeders en
-Zusters herdacht worden.

Tenderfeet ju18 pakt groots uit

rebounds erin gooide. In de rust
was de voorsprong van Tenderfeet
al 33-19.
Toen Tenderfeet het 3e kwart begon namen ze dankzij de goede
aanval van Mass, die in dit kwart
maar liefst 8 punten maakte, nog
een flinke voorsprong. In het 4e

kwart begonnen de jongens met
een voorsprong van 51-23. Uiteindelijk ging het JU18 team van Tenderfeet met een overwinning naar
huis van 63-27.
Wat een zeer mooi resultaat is. De
jongens zijn dik tevreden, net als
de coach.

Belangstellenden voor beide dagen
zijn van harte welkom en de koffie
staat klaar op de Gildehof aan de
Hoge Akkers 1 te Nistelrode.

Dames 1 Bc Tenderfeet wint competitiewedstrijd
Voor de dames 1 van BC Tenderfeet is het basketballseizoen succesvol van start gegaan. De dames uit Heeswijk-Dinther hebben
zich versterkt met twee oud-Black
Eagles speelsters.
De wedstrijd kwam moeilijk op
gang en er werd weinig gescoord
aan beide kanten. Door coaches
Wim en Fleur werd er in het tweede kwart op gehamerd om wat fel-

ler te gaan spelen, om zo wat meer
te forceren. Dit bracht het gewenste resultaat.
Door de foutenlast moesten de
dames van Tenderfeet een andere
strategie opzetten. Er werd besloten om in een zone-verdediging te
gaan staan. Echter, de meiden van
Oss waren hier op voorbereid. Alleen waren zij niet voorbereid op
onze nieuwe speelster die een gou-

den driepunterschot in huis heeft.
Meerdere malen mocht zij vrij aanleggen vanaf de driepunterlijn en
schoot zij in totaal 6 driepunters
raak. Het gat was geslagen.
In het vierde kwart was het zaak
de bal in het team te houden,
voor zekere kansen te gaan en het
hoofd erbij te houden. De eerste
overwinning van dit seizoen was
een feit. Eindstand: 45 - 62.

Dat er toch nog een winnaar uit
dit duel zou komen had niemand
meer verwacht. Toch zou Vorstenbosch als winnaar uit de bus komen, door een doelpunt van Noud
Donkers in de 94ste minuut. De
scheidsrechter had er echter zo’n
zin in vandaag dat de Boys pas na
98 minuten de armen in de lucht
konden steken. Toch alweer de
tweede overwinning voor dit zeer
jonge team dit seizoen.

gilde

HEESWIJK-DINTHER - De heren van Tenderfeet jU18 hadden afgelopen zaterdag een wedstrijd tegen Slamdunk ’97 in Heesch. Eenmaal aangekomen, en het team bekeken te hebben, heeft coach jan de tactiek opgesteld. In het begin ging het gelijk op.
Met een goede verdediging van
de spelverdeler van Heesch door
Koen kon de rest van het team
de ‘zoneverdediging’ toepassen.
Deze verdediging was waterdicht
en er werd (bijna) geen bal meer
door Heesch ingegooid. Terwijl
Stijn (Tenderfeet) keer op keer de

helft vorderde nam Constantia het
heft weer in handen, maar keeper
Marijn Beekmans redde enkele keren schitterend.

Pim Langens
M 06 525 448 08

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

26

Bernheze sportief
voetbal

Woensdag 25 september 2013

Avesteyn C1 in het nieuw

handbal

Handballes op
Heesche basisscholen
Heesch - Om de kinderen kennis te laten maken met het handbalspel
zal Karin van Erp, handbalvereniging DOS’80, tijdens de gymlessen
een handbaltraining komen geven aan de groepen 3 t/m 8. Karin is een
heel ervaren handbaltrainster die met veel succes heeft gewerkt bij o.a
HV Olympia’89 en Habo. Verder geeft zij training aan de Brabantse
handbalschool en is momenteel trainster bij de dames van HV Dongen.

