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Feestweekend Rendez-vous in Loosbroek
LOOSBROEK - Foute muziek, lekker eten en drinken en maar liefst 120 diensten. Dat zijn de ingrediënten van het
‘Rendez-vous’ weekend op 23 en 24 augustus in Loosbroek.
van de Kreuge Bert Vermeltfoort,
“een mooie afsluiter van de vakantie.” Op zaterdagavond 23 augustus draaien de DJ’s van Q-music
de ene na de andere foute hit. Een
aanrader voor iedereen voor wie
het Foute Uur van de populaire
radiozender niet lang genoeg kan
duren.

V.l.n.r. Bert, Bart, Ilse, Luc, Hendy en Marcel; de organisatie is er klaar voor

Stichting De Kreuge organiseert
deze ‘Rendez-vous’ in samenwerking met Café Kerkzicht en
Restaria Revival. “Een feestelijk

Boomrooierij

weekend waarbij mensen gezellig
kunnen bijpraten, lekker kunnen
eten, drinken en feesten met familie en vrienden,” vertelt voorzitter

Dienstenveiling
en Dorps-BBQ
De zondag start met de barbecue
om 13.00 uur. Het muzikale vermaak is in handen van top-coverformatie TILT.
De barbecue wordt dit jaar gekoppeld aan een dienstenveiling,
waarbij meer dan 120 diensten
worden geveild. Van een schoonheidsbehandeling tot metselwerkzaamheden en van een midweek
in een luxe bungalow tot een buitenhaard.
De pauzes van de dienstenveiling
worden opgeluisterd door optredens van regionaal, muzikaal talent en een surprise-act. Daarnaast
is er volop vermaak voor de jeugd
met een klimtoren, draaimolen en
maar liefst vijf luchtkussens.
De opbrengsten van de dienstenveiling komen ten goede aan stichting de Kreuge. Bert Vermeltfoort
vertelt: “De Kreuge organiseert
activiteiten in Loosbroek voor jong

en oud, zoals het 11-11 bal en carnaval met een verlichte optocht,
waarvoor we de kostbare lichtslangen die gebruikt worden gratis in
bruikleen geven aan de deelnemers. De huidige lichtslangen zijn
echter aan vervanging toe. De opbrengsten van de dienstenveiling
zullen gebruikt worden om nieuwe
lichtslangen aan te schaffen voor
de vele deelnemers van onze, nog
steeds groeiende, verlichte optocht.” Ook zal de Kreuge de inkomsten uit de veiling aanwenden
voor alle feestelijke activiteiten die
zij de komende jaren weer voor
Loosbroek organiseert.
Kaartverkoop
Kaarten voor Q-music The Party
zijn in de voorverkoop voor € 7,50
te koop bij Café Kerkzicht, Restaria Revival en Dagwinkel Schouten
in Loosbroek, Paperpoint in Heeswijk-Dinther, Boekhandel Ceelen
in Heesch en online via
www.lunenburg.nl/events/tickets.
Aan de deur wordt € 10,- betaald.
Aanmelden voor de barbecue kan
via info@dekreuge.nl. Volwassenen betalen hiervoor € 7,50, kinderen € 2,50. De dienstenveiling is
gratis toegankelijk.
Meer informatie:
www.dekreuge.nl.
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P.S.

Gert Langenhuizen
Als Langenhuizen Plant
stellen we graag onze locatie
aan de Nistelrodesedijk 6
te Loosbroek beschikbaar
voor het Bernhezer Business
Event 2014 en we heten u
dan ook van harte welkom!
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VaKaNTiEVErHalEN
De vakantieverhalen zijn altijd een
onderwerp van gesprek in onze
winkel(s). Wel of geen mooi weer...
slechts 5 dagen naar het strand in
Italië, tot zwemmen met dolfijnen in
Portugal, waarvan we mooie plaatjes
op facebook voorbij zagen komen. De
spanning vooraf, de lange reistijden,
files, het vermaak op de camping en
last but not least hoe gaat het met ons ‘achtergebleven’ huisdier
in nederland... en hoe fijn is het als ook dit ook allemaal goed
verlopen is en je bij thuiskomst een ‘blij konijn’ aantreft! Om de
verzorgers te bedanken ga je op zoek naar een origineel cadeau
en zoek je een lekker pakketje uit bij bon Fromage!

Bernheze Media
Laar 28
5388 hG nistelrode
Tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl

Redactie
rian van Schijndel
heidi Verwijst
Martha Daams
Debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
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TOn Bens

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

individuele aandacht
kan worden.

gegeven

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

Bierbrouwen als hobby?
sCHijnDeL - Hobby bierbrouwerij vereniging ’t Hopbelleke uit Schijndel (met ook leden uit Bernheze) is uitgegroeid tot een officiële vereniging. Op 7 september zijn ze sterk vertegenwoordigd bij de open dag
van Sint Servattemus. Zij zullen daar met twee brouwketels op twee
verschillende manieren een demonstratie bierbrouwen geven.
Ook is brouwland uit beverloo deze
dag aanwezig om een workshop
bierbrouwen te geven. De kosten
voor deelname hieraan bedragen
€ 15,-. Inschrijven kan tot 4 september via thopbelleke@gmail.com.
Omdat het hobbybrouwen steeds
meer aandacht krijgt en steeds meer
mensen het brouwen willen leren,
organiseert ‘t hopbelleke ook dit
jaar weer een cursus bierbrouwen.
Deze cursus bestaat uit een avond
theorie en een zaterdag brouwen.
bij voldoende aanmeldingen zal
deze in het najaar plaatsvinden. De

Dit is slechts een
kleine impressie
van de verhalen
van klanten die wij
mogen ontvangen
in onze winkel(s).
Maar wij waren
er ook voor de
thuisblijvers.
Toppunt was
ongetwijfeld de
facebookactie,
waarbij we een lekkere schaal hapjes beschikbaar hebben gesteld
aan een ‘thuisblijver’ die wel iets lekkers verdiend had en het
verhaal over de spatader/blauwader kaas die Johan op facebook
plaatste en waar we ontzettend veel leuke reacties op hebben
ontvangen.
nu weer terug en over naar de orde van de dag, kamers inrichten
van de studerende kinderen in Maastricht, fietsen wegbrengen
naar Tilburg, boeken bestellen en alles weer op orde brengen voor
een nieuw schooljaar... Vermoeiend, maar toch ook weer niet,
want ook daar hebben wij iets op gevonden... een
heerlijke mueslireep uit eigen keuken. Gezond en
(h)eerlijk! boordevol superfoods en haver en zOnDer
suiker. Ideaal als tussendoortje voor de lekkere trek.
Wij ontmoeten u uiteraard weer graag in onze winkels.
bon Fromage Team
heesch & Oss
Ton en elly bens

kosten van deze cursus zijn € 25,-.
Voor meer informatie of aanmelden: thopbelleke@gmail.com
www.hopbelleke.nl
www.sintsevattemus.nl
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Binnenkort een uitgebreider verhaal over Bierbrouwen als hobby.
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terrasfestival met muziek
en meer bij aquarest

in company

Ik ben er bij!
Hetty van Herpen
Trotse sponsor en bezoeker
van het Bernhezer Business
Event

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!

Onbezorgd genieten van een complete
barbecue, gourmet of tapas

Vakantie afsluiten
met vriendenof familie-BBQ?
BBQenzo.nl regelt
het voor u
Bestel makkelijk en snel op

www.BBQenzo.nl

heeSWIJK-DInTher - Op het terras van AquaRest aan de Meerstraat
30B in Heeswijk-Dinther wordt
zondag 24 augustus het terrasfestival gehouden.
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur treden
de hannemannen uit Uden en
Muziekgroep Pompidom op. het
overdekte zwembad van Aquarest
is die dag gratis toegankelijk voor
kinderen en er staat buiten een
luchtkussen. De toegang voor het
terrasfestival is gratis.
Aansluitend om 17.00 uur is er een barbecue voor € 15,-. hiervoor graag
reserveren.

aquarest
Jan van de Vorle - 0413 291800 - info@aquarest.nl
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Tijdreizen met Scouting Heesch mooi vanhans manders
Op de dag dat deze krant verschijnt, begin ik weer
te werken. De vakantie 2014 zit er weer op. Ook
in mijn rol van gemeentedichter heb ik een tijdje
vrijaf genomen. Al vaker heb ik gemerkt dat het
mij beter lukt gedichten te produceren tijdens de
drukte van normale werkweken dan tijdens de
ontspanning van vakantieweken. Hoe dat komt?
Ik weet het niet. Mijn hoofd is nog te leeg om
daarover te filosoferen.
Ergens in de afgelopen weken heb ik wel een gedicht geschreven over een
prachtig project in Heeswijk-Dinther: het project 24 uur HaDee in 24
minuten. Binnenkort worden de film en het bijbehorende boek, beide
unieke tijdsdocumenten, gepresenteerd. Voor het boek ben ik in mijn
rol van gemeentedichter van Bernheze (waarvan Heeswijk-Dinther het
mooiste dorp is) geïnterviewd. Als bijlage bij dit interview schreef ik het
onderstaande sonnet.

24 april 2014
Welpen Bamviertjes

Heesch - Deze zomervakantie werden de welpen Bamviertjes (meisjes van 6 tot 9 jaar) door professor Belagio uitgenodigd om samen in de tijd te reizen in haar tijdmachine. Ze vertrokken naar de oertijd en ontmoetten daar de holbewoners Oeboe en Hatsjoewa.
de toekomst bij aliens, in de Gouden Eeuw en in de tijd van de cowboys en indianen.
Overal viel genoeg te beleven,
maar Hatsjoewa was natuurlijk
nergens te zien. Wel kregen de
welpen in elke tijd een stukje van
de klok van de tijdmachine. Toen
ze de hele klok compleet hadden,
konden ze weer naar de oertijd reizen om Oeboe terug te brengen.
Wat was Oeboe blij om Hatsjoewa
weer te zien!! Grote vraag was natuurlijk nog wel waarom die klok
ineens verdwenen was. Dat bleek
Alberta gedaan te hebben, een
oud-leerling van professor Belagio.

Alberta was jaloers, omdat alle uitvindingen van Belagio wel lukten
en die van haar niet. Gelukkig kon
Belagio het haar vergeven en besloten ze samen verder te gaan. En
zo kwam na een week vol leuke en
spannende avonturen uiteindelijk
alles weer goed!
Heb jij zin om leuke avonturen te
beleven bij Scouting Heesch? Je
bent van harte welkom! Kijk eens
op www.scoutingheesch.nl of
stuur een mailtje naar
info@scoutingheesch.nl. In september mag je ook op zaterdag om
14.00 uur bij ons scoutinggebouw,
Leekenstraat 6, langskomen.
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ELKE DAGTaak!!
OPNIEUW!
ONzE
Laat uw huidige verzekeringspakket
door ons geheel vrijblijvend vergelijken
op kwaliteit en prijs.

De tweede prijs is een
Living Colors LED lamp van
Philips.

Loop eens
neem
binnen of
contact op

Mien v.d. Heijden

De derde prijs is een
moderne sinaasappeldrager.

www.connect-accountants.nl!
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De winnaars zijn op de hoogte
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Omdat men ook besloot een boek te schrijven
Zal voor eenieder uit HaDee die wil
Die dag nog lang in zijn geheugen blijven.
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Cees en Thea Becht

Dag vierentwintig van de maand april
Zal niet zoals een wolkje overdrijven
Maar hangt door al die beelden, lijkt het, stil
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De eerste prijs is een
driegangen diner voor 2
personen (excl.drankjes) bij
Restaurant Het Sentiment in
Heeswijk-Dinther.

In Heeswijk-Dinther geeft men tegenspel:
Uit alle dagen is een dag gesneden
Waaraan men filmend aandacht ging besteden
En die staat voortaan voor zo’n dag model
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Omdat Belagio wel wilde weten of
ze ook mensen naar het heden kon
laten reizen, namen ze Oeboe mee
de tijdmachine in. En het bleek te
werken! De welpen vonden het
wel gezellig met Oeboe; ze probeerden haar wat manieren te leren en Nederlands te leren spreken
en Oeboe leerde de welpen wat
gebaren uit de oertijd. Maar toen
ze Oeboe weer wilden terugbrengen naar Hatsjoewa, bleek de klok
op de tijdmachine weg te zijn!
Daardoor konden ze nog wel reizen, maar ze konden niet meer zelf
kiezen waarheen en hoe lang.
Zo kwamen ze in verschillende tijden terecht; in de sprookjestijd, in

De dagen, ze verstrijken al te snel
We leven elke dag weer in het heden
Maar morgen is vandaag alweer verleden
De tijd valt niet te stoppen, alhoewel

Hoofdstraat 100 A
Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291205
of 0413-291980
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ZORG EN HULP

4 oktober

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

in company

Wim Tolboom
Juryvoorzitter en bezoeker
van het Bernhezer Business
Event

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

in company

GEMAK VOOR IEDEREEN
T HUIS

EEN DRUKBEZET LEVEN

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

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

De Training Eigenwijs Creatief is gericht
op persoonlijke groei en het ontwikkelen
van creativiteit. Tijdens de training krijg
je concrete tools aangereikt om ideeën en
oplossingen te bedenken en die wellicht
ook uit te voeren. Op je eigen wijze creatief denken en handelen geeft je
uniciteit, waarmee je je onderscheidt van anderen en het is leuk om te
doen.
De beste ambassadeurs zijn de mensen die de training gedaan hebben
en zij omschrijven hun ervaringen als volgt: ‘Ik vind deze training erg
interessant en leerzaam’, ‘een andere manier van denken en handelen’,
‘het heeft leuke effecten’, ‘het heeft mij inzichten opgeleverd’,
‘ik heb blokkades overwonnen’, ‘het zet mij aan tot acties’, ‘ik heb de
wisselwerking met elkaar als zeer waardevol ervaren’, ‘ik ben positiever
geworden’ en ‘een echte aanrader’.
Voor de Training Eigenwijs Creatief kom je 10 weken 1x per week bij
elkaar in een kleine groep van gemotiveerde mensen die op zoek zijn naar
creativiteit, ideeën, inspiratie en aanmoediging.
Meer informatie kun je vinden op de
website www.eigenwijscreatief.nl
of via www.wininwerk.nl.
Aanmelden voor de kennismakingsbijeenkomst per e-mail
info@wininwerk.nl of telefonisch 06-18174224, het aantal
plaatsen is beperkt. Heb je vragen of ideeën laat het mij weten.
Tot ziens,
Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224

NU MET NOG MEER GEMAKSDIENSTEN
Mien Thuis maakt uw leven gemakkelijk: met hulpmiddelen, maaltijdbezorging, met diëtiste, kapper en pedicure aan huis, met glazenwasser,
klussendienst en tuinonderhoud. Mien Thuis is voor jonge mensen, voor
niet zo jonge mensen en voor oudere mensen. Gemak voor iedereen dus.

Het adres in Heesch
voor een goede hand- en
voetnagel verzorging
voor man en vrouw

Kijk voor meer informatie op www.mien-thuis.nl
of bel met 088 520 5200.
Mien Thuis is een initiatief van Interzorg. www.interzorgthuiszorg.nl

Tijdloos Mooi

Column

‘Samen de strijd aangaan’

Foto: Jan Gabriëls

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

WMO & EIGEN BIJDRAGE

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

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

HEESWIJK-DINTHER: Op woensdag
3 en zaterdag 6 september van
10.00 tot 11.30 uur kun je een
kennismakingsbijeenkomst volgen
over de Training Eigenwijs Creatief.
Deze is vrijblijvend en er zijn geen
kosten aan verbonden.

Ik ben er bij!

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

Een ec

hte aanrader
Kennismaken:
Training Creatief Denken

Het idee om met Medi Spa Annelies
mee te gaan doen aan ‘swim to fight
cancer’ kwam niet geheel onverwacht.
Even daarvoor kreeg ik een telefoontje
van een klant dat bij haar borstkanker
was geconstateerd. Ze vertelde over
wat er ging gebeuren, leefde tussen
hoop en vrees. Bam! Dat kwam weer
binnen. Zelf stond ik vlak voor het eerste
borstkankeronderzoek. Intussen hoorde
ik in ons dorp al van vier mensen die
Medi Spa een vervolgonderzoek kregen. Pff. Niet
vreemd eigenlijk als dit een op de drie
mensen overkomt, maar ik ben niet van het laten gebeuren.
In ons bedrijf zijn we al vaak met de ziekte kanker geconfronteerd.
Cliënten die het overkwam, en waarbij we het ziekteproces van dichtbij
volg(d)en. Want als je mensen letterlijk aanraakt, ben je heel dichtbij.
Onze jonge werknemers hebben hier al veel aangezien. Cliënten die al
lang bij ons kwamen en ondanks hun ziekte bleven komen, omdat ze
het gevoel van eigenwaarde wilden behouden. Omdat ze ook op een
positieve manier aandacht aan hun lichaam wilden geven. En vooral ook
omdat ze er niet ziek uit wilden zien. Cliënten die juist zijn gekomen

Advertorial

toen ze het vonnis ‘kanker’ te horen kregen, om alvast wenkbrauwen
en ooglijntjes te laten zetten, voordat ze alle haren door de chemotherapie gingen verliezen. Zodat ze er toch enigszins als zichzelf uit
bleven zien. Gelukkig zijn er veel mensen goed uit de strijd gekomen, na
een kort of lang gevecht. Een aantal van deze mensen heeft de strijd op
moeten geven en dat aantal is nog veel te groot!
Ik besef me terdege dat er meer ziektes zijn en evenzoveel goede doelen,
maar op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ik hier iets
mee moet doen. En vanaf dat moment zit ik vol adrenaline. Het voelt
goed om hier mee bezig te zijn, samen met ons team en hier (jonge)
mensen van bewust te maken. Het past ook bij ons vak. Daarom zijn
we al aangesloten bij Viva La Donna, een stichting voor mensen met
borstkanker die dan een dag per jaar een verwenbehandeling krijgen,
maar ik wil meer doen. Daarom gaan we twee kilometer zwemmen op
14 september, zoals elders in dit blad is te lezen.
Een vast goed doel steunen en de jonge generatie onderzoekers steunen
waar ik heel veel vertrouwen in heb! Op dit moment heb ik besloten
om bij mensen bij wie kanker geconstateerd is, tegen een gereduceerd
tarief permanente make-up te zetten. Zoals een kortingspasje voor de
senioren. Hebben ze nog ergens voordeel van.
Vitale groet
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25 jaar Bloemsierkunst Ari-Jenne Heesch
enthousiasme - weinig is veranderd, is er op het vakgebied bijna
niks meer hetzelfde. Nicole: “Het
bloemenvak heeft zich flink ontwikkeld in de afgelopen jaren.
Toen ik hier kwam werken stond
de winkel vol met plantenbakken.