Heeswijk-Dinther - De C1 van
Avesteyn kan de komende tijd
vooruit. De spelers en leiding
kregen op zaterdag 21 september
nieuwe trainingspakken uitgereikt.
Een uniek feit want dit C1 team
van de Dintherse voetbalvereni-

voetbal

ging was het eerste C1 team dat
een trainingspak kreeg. Bijzonder
hierbij was dat de pakken door een
echte ‘Heeswijkenaar’ gesponsord
werden.
Hans de Visser, wiens kleinkinderen zowel bij vv Heeswijk als bij
Avesteyn voetballen, bleek zo be-

trokken bij zijn kleinkinderen dat
hij ook Avesteyn wilde helpen bij
de aankleding van een jeugdteam.
Daardoor werd C1 de trotse eigenaar van prachtige nieuwe trainingspakken.
Ze zullen met trots gedragen worden.

voetbal

Van Dijke
Vrouwen Prinses schenkt Heeswijk zege
Irene maken
achterstand goed

Als kinderen door de trainingen
enthousiast zijn geworden kunnen zij op 1, 8, 22 en 29 oktober
van 16.30-17.30 uur gratis komen
trainen bij HV DOS’80 in sporthal ’t Vijfeiken. Ook de kinderen
die zich via Sjors Sportief hebben
aangemeld zijn op deze dagen van
harte welkom. Verder kunnen ook
andere belangstellenden altijd 3x
gratis meetrainen bij de teams van
DOS’80. Kijk voor trainingstijden
op de site van HV DOS’80.

wandelen

3e NWB Hartstocht
Heeswijk-Dinther - Zondag 29
september a.s. wordt de 3e NWB
Hartstocht gehouden.

is eveneens een stand van de Nederlandse Hartstichting aanwezig.
U kunt er informatie krijgen en/of u
kunt zich aanmelden als collectant
De startplaats is in Heeswijk-Din- of vrijwilliger. Voor de kinderen is
ther bij Café Stanserhorn, Hei- er, evenals vorige jaar, een bijzonbloemsedijk
7,
5473 TCtennis
Heeswijkdere wandeling
van
6 km. Er handbal
kunvoetbal
hockey
basketbal
turnen
volleybal
Dinther. (Dus niet Het Bomenpark nen allerlei opdrachtjes uitgevoerd
te Heesch). Het startlokaal is om worden tijdens de wandeling. Aan
8.30 uur open en wordt gesloten het einde is een beloning voor de
om 16.00 uur. De volgende afstan- inspanningen. Geef je hart een
den kunnen gelopen worden: 6 km, mooie dag en kom wandelen sa12
km, 18 kmboksen
en 24 km.
Bij de start
men met
familiehandboogschieten
en vrienden! tafeltennis
beugelen
badminton
zwemmen
waterpolo

bridgen

korfbal

Korloo 1
maakt rentree
korfbal

Nistelrode - De vrouwen van
Prinses Irene keken in het verre
Wormerveer bij de rust tegen een
2-0
Forvoetbal achterstand
hockey aan tegen
tennis
basketbal
turnen
volleybal
handbal
tuna. Goudhaantje Sanne Huberts
zorgde er echter met haar twee
doelpunten, in de 70e en 83e mi- Heeswijk-Dinther - De ploeg van trainer Marc van de Ven ontving
nuut, voor dat er met een 2-2 ge- in de derde speelronde IVO. De Heeswijkers hadden het een uur lang
lijkspel naar Brabant kon worden moeilijk met de tegenstander uit Velden, maar toen stuurde Van de Ven
teruggereisd.
Wouterwaterpolo
van Dijke
het veld in.tafeltennis
beugelen
boksen
badminton
zwemmen
handboogschieten
Heeswijk begon goed aan de wedmaar kansen werden niet gekorfbal strijd,
creëerd. Naarmate de eerste helft
vorderde,
werd IVOdarten
sterker. Maar
paardrijden
wielrennen
golf
jeu de boule
ook zij wisten dit niet in doelrijpe
mogelijkheden uit te drukken.