Advertorial

opleiding en een paar cursussen,
maar ik denk dat we vooral elkaar
‘sponsoren’. We vullen elkaar aan
en dat gaat tot dusver heel goed.”
Chantal: “En natuurlijk Wilma, die
weet iedere keer weer wat nieuws
te verzinnen.”

Een geheel eigen stijl, waar niet alleen de
uitstraling onder valt, maar ook de kwaliteit

Wilma, Nicole, Yvonne, Gerrie, Annet, Mariëlle en Chantal

Tekst en foto: Nina Mulder

HEESCH - Deze maand bestaat Bloemsierkunst Ari-Jenne Heesch 25 jaar, reden voor een
feestje dus. In de afgelopen jaren is er onder leiding van Wilma Lindhout een geheel eigen
stijl en klantenkring ontstaan. Wilma: “Klanten komen van heinde en ver en ook zij hebben
bijgedragen aan ons 25-jarig bestaan. Speciaal voor hen houden we van 25 tot en met 30
augustus een feestweek, waarin iedere klant een leuke attentie ontvangt.”
Het idee voor de bloemenwinkel in
Heesch kwam van Aad, Jenny en
Leen Lindhout, die toentertijd de
gelijknamige winkel en groothandel in Nistelrode runden. Schoondochter Wilma werd hiervoor gevraagd en hoefde niet lang na te
denken. “Onze zoon Bram was
net geboren, maar dat weerhield
me er niet van om dit avontuur

aan te gaan. Ik had het geluk dat
al die tijd thuis alles door ging en
ik dus veel kon werken. Steun en
toeverlaat hierin was Yvonne, die
nu de kinderen groot zijn mee in
de winkel werkt. Mariëlle en Gerrie
zijn personeelsleden vanaf de eerste minuut en in het begin deden
we het dan ook met zijn drietjes”,
aldus Wilma. Vier jaar later volgde

Nicole en twaalf jaar later Annet.
De jongste aanwinst van het team
is Chantal, die dit jaar onder begeleiding van Wilma haar diploma
heeft gehaald. Chantal: “En als het
aan mij ligt werk ik hier ook nog
minimaal vijfentwintig jaar!”
Enthousiasme
Ondanks dat het team - en haar

Dat kun je je nu niet meer voorstellen.” Wilma en Mariëlle vullen
aan: “Het eerste en toen nog enige
accessoire dat we verkochten was
een roomstelletje.” Nu is de winkel
rijkelijk gevuld met kleurrijke vazen
en andere accessoires die met zorg
zijn uitgezocht. Ook zijn de zijden
bloemstukken de laatste jaren in
opkomst en probeert het team van
Ari-Jenne zich hiermee zichtbaar te
onderscheiden.
“We doen ons best om mensen
gelukkig te maken met onze creaties. Daar hopen we iedere keer
weer op en ook bij minder leuke
dingen als rouwwerk, doen we ons
uiterste best om de klant zo tevreden mogelijk te maken. Juist bij dat
soort persoonlijke aangelegenheden moeten ook de details perfect
zijn”, vertelt Wilma, “Ik heb geluk
met zo’n creatief team. We begrijpen niet alleen de klant, maar ook
elkaar.” Annet: “Waar de ideeën
vandaan komen? Niet uit boekjes in ieder geval! Natuurlijk de

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

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

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

Wij adviseren, ontwerpen
en ontwikkelen.

Kwaliteit
Je zou kunnen stellen dat bloemsierkunst Ari-Jenne Heesch een
geheel eigen stijl heeft, waar niet
alleen de uitstraling onder valt
maar ook de kwaliteit. Zoon Bram
is inmiddels mede-eigenaar van
het familiebedrijf en zorgt onder
meer, samen met vader Leen, dat
er in Heesch minimaal drie keer in
de week verse bloemen worden
geleverd. “De dames bellen en wij
leveren”, lacht Bram.

Weyen 7 - 5388 HL
NISTELRODE Tel.: 0412-611397
‘t Dorp 137 - 5384 ME HEESCH
Tel.: 0412-451848

Autowassen

€1,-*

Altijd
goedkoop
tanken
* Programma 6,
bij 10L getankt

Hescheweg 223 - OSS

BOLLEN VOOR BOLLEBOZEN
De scholen gaan weer beginnen,
de broodtrommeltjes kunnen weer
gevuld worden. Voor kinderen is ’n
rozijnenbol ’n lekker tussendoortje
of ’n gezonde lunch. Wij doen er
zoveel rozijnen in dat het een
heerlijke smeuïge bol wordt.
Ook lekker voor de juf.

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
akkers: in onze webshop!
de bbestellen
Utkunt
ip vanook
s:
e bakker
tips van d
in,
lekker bru
,
5
d
r
a
a
Noteng l noten en zaden, 3,45 € 2,9
o
barstensv

laai

Hazelnoot-mokkav5laav
5 personen

€ 6,9

geldt van 21 t/m 27-8-2014

Bij aankoop van

2 broden

naar keuze

4 rozijnenboll

1,00
normaal 2,20

en
een flinke schep rozijnen…

mooie bolletjes maken…

elke dag vers uit de oven!
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BERNHEZEFAMILIEBERICHTEN

gouden bruidspaar van
de Wetering - van de laar

kBo nistelroDe

KBO Bernheze
kBo Computerhoeken

nISTeLrODe – in CC Nesterlé en
Laarstede geven KBO-instructeurs
computerles aan 55-plussers. Elke
deelnemer wordt individueel begeleid. De lessen worden gegeven
voor Windows 7, Windows 8, Office Word, Office Excel, e-mail,
fotoverwerking, internet, Skype en
telebankieren.

Jo en Theo van de Wetering

Foto: Marcel van der Steen

heeSCh – Theo van de Wetering (78) en Jo van de Wetering-van de
Laar (74) waren op woensdag 13 augustus vijftig jaar getrouwd. Ze
vierden dit met familie en vrienden in zaal ’t Tunneke in Heesch.
Theo komt uit een gezin van zes
kinderen en groeide op in heesch.
Jo werd geboren in heesch en
groeide op in een gezin van vijf
kinderen. Toen Theo in 1954 een
houten vloer kwam leggen in
de kamer van de ouders van Jo,
leerden ze elkaar kennen. na een
lange verkering trouwden ze in
1964. Theo werkte zijn hele leven als timmerman en Jo heeft in
verschillende gezinnen gewerkt en
was huisvrouw. Theo en Jo werden
trotse ouders van drie kinderen,
John, Matty en Arjan. Inmiddels
zijn ze ook blije grootouders van
vier kleinkinderen, Lars, rens, Iris
en Tom. Theo en Jo hebben samen

altijd in de hoogstraat gewoond in
hun zelfgebouwde huis. In 2011
heeft Theo grotendeels zelf het
woongedeelte van zijn ouderlijk
huis verbouwd. Sinds 2012 wonen
ze daar samen, naast hun zoon
John en zijn gezin. In hun vrije
tijd gaan Theo en Jo graag samen
fietsen. Theo is 60 jaar lid geweest
van Fanfare Aurora en zit nu nog
bij het Maaslands Seniorenorkest.
Verder timmert hij graag in zijn eigen schuur, verzorgt de moestuin
en slaat nog regelmatig een balletje bij tennisvereniging De broekhoek. Jo legt graag een kaartje met
vriendinnen en zwemt regelmatig
in ’t Kuipke.

vier vrouwen en een
‘man’ in vijf generaties

Terug in de tijd

Ook worden er instructies gegeven
voor het werken met tablets zoals
de iPad. Als men moeilijk naar de
computerhoek kan komen is het
ook mogelijk les aan huis te krijgen. Voor vragen kunt u zonder
afspraak op dinsdag en woensdag
in de computerhoek van nesterlé
binnenlopen om 11.00 uur.
U kunt zich aanmelden voor beginnersinstructies en vervolglessen, die starten in september 2014.
Inschrijfgeld (incl. documentatiemap) € 12,50, verder € 7,50 voor 5
lessen. Aanmelden: Frans van der
Lee, tel. 617254, e-mail fmvdlee@
kpnplanet.nl.

najaarsreis kBo
nistelrode
nISTeLrODe - KBO Nistelrode organiseert op dinsdag 9 september
een dagtrip naar de Veluwezoom
en het Openbaar Vervoer Museum
in Doetinchem. Vertrek om 8.30
uur vanaf CC Nesterlé.
De Veluwezoom Tocht voert langs
Dieren, Laag Soeren, Loenen,
Voorst en brummen. In restaurant de IJsselhoeve in Doesburg is

er een ‘Achterhoeks lunchbuffet’
met diverse koude en warme lekkernijen. na de lunch bezoeken we
het Openbaar Vervoer Museum
in Doetinchem. hier beleeft u ‘de
goede oude tijd’ van het openbaar
vervoer en wordt een film vertoond over de tijd van toen.
Terug in de IJsselhoeve kunt u
onder het genot van een drankje
(voor eigen rekening) genieten van
gezellige bandmuziek uit vroegere
jaren. Tot besluit is er een dinerbuffet met diverse vleesschotels en
salades. De nostalgische ijscokar
zorgt voor het afsluitende dessert.
Thuiskomt circa 20.30 uur. De reissom bedraagt € 65,- per persoon.
Inschrijven uitsluitend maandag 25
augustus tussen 11.00 en 12.00
uur in de foyer van CC nesterlé.
betaling bij voorkeur per automatische incasso door een machtiging
af te geven bij inschrijving.

kBo heesch
zorgkosten
heeSCh - Op 1 januari 2015 moet
de Wet langdurige zorg (Wlz) ingaan.
De bezuinigingen op de totale zorg
zouden bereikt worden door forse
ingrepen in de lichtere vormen van
zorg, ondersteuning en begeleiding
via de Wmo 2015. belangrijkste
element daarin is dat het compensatiebeginsel is afgeschaft. Dat betekent dat zorgvragers niet langer

vier generaties familie
van den akker

recht hebben op zorg; de gemeente
gaat eerst onderzoeken wat de
zorgvrager zélf of met behulp van
de omgeving kan oplossen. De Wlz
is bedoeld voor kwetsbare ouderen
en mensen met een beperking die
blijvend 24 uur per dag zorg in de
nabijheid en/of permanent toezicht
nodig hebben. De zorgverzekeraars
moeten de bezuinigingen waarmaken in hun contracten met zorgaanbieders en hebben aangekondigd geen financiële concessies te
doen. Door de strop om de nek van
de zorgaanbieders te leggen, zullen
deze genoodzaakt zijn om maatregelen te nemen die de meest zorgbehoevenden zullen treffen. hetzij
door het wegvallen van noodzakelijke zorg vanwege personeelstekort of opname-weigering. hetzij
door het onbetaalbaar worden van
de zorg omdat de kosten in grote
mate verhaald zullen moeten gaan
worden op de zorgvrager (via een
eigen bijdrage) of op het volk (via
de zorgverzekeringspremie). Vooralsnog zwijgen Staatssecretaris Van
rijn en Minister Schippers. zij staan
op het punt om het stuur voor de
langdurige zorg uit handen te geven aan zorgverzekeraars, maar
dat dreigt op voorhand te mislukken. en het kan niet zo zijn dat de
bewindslieden straks hun handen
in onschuld wassen. De overheid
is verplicht om haar beloften na
te komen en kwetsbare burgers te
beschermen. Als dat niet lukt in de
vorm van een doorgeschoten beleid
van marktwerking en commercie in
de zorg, en daar lijkt het heen te
gaan, dan dient de overheid haar
verantwoordelijkheid (terug) te nemen! Bron: Persbericht KBO-Brabant
01-08-2014.

Stal Het Kantje

• Manegelessen
• Pony / Paard leasen
• Privélessen
• Pensionstalling
• Kinderfeestjes
• Bakverhuur
• Oefenspringen
Wilt u meer informatie:
06-10509094 - 06-13041651
info@stalhetkantje.nl
nISTeLrODe - V.l.n.r.: Wilma, Wijntje, Eini, Dominique en in het midden zoon
Finn. Wilma, Dominique en Finn wonen in Nistelrode. Wijntje en Eini in Ammerzoden. Finn is geboren op 11 juli 2014.

nISTeLrODe - V.l.n.r.: Mama Janneke van Santvoort - van den Akker (29),
overgrootvader Johan van den Akker (88), Iris van Santvoort, grootvader Jos
van den Akker (55).

Bezoek
www.mooiheesch.nl
www.mooinisseroi.nl
www.mooihdl.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Stal Het Kantje

Kantje 16 - 5388 XB Nistelrode
www.stalhetkantje.nl

Een geliefde om
nooit te vergeten...
...verdient een afscheid
om nooit te vergeten.
Wij hebben uitvaartcentra in Veghel,
Uden, Schijndel, Cuijk, Malden,
Boekel en Heeswijk.
Voor meer informatie kunt u bellen met
085 744 10 24 of bezoek www.claassen.eu
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Uitgaansevenement Memories
vrolijke afsluiter van bevrijdingsweek
Memories Something Special voor Buro Lima

Aanbiedingen geldig van 22 t/m 28 augustus 2014
Aan Laar / Tramstraat - Nistelrode

Heeswijk-Dinther – Memories is al jaren een geliefd uitgaansevenement voor jongeren in HeeswijkDinther en omstreken en zal ook in de bevrijdingsweek van Heeswijk-Dinther en Loosbroek niet ontbreken.
Op zaterdag 20 september wordt met een groot feest op Plein 1969 de bevrijdingsweek afgesloten.

70 jaar
Bevrijding
HDL
“Memories is deze keer voor een
breder publiek interessant dan voor
de al jaren trouwe schare jongeren.
Natuurlijk willen we in de bevrijdingsweek graag iets extra’s doen
voor de jeugd, maar door de komst
van dj’s van Q-music is ‘Memories
van de bevrijdingsweek’ ook voor
anderen interessant’’, leggen organisatoren Tom Sleddens en Wouter van Dijke van Memories Events
uit. Het tweetal vormt al jaren het
succes achter het Memories-event.
“Normaal gesproken hebben we
een commercieel belang, maar dit-

maal niet. Ons doel is om een mooi
bedrag op te halen voor pedagogische opvang Buro Lima”, vertelt
Sleddens. Veel personen in Heeswijk-Dinther zijn geraakt doordat
de toekomst van de opvang aan
een zijden draadje hangt. “Wij van
Memories Events zijn altijd afhankelijk van mensen. Nu doen wij
graag iets terug. Daarom willen
we via de opbrengst van Memories Something Special in de bevrijdingsweek een steentje bijdragen
aan Buro Lima”, zegt Wouter.
Memories is een uitgaansevenement en hoort thuis op de zaterdagavond, vindt het tweetal.
“Memories heeft als doelgroep
jeugd die gezellig wil stappen.
We proberen de bevrijding aan
het evenement te koppelen, maar
hebben dit nog niet helemaal concreet vormgegeven. Om de week
te laten slagen gaan we onze kennis en ons netwerk inzetten. We

Kartoffel gezond 500 gram
€ 2,95
Sperziebonen 500 gram
€ 0,75
Mineola’s
10+2 gratis
Vers geperst sinaasappelsap
op vrijdag en zaterdag
gaan hoe dan ook iets tofs doen”,
grinnikt Van Dijke. “Mensen moeten vooral facebook en twitter in
de gaten houden.”
Tekst: Matthijs van Lierop

Kaarten winnen (2x2 kaarten)

Kaarten winnen voor Memories Something Special? Dat kan!
Mail voor 31 augustus 2014 naar info@demooibernhezekrant.nl onder vermelding van
‘Something Special’ en vertel wat jij nu echt bijzonder vindt aan het leven. Wat is voor jou something
special? Je maakt dan kans op twee gratis kaarten voor Memories! Kaarten zijn binnenkort te koop bij
Café de Toren en Paperpoint in Heeswijk-Dinther.

Zonnebloem picknick met bezoek aan
de Kilsdonkse Molen
Heeswijk-Dinther - Zonnebloem afdeling Dinther liet zaterdag
9 augustus maar liefst veertig gasten genieten van een bezoek aan de
Kilsdonkse molen.
Tijdens een lekker kop koffie vertelde Ad Lamoen, vrijwilliger en
molenaar van deze molen de boeiende geschiedenis van de wind-/
watermolen. Een van de gasten
had een oud boekje gevonden
waarin iets over een brand in de
molen stond en liet dat zien aan Ad
van Lamoen, die aan de hand daar-

Parkeren Schijndel
In het centrum van Schijndel is
voldoende parkeergelegenheid.
Alle parkeerplaatsen zijn gratis.
Wilt u een duidelijke plattegrond met
informatie over parkeerplaatsen en
parkeertijden? Kijk dan op
www.schijndel.nl/parkeren.

van wist te vertellen dat het hier
ging over een brand in de molen
in Heeswijk. Ad van Lamoen wist
veel te vertellen en beantwoordde
de vragen van de bezoekers.
Daarna schoven we aan voor een
heerlijke picknick, voorbereid door
vrijwilligers van de ontmoetingsruimte van de molen. Het brood
werd gedeeltelijk gesponsord door
bakker Doomernik. Daarna was
er gelegenheid voor een bezoekje
aan de twee molens, waar andere
molenaars uitleg gaven over de
verwerking van lijnzaad en het malen van tarwe. Voor verschillende
mensen wat dit hun eerste bezoek
aan de molen. Ondertussen werd
er in de ontmoetingsruimte door
enkele mensen gedanst op gezellige muziek van de hand van
Simon Helvoort. Simon, bedankt
voor deze bijdrage. Rond 14.00
uur werden de meeste gasten opgehaald. voldaan gingen ze naar
huis.