Korfbalsters
Prinses Irene
knokken zich
terug
korfbal

biljarten

hardlopen

duivensport

judo

schaken

dammen

Na rust werd de wedstrijd meer
open en ontstonden er ook kansen
over en weer. De eerste grote kans
vissen
snowboarden uit Velkano
was voorskien
de rood-zwarten
den. Rechtsbuiten Theelen gaf strak
voor en Willem Heijnen schoot
goed in, maar met een katachtige
reflex wist doelman Patrick Lunenburg het Heeswijk-doel schoon te
houden. Daarna brak het half uur
van Vankaarten/bridgen
Dijke aan. Hij kwam het

veld in voor de sterk spelende Jordy van Houtum en eiste direct een
hoofdrol op. Een diepe bal van Rob
Tips werd door de spits op waarde
geschat en ondanks dat verdediger
Kusters hem het scoren probeerde
te beletten, wist hij de 1-0 onder
de doelman door te schuiven. Niet
veel later kopte Van Dijke uit een
corner van Aldogu de 2-0 binnen
en daarmee was het verzet van de
gasten grotendeels gebroken.
In de slotminuten liep de thuisploeg
via de derde goal van Van Dijke en
een doelpunt van Alpdogu (assist
Van Dijke) nog uit naar een ietwat
geflatteerde 4-0 overwinning.

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

golf

Herfstbridge

Loosbroek - Afgelopen zondag
speelde Korloo 1 tegen Klimop 1
biljarten
duivensporttegenstelling
judo
in
Loosbroek.In
tot vissen
vorige week kwamen we nu al redelijk snel met 0-3 achter te staan.
We lieten ons hoofd niet zakken en
bleven geconcentreerd verdedigen
en haalden er veel ballen tussenuit.
schaken
Het
aanvalsvak kon lange
aanvallen
dammen
opzetten en dit werd beloond. We
gingen de rust in met een krappe
voorsprong: 4-3. Vlak na rust werd
het helaas 1cm
meteen
weer gelijk.
b
Vanaf toen kon Korloo echter goed
profiteren van de fouten van Klim1,2 cm we
b
op en kwamen
weer op voorsprong. We werkten hard om te
zorgen dat mooi uitgespeelde kansen ook afgerond werden. Tegen
het einde van1,4cm
deb wedstrijd konden
we de voorsprong vasthouden en
uitbouwen (eindstand 10-7). Een
autosportoverwinning, waarvan
karten
mooie
we
hopen dat dit veelbelovend is voor
de rest van het seizoen.

darten

skien

snowboarden

kano

kaarten/bridgen

Heeswijk-Dinther – Op zaterdag 19 oktober organiseert
C.C. Servaes een goed verzorgde
bridgemiddag.
Zaal open 12.30 uur. Aanvang
bridgen 13.00 uur. Inschrijven
door vóór 12 oktober € 15,- per
paar over te maken naar Rabobank
rekeningnummer
11.16.29.071
t.n.v. C.C. Servaes te Dinther onder
vermelding van de namen van het
motorsport
bridgepaar
en uw telefoonnummer. Inlichtingen 06-20160376 en
op www.ccservaes.nl

EENMALIGELENTE-ACTIE!!
LENTE-ACTIE!!
30 %30
korting
%
korting
EENMALIGE
ZOMER ACTIE!
30%
KORTING
keukens EENMALIGE
op de Crawford
sectionaaldeurentype
typeg60
g60 en
en Satin.
geldig
t/m 31
op de Crawford
sectionaaldeuren
Satin.Actie
Actie
geldig
t/moktober
15 juli2013
2013
badkamers
schuifkasten
interieurs
Normale prijs:
op de Crawford sectionaaldeuren type g60 en Satin. Actie geldig t/m 15 juli 2013
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Woodgrain
of glad oppervlak
» Aandrijving inclusief 2 handzenders
» Briljant,
Toonaangevend
in techniek en design.
www.vandersangengaragedeuren.nl
overige opties mogelijk
» 6 originele
standaardkleuren
» Diverse
www.normstahl.nl
Op zaterdag geopend van 9.00 u- 15.00 u
(RAL kleur tegen meerprijs)
elektrisch bediend, briljant of woodgrain uitvoering

€ 1.888,-
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» 6 originele standaardkleuren
» Diverse overige opties mogelijk
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Nistelrode - Hoewel het schotpercentage niet hoog was, heeft
cm b van haar goede
Prinses Irene1,2zich
kant laten zien door als team te
spelen.
De ruststand was 4-6. Uiteindelijk eindigde 1,4cm
de bwedstrijd na een
bloedstollende finale in 9-9. Een
mooi resultaat tegen een van de
autosport
karten
kampioenskandidaten.
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volleybal