Groente en Fruit Speciaalzaak Ceelen
Laar 80a • 5388 HK Nistelrode • Tel. 0412-612426
info@ceelengroentefruit.nl

ol
Backbrtooodtrosmcmhelo
vullers

Ciabatta

2+2

met onze

Eierkoeken

2+2
GRATIS

GRATIS
gemaakt van desem

BORETTI BUITENKEUKEN WINNEN? Lever je volle spaarkaart in voor 31 aug. as.

Zonnegloed
2e nu voor
dus 2 voor

1,00

2,85

Perenvlaai
8 personen

nu

7,95

Wenerbodem gevuld met room,
slagroom en frisse peren.
Gemaakt door onze toffe peren

Van Mook
De Echte Bakker

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

Vanzelfsprekend 1e kwaliteit vlees

1 pond gehakt + 1 pond verse
worst samen voor
€ 6,95
Kip kaas prei

4 + 1 Gratis

llade
100 gram mosterdro

€ 2,10

Uw kwaliteitsslager

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

VOLOP PARKEERGELEGENHEID
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Advertorial

Jezelf uit problemen denken?
NISTELRODE - Er is niets wat we zó vaak doen als denken. Bijna continu
zijn we ermee bezig. Soms gaat het over nuttige zaken, maar vaak ook
dwalen we af in fantasie en onzin. Nog erger wordt het als we het moeilijk hebben: We gaan dan nóg meer denken, met als gevolg dat we ons
alleen maar vervelender voelen.
Onze gedachten gaan voortdurend
op zoek naar een uitweg. En zelfs al
zou je ermee op willen houden, dan
kun je het niet. Je bent slaaf van je
eigen op hol geslagen geest.
We hebben denkvermogen gekregen om problemen op te lossen,
dus moeten we onze emotionele
problemen toch ook op deze manier kunnen oplossen? Dat is wat
wij steeds maar weer proberen. Helaas, zo werkt het niet.
Het werkt eerder averechts, we
denken onszelf steeds dieper de put
in, blijven maar malen en malen en
komen er maar niet uit.

Herkenbaar?
Het kan ook anders! Tijdens de
mindfulnesstraining leer je zien dat
gedachten slechts gedachten zijn
en géén feiten. In een 8-weekse
training krijg je inzicht in de werking van je eigen geest, in je gedachtepatronen en hoe gedachten,
meningen en emoties de veroorzakers zijn van onrust en onvrede,
van lichamelijk en geestelijk lijden.
In die acht weken train je je geest
om bewuste keuzes te maken in
plaats van automatisch te reageren
op alles wat op je af komt. Zo krijg

Depressief?
Burn-out?
jn?
Chronische pi
?
Teveel piekeren
?
en
et
ni
ge
r
ee
M
Op vrijdag-en zaterdagochtend
5 en 6 september starten nieuwe
8-weekse mindfulnesstrainingen

je weer grip op je leven en wordt
het zeker rijker. Het zal niet het
antwoord zijn op alle problemen,
maar je wordt je zeker bewust van
de dingen zoals ze werkelijk zijn en
van je geest die voortdurend denkt
dat hij het (beter) weet.

Jaarlijkse collecte Sahelp
OSS/BERNHEZE - De hulporganisatie Sahelp collecteert van 18 tot en
met 29 augustus in de gemeenten Oss en Bernheze. De opbrengst van
de collecte wordt gebruikt voor de bouw van slaapzalen voor meisjes
bij een school in de binnenlanden van Burkina Faso. Door bij de school
te overnachten hoeven de meisjes niet iedere dag de gevaarlijke tocht
naar school te maken.
Al tientallen jaren is de hulporganisatie Sahelp actief in het Afrikaanse
land Burkina Faso. Vroeger werden
er goederen vanuit Oss naar Afrika
getransporteerd. Sinds vele jaren
wordt alleen nog maar op projectbasis financiële steun geleverd.
Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie en hanteert strikte
criteria waaraan een project moet
voldoen om voor steun in aanmerking te komen. De door Sahelp

Doneren kan niet alleen via de collectebus. Giften zijn welkom op rekeningnummer Giro: 601300 ten
name van Sahelp in Oss.

4 oktober

Zie voor meer informatie: www.praktijkmarneffe.nl

Love life, fight cancer!

in company

Ik ben er bij!

VORSTENBOSCH - Bovenstaande woorden hebben precies de impact om door geraakt te worden. Medi Spa
Annelies gaat zich inzetten voor meer onderzoek naar genezing van kanker, door deelname aan het evenement Swim to Fight Cancer.
Swim To Fight Cancer wordt georganiseerd door een jonge eigenzinnige stichting, die wil laten zien dat
de strijd tegen kanker resultaat oplevert. Fight cancer wil jongeren bewust maken van de noodzaak van
kankerbestrijding en preventie. Het
doel is om een beweging te creëren
tegen kanker onder jongvolwassenen, door samen te vechten voor
een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn!
In ons bedrijf zijn we al vaak met de
ziekte kanker geconfronteerd. We
hebben meer dan eens gezien wat
een enorme impact deze akelige
ziekte heeft. Op de persoon zelf en
op zijn of haar omgeving. Vorig jaar
overleed de moeder van een werkneemster op veel te jonge leeftijd.
Het staat zo dicht bij ons, dat ik me
hierbij als bedrijf maatschappelijk
betrokken voel en mee wil vechten,
samen met mijn jonge team.
Een op de drie mensen krijgt kanker! In 1946 was slechts 25% na vijf
jaar nog in leven, op dit moment is
dat 61%. We zijn er dus nog lang
niet en daarom is wetenschappelijk
onderzoek en preventie zo belang-

gefinancierde projecten verbeteren
direct de leefomstandigheden en
bevorderen ook de zelfredzaamheid van de inwoners van Burkina
Faso. De projecten zijn transparant
en controleerbaar en de continuïteit ervan is gewaarborgd.

Paul van Tilburg
Trotse sponsor en bezoeker
van het Bernhezer Business
Event

rijk! Fight Cancer heeft ervoor gekozen om fellows te steunen. Een
fellowship is een beurs voor jonge
talentvolle artsen en onderzoekers,
voor een meer individuele behandeling of een betere kans op genezing met minder bijwerkingen. En
dit is niet onmogelijk, maar kan niet
snel genoeg gaan.
Wat gaan we doen?
Op 14 september gaan we met vier
teamleden de strijd aan tegen het
water van de Singelgracht en de
Stadsdommel in Den Bosch. We
proberen natuurlijk zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor dit goede

doel. We zetten wekelijks acties in
en doneren van elke behandeling
een klein deel. Ook leveranciers
werken mee aan deze acties. Neem
voor interesse contact op over lopende acties, of volg via facebookpagina Medi Spa Annelies of op
twitter Medi Spa Annelies. Draagt
u kankerbestrijding ook een warm
hart toe? Dan waarderen wij uw
donatie enorm via: www.swimtofightcancer.nl/MediSpaAnnelies
Op deze site kunt u via mijn blog
de vorderingen bijhouden van de
voorbereidingen.
Annelies Aarts

Zomers
Toiletwagenverhuur

workshops,
bruidsgelegenheidsmake-up
workshops, bruidsenen
gelegenheids
make-up
permanente
make-up,
wimperpermanent
permanente make-up, wimperpermanent
Nieuwe Erven3a
7 5384 TA Heesch
Heesterseweg
Geffen
tel.
06 --21644798
21644798 info@bbyr.nl
info@bbyr.nl
tel 06

Gezondheid is niet te koop;
wees er zuinig op

Start EHBO-cursus HDL

Twee verschillende
toiletwagens

HEESWIJK-DINTHER - EHBO-vereniging St. Raphaël uit HeeswijkDinther-Loosbroek start medio
september weer een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken
(EHBO).

1 grote
€ 250,-

Dat een ongeluk in een klein hoekje zit, weten we allemaal. Ook
maken we het allemaal mee: een
kind dat huilt, een collega die een
onhandigheid begaat en zich verwondt. Is er iemand die op straat
nog nooit een ongeluk heeft gezien? Waarschijnlijk niet en allemaal zijn we in eerste instantie toch
wat huiverig om te gaan helpen.
Want wat moeten we doen en wat
treffen we aan. Neem daarbij het
gegeven dat 80% van de ongevallen in de thuissituatie plaatsvindt.

1 kleine
€ 150,Abdijstraat 38 - Heeswijk-Dinther
0413-292507 / 06-18685770

www.bbyr.nl

Reden genoeg om je aan te melden
voor een EHBO-cursus, gegeven
volgens de nieuwste richtlijnen.
De opleiding wordt gegeven door
een ervaren instructeur en wordt
ondersteund door Lotus (oefengewonde). Reanimeren/AED en
verbandleer maken deel uit van
de cursus. Vaak vergoedt de ziektekostenverzekering een gedeelte
of zelfs alle kosten voor de cursus.
Naast de basiscursus EHBO organiseert EHBO-vereniging St. Raphaël
bij voldoende belangstelling een
cursus reanimatie en AED bedienen. Deze opleiding duurt twee
avonden.
Voor meer informatie en/of opgave: Jenneke Beerling tel. 0413296206.
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Advertorial

BillyBird park hemelrijk sluit zomerpodium af met
Beat the stones & support op 24 augustus
VOLKeL – Na een spetterend optreden op 29 juni, waarbij de band
‘Beat the Stones’ de opening van het Party-Eiland verrichtte, heeft deze
band ook de eer het Zomerpodium-programma bij BillyBird Park Hemelrijk op zondagmiddag 24 augustus af te sluiten.
zellige zondagen. net als alle activiteiten, is ook deze zondagmiddag gratis toegankelijk voor
abonnementhouders.
Vanaf 18 mei werden de bezoekers
van billybird Park hemelrijk elke
zondagmiddag getrakteerd op live
entertainment. zo stonden Circus
Snor, de FeestDJ, een groots waterspektakel, een tropische dansmiddag, rasentertainer Marc Luijben en diverse drive-in party’s op
het programma.
Komende zondagmiddag, 24 augustus komt een einde aan het
zomerpodium-programma 2014.
Dan staat rockband beat the Stones garant voor een verrassende
afsluiting van deze reeks van ge-

Beat the stones
Geïnspireerd door de Stones, The
beatles en alle muzikale helden uit
het verleden en heden, geeft beat
the Stones deze middag een spectaculair optreden. zij stonden in
2013 in het voorprogramma van
de Golden earring, speelden dit
jaar bij de winnaar van het gouden
festivalchart award en staan nu
speciaal voor de bezoekers paraat!
In het voorprogramma komt een
mysterieuze opwarmer; ‘Support’.
Kom genieten van de muziek op
zondagmiddag 24 augustus! Aanvang 15.00 uur.

Openingsact Party-Eiland met Beat the Stones

profiteer van De 50%
kortingsaCtie
Abonnementhouders krijgen gratis
toegang tot alle activiteiten op het
park. Profiteer nu en maak gebruik
van de kortingsactie: vanaf zondag 24 augustus ontvang je 50%
korting op een abonnement. Als
abonnementhouder parkeer je gratis en geniet je van extra voordeel.
bovendien wordt de entreeprijs op

de abonnementsprijs in mindering
gebracht. een abonnement was
nog nooit zo voordelig en is geldig
tot 1 maart 2015. Vraag de receptie naar de voorwaarden.
nieuW voor
kinDerfeestjes
Je kinderfeestje vieren is nu nóg
leuker, want in de binnenspeeltuin

zeeroversland is de nieuwe Piratenkooi geopend. Op 700 m2 zorgen de klimtorens, touwbruggen,
glijbanen, springkussens en bouwblokken voor nóg meer speelplezier.
Meer informatie en leuke kinderfeestjes-arrangementen vind je op
www.billybird.nl of bezoek onze
facebookpagina.

zomernacht festival 2014: De Bazzookas & rattle snake shake
nISTeLrODe - Over enkele dagen is het weer zo ver. Op 23 augustus vindt het jaarlijkse Zomernacht festival
plaats. Het festival heeft een rijke historie en heeft in de afgelopen jaren steeds weer de belangstelling van
het Nisseroise volk weten te trekken. Ook aankomende editie staat weer garant voor een mooie avond vol
feest en muziek. Met diverse acts in de programmering en een apart podium voor de schoolgaande jeugd is
er voor ieder wat wils.
De eerste band van de avond is de
heesche band Syndicate. Deze zeven jonge talenten zijn sinds enkele
jaren bezig met muziek maken en

beginnen steeds meer bekendheid
te krijgen in het covercircuit. Geleid
door een zanger en zangeres en
een vijftal muzikanten, weet Syndi-

cate in een mum van tijd een lekker
feestje te bouwen.
naast deze lokale helden staan
ook De bazzookas en rattle Snake

Shake geprogrammeerd. De avond
wordt daarnaast opgeluisterd door
een DJ.
Sinds enkele jaren doneert het zomernacht festival een geldbedrag
aan een goed doel. Dit jaar is dat de
stichting Miss Maasai. Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht door Caroline van de Wetering
(nistelrode), Monique Dortmans
(Vorstenbosch) en Yvonne Dortmans (Kortgene). De mensen van
Miss Maasai zetten zich in om Maasai meisjes in Kenia naar school te
kunnen laten gaan. De kosten voor
een schooljaar voor een kind bedragen ongeveer € 500,- en dat is voor
de arme Masaai een hoop geld. het
volgen van onderwijs maakt dat de
meisjes later zelfstandig beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld uithuwelijking en besnijdenis.
zonder onderwijs wordt dit voor ze
gedaan.
het bedrag dat dit jaar wordt gedoneerd is afkomstig van het ‘Kleinste

Café’. het ‘Kleinste Café’ behoeft
voor de ervaren zomernachtbezoeker geen introductie. Sinds
enkele jaren verzorgen Antoon
Sanders en consorten dit ‘psychedelische’ uitstapje waarbij de gasten
van het café onderworpen worden
aan een absurdistische ervaring.
De voorbereidingen vinden ook
dit jaar weer in het diepste geheim
plaats en zelfs de hoge heren van
de organisatie mogen geen weet
hebben van wat er zich afspeelt in
het knutselschuurtje bij huize Sanders. Laat u verrassen en neem een
goede borrel in het ‘Kleinste Café’.
De opbrengst van deze borrel(s)
gaat naar Miss Maasai.
er zijn genoeg ingrediënten om er
ook dit jaar weer een knallend festival van te maken. Geef uw zintuigen goed de kost en kom met uw
vrienden en familie genieten van
een spetterend zomernacht festival
in nistelrode.

zoMernaCht festival - raadhuisplein nistelrode
18.00 - 1.00 uur, toegang gratis.
zoMernaCht festival jeugDeDitie - Achter het raadhuis –
19.30 - 24.00 uur, toegang € 3,50 (incl. consumptie).

Bedankt
heeSWIJK-DInTher - Graag wil
ik Hotel Restaurant de Leygraaf
in Heeswijk-Dinther bedanken
voor de geweldige dag die ik samen met mijn man heb gehad.
Dit was de prijs die ik had gewonnen, een klaverbladroute happen
en trappen. De prijs won ik door
het oplossen van een puzzel in
DeMooibernhezeKrant. De routes
waren mooi en heel duidelijk. het
eten was voortreffelijk, voor iedereen die van happen en trappen of
stappen houdt een aanrader.
Groeten Truus van Houting

Is jouw eerste voorletter*een J?

naar
de ﬁlm
*Eerste voorletter volgens ID een J, niet geldig op zaterdagavond. Actie geldt t/m 14 september 2014. Niet geldig
i.c.m. andere kortingen. De normale toeslagen blijven van toepassing. Kaarten vooraf afhalen is niet mogelijk.

Gratis reserveren: 0413 - 27 16 16

of

via www.taketen.nl
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duurzaam
Column

DuurzaaM
b o UW e n

van een bouwvrouw
Bouwvakantie
Een aantal weken vrij van kantoorwerk en bouwvrouwwerkzaamheden. Er even tussenuit, niks moeten en mijn hoofd
leeg maken. Tijd om dingen te overdenken: wat is er eigenlijk
allemaal het afgelopen jaar gebeurd en welke stappen gaan we
nog zetten om onze droomwoning te verwezenlijken? Vanuit
een camping in de bergen van het zonnige Oostenrijk is het
helemaal niet erg om daar eens over na te denken.

In september is ons project daadwerkelijk van start gegaan.
Nu, bijna één jaar later, is de ruwbouw gereed en kunnen
we binnen aan de slag. Streefdatum: Kerst vieren in ons nieuwe duurzame huis. Ons huis
Sanne maakt een foto van de toekomstige keukenwand
kent een hoge isolatiewaarde doordat er onder andere op een aantal plaatsen een koudebrug
onderbreking is. Dit betekent dat een koud onderdeel (bijvoorbeeld de buitengevel) niet rechtstreeks in contact staat met een onderdeel binnen in de woning. Zo’n
koudebrug onderbreking wordt gerealiseerd door het gebruik van een fundering van piepschuim, versteviging in de kozijnen en PIR isolatie in de gevels, het dak en in
de vloeren. De zonnepanelen die we binnenkort aan de achterzijde van het dak gaan bevestigen, leveren ons 3500 kW per jaar op (ongeveer genoeg energie voor één
eengezinswoning) en de palletkachel die geïnstalleerd wordt is CO2 neutraal en kent geen fijnstofuitstoot.
Zo zijn er nog wel een paar zaken op te noemen waarom ons huis zo duurzaam is. Het zorgt voor een goed gevoel dat we bewust met
het milieu omgaan en ik ben benieuwd wat het ons de komende jaren gaat opleveren.
COLOFON
Voordat binnenkort de stukadoor begint, heb ik van alle wanden in de woning een foto gemaakt. En dat zijn er best wel veel. Dit, zodat we straks nog weten op welke plaats de leidingen liggen en dat voelt een stuk veiliger als ik met een boormachine in m’n hand sta
om een mooi schilderij op te hangen. In de vakantie hebben we ook op een rij gezet welke spullen we nog nodig hebben, welke we
al willen kopen en welke zaken we pas gaan uitzoeken als we er daadwerkelijk in wonen. Onze leveranciers hebben ook niet stil gezeten: het hang- en sluitwerk is geleverd en de tegels zijn onderweg. Het
mooi & in de streek
aftellen is begonnen naar het moment dat we verhuizen naar de overkant!
• Los door het bos
• Bomenpark
• Zorgboerderij v.d. wijst
• Frusan wormenhumus
• Bed & Breakfast weltevree

mooi & duurzaam
• BeCO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel eco

Deze duurzame woning wordt gebouwd door:

Voor al
uw Bedrijfskleding

Professioneel gewoon in Bernheze

Zonnepanelen
Oplaadzuilen
LED-verlichting

* Agrarische toepassing
* Sportaccommodaties
* Industriële toepassing

mooi & in bedrijf
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• V.O.F. Van Berloo
• Compufix
• Faya shop
• Car Media
• thelma kado’s

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.