Tornado Dames 1 start de competitie goed
Nistelrode - De dames van Tornado zijn hun eerste wedstrijd in de
2de klasse sterk begonnen. Met tien dames begonnen ze sterk hun seizoen in Eindhoven tegen PSV Dames 3.
De eerste set begon Tornado sterk
en maakte deze af met een goede
servicebeurt van Geertje. Deze
set eindigde dan ook in 9-25. De
tweede set werd met dezelfde opstelling begonnen. Ook nu waren
de dames van Tornado sterk. Het

tennis

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

Nistelrode - Van vrijdag 13 tot wel het weer dit jaar niet altijd
zondag 22 september streden op meewerkte hadden we weer vele
het tennispark van TV Telro 280 spannende en sportieve partijen.
deelnemers uit de regio om de Dankzij de inzet van de deelnewinst
tennispartij.
En hoemers, vrijwilligers
en diverse sponbeugelen in een boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

1,4cm b

voetbal
karten

HVCH pakt
eerste punt
tegen SSS ’18
Heesch – Het eerste puntje is binnen voor HVCH en dat kostte best
wat inspanning. De Heeschenaren
begonnen goed en kwamen tweemaal op voorsprong. De mannen
uit Overloon wisten echter ook
tweemaal het net te vinden. Voor
beide ploegen had er meer ingezeten en daarom is de puntendeling
wel terecht.

soren hadden we een geweldig
gezellig toernooi.
Voor de uitslagen kun je kijken op
www.mooinisseroi.nl

Altior 1 boekt overwinning
darten

golf

kwamen de dames van De Korfrakkers beter uit de startblokken
en na drie minuten keek Altior dan
ook tegen een achterstand van 3
doelpunten aan. Dat de ploeg van
coach Pieter van den Brink menbiljarten
duivensport
judo
vissen
skien is, bleek
snowboarden
taal gegroeid
toen de kano
dames deze achterstand inhaalden.
Mede door het overnemen onder
de korf door Altior wisten De Korfrakkers achter de korf kansen te
creëren. In de laatste fase van de
wedstrijd was Altior effectiever en
schaken
rondde kaarten/bridgen
meer kansen goed af. Alle
Eline
de week
dammenKetelaars, pupil van
dames van Altior wisten te scoHeeswijk-Dinther - Altior 1-De ren vandaag. Hierdoor won Altior
Korfrakkers 1. Zondagmiddag met 13-12 en bleven de punten in
kwamen de dames
uit Erp in Hees- Heeswijk-Dinther.
1cm b
wijk-Dinther op bezoek. De ploeg
van Altior wist nog nooit van De Altior 2-De Korfrakkers 3
b
Korfrakkers 1,2
tecmwinnen.
De pupil Uitslag: 8-10.
van de week Eline Ketelaars zag Altior 3-Corridor 3. Uitslag: 18-9.
dan ook Altior de score openen. De Altior 4-NDZW 2. Uitslag: 13-4.
wedstrijd ging gelijk op. Na de rust Altior 5-Emos 3. Uitslag: 4-14

autosport

direct goed op en met een paar
mooie aanvallen van Marieke wisten ze ook deze set te winnen.
Ook in de vierde set werd er wat
gewisseld. Ineke, die met een
rugblessure kampt, mocht na drie
sterke sets even wat rusten. De
laatste set waren de dames van
Tornado iets minder alert en werd
het nog even spannend. Gelukkig was daar Peter met een goede
time-out, waarna de rust weer opgepakt werd. Ook de laatste set
werd gewonnen.

voetbal

14e LipsGroen 45+ dubbeltennistoernooi

voetbal

achterveld moest nog even wennen aan het nieuwe systeem, maar
daar was deze wedstrijd een goede
oefening voor. De tweede set ging
naar Tornado met 14-25.
De derde set werden er drie dames gewisseld. Het team pakte het
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motorsport