Hoge opbrengst
op maat gemaakt
besparen op de energiekosten

Heeswijk-Dinther • www.technitrexx.nl

Geld
verdienen?

mooi & online
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Uce.nl

•
•
•

Kies voor duurzame energie
www.haaldezoninhuis.nl
Geen
oor
btw v
lieren
u
partic

Ook thuis in energiezuinig (ver)bouwen
Kozijnen
n Kozijnen
n Kozijnen
n Ramen
n Ramen
n Ramen
n Deuren
Deuren
n Deuren
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n Vouwwanden
n Vouwwanden

n
Voor particulieren
en bedrijVen
VOOR
PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
VOOR
PARTICULIEREN
ENEN
BEDRIJVEN

Noorderbaan
- Nistelrode
T. 0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
Noorderbaan
8-8
Nistelrode
- T. -0412-613646
- www.hermeskozijnen.nl
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INFORMATIE
voor de

Kernen

Heesch Presenteert pakt
groots uit.
Noteer 14 september
in de agenda!

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

www.centrumheesch.nl
Advertorial

Computertypen voor kinderen groep 7 en 8

Typeles is leuk en nog veel leuker met andere kinderen samen!
Door het toenemend gebruik van
de computer in het onderwijs, dagelijks leven en op het werk is een
goede typevaardigheid van groot
belang. Iedereen kan leren typen,
ongeacht leeftijd, eventuele beperkingen of ervaring met de computer.
Afsluiting van de cursus met een
waardevol diploma, als bewijs van
de verkregen vaardigheden, is dan
belangrijk. Iedereen die met een
toetsenbord werkt zou eigenlijk

Wegafsluiting
tussen knooppunt paalgraven en knooppunt hintham
heeSCh/nISTeLrODe - Van vrijdag 22 augustus, 21.00 uur tot
maandag 25 augustus 6.00 uur
is de A59 dicht tussen knooppunt
Paalgraven en knooppunt Hintham richting ’s-Hertogenbosch.
Lokaal verkeer kan tussen afrit 53
Oss-Oost en afrit 48 Rosmalen
wel gebruikmaken van de A59. De
tussenliggende op- en afritten zijn
open voor lokaal verkeer.

moeten typen volgens het tienvingersysteem blindtypen.
half/eind september starten we
weer op diverse basisscholen na
schooltijd met het computertypen
voor kinderen van groep 7/8 en
ouder o.a. in heeswijk-Dinther (bs
het Mozaiëk en ’t Palet), berlicum,
heesch (op het hooghuislyceum),
nistelrode (bs het Maxend en
de beekgraaf), Vinkel (bs Mariaschool), Loosbroek (bs Albertus),
nuland in de Meent.
nieuwe scholen die ook het computertypen na schooltijd georga-

Voor info of aanmelding:
www.iedereenkantypen.nl of
06-53830572.

Een goede leraar is 100 boeken waard

Een klein stukje Italië
in het mooie dorpje Heesch
Gastronomia Italiana is uniek in de regio
Het is een winkel, broodjeszaak,
afhaalpizzeria en traiteur
Topwijnen en Prosecco’s
Italiaanse maaltijden

Omleidingsroutes
Verkeer op de A59 vanuit nijmegen richting ’s-hertogenbosch
wordt als volgt omgeleid:
neem op knooppunt Paalgraven
de A50 richting eindhoven.
neem de n279 richting ’s-hertogenbosch.
Verkeer op de A59 vanuit nijmegen richting heesch/nuland/
Geffen wordt als volgt omgeleid:
neem op knooppunt Paalgraven
de A50 richting eindhoven.
neem afrit 15 nistelrode.
rijd via de noorderbaan/heescheweg/nistelrodeseweg naar Oss.
De omleiding wordt via gele borden aangegeven.
Meer informatie kunt u vinden op
www.rijkswaterstaat.nl/A59 of bel
gratis naar de Landelijke Informatielijn van rijkswaterstaat: 08008002.

niseerd willen hebben kunnen ook
reageren. Voor scholen zit daar helemaal geen extra werk aan vast.
De lessen worden om de week
gegeven. De examens zijn in december en januari. bij het behalen
van minimaal 100 aanslagen per
minuut (het gemiddelde is meestal
150 aanslagen per minuut) ontvangt men een diploma dat men
met gunstig resultaat aan de examens heeft deelgenomen.

Naam: JAN PRiNSEN
Leeftijd: 54 jaar
Woonachtig: heeswijk-Dinther
Politieke Partij: SP
Waarom raadslid: Maatschappelijke overwegingen.
Opleiding: hbo educatie & Kennismanagement groene sector.
Huidig beroep: Docent Tuin,
Park & Landschap MbO breda.
Hobby’s: Tuinieren, lezen, fietsen, flora & fauna, wandelen.
Missie: bijdragen aan een
samenleving waarin gelijkwaardigheid, solidariteit en kwaliteit
in o.a. de zorg van een hogere
waarde zijn dan marktdenken.

Naam: WiM VAN LiTH
Leeftijd: 66 jaar
Woonachtig: Vorstenbosch
Politieke Partij: CDA bernheze,
fractievoorzitter.
Waarom raadslid: Om mijn
maatschappelijke en politieke
ervaring in te zetten ten dienste
van de gemeente bernheze en
zijn inwoners, speciaal op het
gebied van leefbaarheid.
Opleiding: hbO Chemische
Technologie.
Huidig beroep: zelfstandig
adviseur voor ruimte, milieu en
bestuurlijke zaken; en ook inmiddels gepensioneerd.
Hobby’s: natuur, fotografie en
tennis.
Missie: In de komende periode
de taken van de gemeente uitvoeren samen met de inwoners,
waarbij de ideeën en wensen
van de inwoners leidend zijn. Dat
vergt een geheel andere aanpak
dan tot nu toe gebruikelijk.

Gun
uw spaargeld een
mooie rente
50
Spaar € 7 ee
tw
jg
ri
k
en
okken
unieke m u*
cadea

Verkoop van kazen
en vleeswaren
Echt Italiaans schepijs
van Capri

Verkozen tot authentiekste
Italiaan van Nederland
den

Authentieker ga je het niet vin

‘t Dorp 70 - 5384 MC Heesch
0412-474000

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

A presto!
a Mercurio
Gaetano & Yulit

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

rivez assurantiën
van heck assurantiën
Van Heck Assurantiën
& risicobeheer
‘t Dorp 124
't Dorp 124
5384 MD Heesch5384 MD heesch
Weijen 19a, 5388 hL nistelrode
T 0412 - 45 20 03
088 - 8000 900
0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@rivez.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.rivez.nl
www.vanheckassurantien.nl

* Deze actie loopt van 12 mei tot en met 18 juli 2014.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

bernheze - iedereen kan in een korte tijd leren typen volgens het 10 vinger-blindsysteem. De beste leeftijd
om te leren typen is groep 7 of 8 en ouder. Wil je ook lekker snel en zonder fouten met tien vingers leren
typen? Dat kan. Je krijgt les samen met andere kinderen van je eigen school of bij jou uit de buurt. Je maakt
gebruik van een computerprogramma waarbij je direct je resultaten kunt zien.
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Naam
Jacqueline van
den Akker
uit Nistelrode

aangeBoDen
peDiCure nistelroDe
Dorien Visser-Hanegraaf
Vendelweg 6. 0412-612118.
Ook bij diabetes en reuma.

Winnaar:
edwin van de Ven
kan de staatsloten
ophalen bij kantoorboekhandel Ceelen
werknemers van Bernheze Media
worden uitgesloten van deelname.

Bernheze ruilt
is een marktplaats
zonder geld.
speciaal voor de
inwoners van
Bernheze!
Heb jij iets te ruilen, word dan
lid van onze facebook groep
kom naar:
www.facebook.com/groups/
bernhezeruilt.
kofferBakMarkt
31 augustus
ruim 100 standplaatsen
Tel.: 0412-455267
(na 18.00 uur)
kofferbakmarkt@kpnmail.nl
Leliestraat te heesch.
8-avonDen Workshop
glas in looD
bij Stijlvol glas in lood in
heeswijk-Dinther.
Start 27 of 28 augustus,
in overleg.
Voor informatie en inschrijven:
info@stijlvolglasinlood.nl
Tel. 0413-228377.

te koop

Zakelijke dienstverlening

Uw zakelijke ICT beheerder
Wilt u graag vergelijken met andere automatiseerders
of heeft u een langlopend probleem
wat wij kunnen oplossen voor u?