EDN ’56 MW1-Altior MW1.
Uitslag: 4-7.
Altior A1-Klimroos A1.
Uitslag: 13-9.
Celeritas A1-Altior A2. Uitslag: 6-7
Altior B1-Prinses Irene B1.
Uitslag: 10-3.
Rosolo C1-Altior C1		
Uitslag: 10-3.
Altior C2-Celeritas C1. Uitslag: 3-1.
Rosolo D1-Altior D1. Uitslag: 3-4.
Korloo D1-Altior D2. Uitslag: 5-3.
Celeritas D1-Altior D3.		
Uitslag: 7-1
De Korfrakkers E1-Altior E1
Uitslag: 3-5.
De Korfrakkers E2-Altior E2.
Uitslag: 1-2
Altior E3-Prinses Irene E2.
Uitslag: 0-6.
Tovido F1-Altior F1.
Uitslag: 0-0. Strafworpen: 4-3.
Altior F2-Celeritas F1.
Uitslag: 2-10. Strafworpen: 0-2.

Prinses Irene
en Berghem Sport delen punten

Nistelrode - Prinses Irene speelde afgelopen twee competitiewedstrijden voortreffelijk, maar zondagmiddag was dat niet het geval. Als
een neutrale toeschouwer was komen kijken naar de verrichtingen van
Prinses Irene en Berghem Sport, zeker in de 2e helft, dan had deze
waarschijnlijk gedacht te kijken naar een wedstrijd uit de 5e klasse en
niet uit de 2e.
Berghem Sport kwam in de 6e minuut op 1-0 door Duif. In het 2e
deel van de 1e helft speelden de
oranjemannen wel prima en scoorden twee wondermooie doelpunten via Jeroen Bekkers en Cees van
Schadewijk. In de 2e helft was Prinses Irene geen schaduw meer van

de ploeg van voor de rust en haalde
Berghem Sport terecht een gelijkspel
uit de strijd. Dat kwam tot stand
door een eigen doelpunt van Prinses
Irene in de 70e minuut. Positief punt
was de strijdlust die iedereen aan
de dag legde, want anders verlies je
zo’n wedstrijd ook nog gewoon.
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Woensdag 25 september 2013

HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
26 september
onderonsje Dinther over het
regelen van een uitvaart
Locatie: CC Servaes
Workshop hortensiakrans
of hart maken
Locatie: CC de Wis Loosbroek
De ontmoeting:
Grutjes & Griesmeel deel 2
Locatie: biljartzaal, Laarstede
27 september
De Dutch eagles
Locatie: De Pas heesch
Workshop mandalatekenen
met een aura-reading
Locatie: Palmenweg nistelrode
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode
open avond
beekgraafschool
Locatie: De beekgraaf 60
nistelrode
meezingavond met smartlappenkoor saberdiosieja
Locatie: Café d’n haon
nistelrode
28 september
tuinweekend
Locatie: Kasteel heeswijk en
Interart beeldentuin
heeswijk-Dinther
open dag Verkuijlen
Groente & fruit
Locatie: Verkuijlen Groente &
Fruit heeswijk-Dinther
open klotbeek toernooi
2013
Locatie: CC Servaes
heeswijk-Dinther
optreden van de biks bent
Locatie: Kilsdonkse Molen
heeswijk-Dinther
berne in Debat
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther
kijkmiddag scouting
Locatie: Leekenstraat heesch
Drive-in bioscoop met
james bondfilm ‘skyfall’
Locatie: Terrein van menvereniging Parcival heesch
Pagina 20

balletstichting nistelrode:
‘Volg je hart naar
nooitgedachtland’
Locatie: CC nesterlé
nistelrode
Pagina 19
teerdag, schutters- en
Gildekampioenschap
Locatie: Gildehof nistelrode
Pagina 25
open dag beekgraafschool
Locatie: de beekgraaf 60
nistelrode
Volleybalspeeltuin
Locatie: Sporthal de Overbeek
nistelrode
29 september
open zondag nistelrode
Pagina 16
open trouwdag locatie route
Locatie: Kasteel heeswijk
heeswijk-Dinther
plaatsing kunstwerk
Locatie: Van ‘t rijk nistelrode
Pagina 19
balletstichting nistelrode:
‘Volg je hart naar
nooitgedachtland’
Locatie: CC nesterlé
nistelrode
Pagina 19
tuinweekend
Locatie: Kasteel heeswijk en
Interart beeldentuin
heeswijk-Dinther
nWb Hartstocht
Locatie: Cafe Stanserhorn
heeswijk-Dinther
Pagina 26
kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
karwei Heesch geopend
Locatie: Cereslaan 9 heesch
Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35 heesch
Concert mi Canto
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk nistelrode
Pagina 20

modeshow nature’s Valley
en number 3
Locatie: Laag beugt 1a
heeswijk-Dinther
Pagina 19

businessclass voor
ondernemers
Locatie: repetitieruimte van
Aurora aan ’t Dorp
Pagina 3

30 september

Dubbelcabaret - Gijs
nillissen & ronald smink
Locatie: De Pas heesch

Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a heesch
jaarvergadering van de
supportersclub van pr. Irene
Locatie: Kantine Prinses Irene
nistelrode
1 oktober
Informatieavond
‘Voorkeurshouding’
Locatie: Verdilaan 48 heesch
Pagina 4
2 oktober
start kinderboekenweek
2013: klaar voor de start!
Pagina 7
nationale snipperdag
Locatie: zoggelsestraat 7 heesch
Informatieavond:
schuif aan bij mee
Locatie: Volkelseweg 2 Uden
Heemkundekring
nistelvorst: buurtavond
Locatie: heemhuis nistelrode
kinderboekenschrijfster
anita vd boogaart leest voor
Locatie: Dio/The read Shop
nistelrode
Pagina 7
breicafé
Locatie: Weijen 16 nistelrode
Pagina 19
3 oktober
Inloopochtend voor
borstkankerpatiënten
Locatie: ziekenhuis bernhoven
Uden
Pagina 4
korte cursus
‘Hoogsensitiviteit’
Locatie: eijnderic heeswijk-Dinter
papier ophalen dorp
Locatie: Vorstenbosch
Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek

Workshop aura’s kijken bij
Centrum maia
Locatie: rukven 2a
heeswijk-Dinther
4 oktober

B ernheze
Media

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

Weekend van de
Wetenschap – de zon
Locatie: halleyweg 1 heesch

tV kantlijn jeugd
‘sneeuwwatje en de 7 erge’
Locatie: Willibrord Centrum
heeswijk-Dinther
Pagina 20

6 oktober

lezing ‘molens in bernheze’
Locatie: De eijnderic in heesch
boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg Loosbroek

tV kantlijn jeugd
‘sneeuwwatje en de 7 erge’
Locatie: Willibrord Centrum
heeswijk-Dinther
Pagina 20

enge buren De naakte waarheid
Locatie: De Pas heesch

oogstfeest van akker tot
bakker
Locatie: De Kilsdonkse Molen

mantra zingen
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 4

orgelconcert door
leon van den brand en
Wout oosterkamp
Locatie: Abdij van berne
heeswijk-Dinther

publieksavond sterrenwacht
Halley
Locatie: halleyweg 1 heesch
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvb nistelrode
Dance groep 7-8
Locatie: bObz Dorpshuis
nistelrode
5 oktober
tV kantlijn jeugd
‘sneeuwwatje en de 7 erge’
Locatie: Willibrord Centrum
heeswijk-Dinther
Pagina 20
bernhezer business event
2013
Locatie: Geert hermes Machinale
houtbewerking nistelrode
Pagina 1 en 22
bonte avond bij aquarest
Locatie: Aquarest
heeswijk-Dinther

start Collecteweek
brandwonden stichting
Pagina 4

Concert Cantaloupe
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
kienen
Locatie: Café zaal elsie
heeswijk-Dinther
rommelmarkt
Locatie: Partycentrum ‘t Maxend
Gildemis
Locatie: St. Lambertuskerk
nistelrode
Pagina 25
open dag
zorgboerderij van de Wijst
Locatie: Vorstenbosch
open dag Centrum maia,
mandalart en nellie timmers
Locatie: Palmenweg nistelrode
World Wide Women
Locatie: Muziekkiosk nistelrode

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

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.vorstenbosch-info.nl