Neemt u dan contact met ons op!
Vinkelsestraat 70A - 5383 KM Vinkel - 0412-456172 - info@jpallroundict.nl

www.jpallroundict.nl

printpapier
Océ black Label zero
A-kwaliteit, A4 printpapier
80 grams.
Per pak 500 vel € 4,99
hele doos 5 pakken € 19,99
’t Mediahuys, Laar 28
nistelrode.
haarDhout
Goed gedroogd, eiken.
Per m3 € 65,-. Vanaf 3 m3
gratis thuisbzorgd.
Tel: 06-51315242.
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heeSCh - Buurtvereniging Bluumkesbuurt houdt op zondag 31 augustus voor de zesde keer haar jaarlijkse kofferbakmarkt in Heesch.
om wat geld in het laatje van de
buurtvereniging te brengen. Door
middel van veel reclame op sites,
het verspreiden van flyers, het
aanplakken van posters en door
in een ruim gebied te adverteren
in weekkranten, wist de organisatie al op de eerst markt een groot
aantal standhouders en bezoekers
richting heesch te krijgen. na vier
jaar op het narcisveld, volgde de
noodgedwongen verhuizing naar
de Leliestraat.
Ooit is de buurtvereniging begonnen met het inzamelen van oude
spullen, het hele jaar door, om
vervolgens éénmaal per jaar een
verkoop te houden in de oude Pas.
In de nieuwe Pas was dat financieel niet meer interessant, het werk
dat ermee gemoeid was woog niet
meer op tegen de opbrengst en
het plezier dat de organisatoren er
in hadden.
zo zijn er een aantal jaar voorbij gegaan zonder rommelmarkt. Totdat
in 2008 een commissie in het leven
werd geroepen die als taak had

Dankzij het aanhoudende enthousiasme en de inzet van de organisatie is het evenement in heesch
inmiddels aardig op weg een begrip te worden in de wereld van
kofferbakmarkten.
De entree van slechts € 1,50 en het
feit dat er veel eenmalige standhouders deelnemen, maakt het
voor de bezoeker extra aantrekkelijk. De kofferbakmarkt aan de
Leliestraat in heesch is zondag 31
augustus van 9.00 tot 16.00 uur.
Informatie: 0412-455267 of
kofferbakmarkt@kpnmail.nl

een fairrukkelijke
kookworkshop!
heeSWIJK-DInTher - Tijdens de open avond van Educatief en Creatief
Centrum De Eijnderic presenteert de Wereldwinkel uit Heeswijk-Dinther haar FAiRrukkelijke kookworkshop. De open avond vindt plaats op
29 augustus van 19.00 tot 21.00 uur op de locatie van De Eijnderic in
Heeswijk-Dinther.
De Wereldwinkel heeft een speciale aanbieding voor alle belangstellenden en één cursist maakt kans
om gratis naar de kookworkshop
te mogen. U komt toch ook naar
de open avond!
De eijnderic heeft weer een zeer
gevarieerd programma voor u samengesteld, waarbij u een keuze
kunt maken uit diverse cursussen
en workshops. De FAIrrukkelijke
workshop is een leerzame workshop waar u niet alleen een (h)eerlijke maaltijd gaat bereiden maar
ook het verhaal achter de maaltijd
leert kennen.
Op 29 augustus kunt u kennis
komen maken met de kok. Ook
heeft de Wereldwinkel op de open
avond een speciale aanbieding
voor alle belangstellenden. Daarnaast hebben ze ook nog een leuke actie bedacht. eén cursist maakt
kans gratis te mogen deelnemen
aan de FAIrrukkelijke kookwork-

shop. Wat moet u daar voor doen?
Kom naar de open avond en schrijf
u gelijk in voor de FAIrrukkelijke
kookworkshop. Wie weet bent u
de gelukkige!
Loop vrijblijvend binnen op de
open avond en maak kennis met
het programma voor het nieuwe
seizoen van De eijnderic. Meer
informatie over de FAIrrukkelijke
kookworkshop vindt u op www.
heeswijkdinther.wereldwinkel.nl of
www.eijnderic.nl.
Advertorial
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Dan is dit mogelijk vanaf € 5,-.
info: office@demooibernhezekrant.nl
of 0412-795170.

4

3

4

9

WILt U een ZoeKertJe
PLAAtsen?

6

8

6

1

4

jaarlijkse kofferbakmarkt
Bluumkesbuurt

peDiCure
heesWijk-Dinther
jacqueline Verhagen,
Oranjestraat 11, HeeswijkDinther. Ook bij diabetische
en reumatische voet met
vergoeding. Heel de zomer
uw nagels mooi verzorgd met
gelcolor, colorlak. kalknagels?
Ook hiervoor leent deze
pediquemethode zich prima!
Meer info of afspraak:
0413-293260.

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

n
le
e
e

MOOIBERNHEZERTJE

De Eijnderic is klaar voor een nieuw seizoen!
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens onze
OPEN DAGEN:
HEESWIJK
vrijdag 29 augustus 2014
19.00 - 21.00 uur
HEESCH
zaterdag 30 augustus 2014
11.00 - 15.00 uur
NISTELRODE zondag 31 augustus 2014
11.00 - 15.00 uur
INFORMATIEAVOND TAALCURSUSSEN:
HEESCH
donderdag 4 september 2014 19.00 - 20.30 uur

Meer informatie en inschrijven via info@eijnderic.nl / www.eijnderic.nl / 0412-454545
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Grenzeloos Bernheze
tini en rini gaan door voor broer
jan, missionaris in tanzania
VOrSTenbOSCh – Wanneer je achterom binnenloopt, - ‘want goei volk komt achterom’ - waan je je even
terug in de tijd. Al zegt dit niets over de broers Tini (72) en Rini (66) die echt bij de tijd zijn. Zij hebben weer
een hele container spullen voor hun broer Jan die in Tanzania verrast zal worden met 150 naaimachines, zorgkleding, 17 fietsen, twee rolstoelen en natuurlijk weer een doos voetbalshirts, inclusief noodzakelijke voetbal.

Rini en Tini blij met verzameling

het was een enorme drukte rondom de Koninklijke onderscheiding
van de broers in april. rini vertelt:
“het was geweldig zoals onze inzet
gewaardeerd is. We hebben honderden kaarten gehad en afgelopen maanden kwamen meer naaimachines binnen dan we voorheen
al kregen.” Tini vult aan: “Veel
mensen hadden het in de krant
gelezen en belden of we nog wat
konden gebruiken.” De naaimachines haalden ze na een melding op,
maar soms werden ze ook bezorgd.
een mooie anekdote die laat zien
hoe mensen het hart op de goede
plaats hebben: een mevrouw fietste door Westervoort en zag een
naaimachine bij het grof vuil (om
mee te nemen) aan de straat staan.
hiermee zou toch zeker iemand blij
gemaakt kunnen worden, dacht
ze. ze kon het zo meenemen van
de eigenaar. een jaar later ging ze

op zoek naar iemand die ze er blij
mee kon maken. ze kwam het project van rini en Tini tegen op internet en belde of ze het kon komen brengen. Met dankbaarheid
nemen ze de vele materialen aan
voor hun broer Jan, missionaris in
Afrika (voorheen de witte paters),
die al 48 jaar in Tanzania verblijft.
hij en zijn Afrikaanse collega bezoeken éénmaal per maand dertig
parochies.
Een nieuw leven
zo heeft iedere naaimachine een
eigen verhaal, evenals de meisjes waarvoor ze bestemd zijn. zij
hebben vaak een eigen ‘zwaar’
verhaal. De dames, allemaal gehandicapten uit de wijde omgeving, krijgen drie weken naailes
en eten en slapen intern. Met
een diploma op zak en met hun
‘nieuwe’ naaimachine kunnen ze

met hun verworven vaardigheid
in hun onderhoud gaan voorzien.
een mogelijkheid die ze nooit voor
mogelijk hadden gehouden. De
broers zijn trots op het resultaat
van een intussen internationaal
netwerk, waarmee ze onvermoeibaar doorgaan. ze zorgen voor het
inzamelen en het opknappen van
de spullen, zodat ze bruikbaar aankomen in Usagara Parish in Tanzania en zoeken sponsoren voor het
vervoer van de container. Dit kost
€ 350,- per m3 en daarvoor is ook
nog een een goede verzekering
voor het transport nodig. hierbij
krijgen ze uit onverwachte hoek
ooit hulp, zoals van Van den heuvel Logistiek bV uit Uden, die belangeloos naar burg haamstede
rijdt om de spullen bij de container
te krijgen.
Steunen mag; rabobank t.n.v.
J.M. Somers inzake Project Tanzania, rekeningnummer nL31rabo
1552.113.957. Persoonlijk contact
kan via familie Somers - Kapelstraat
7, 5476 KV Vorstenbosch - 0413363129.

pep Bernheze naar projectgebied in roemenië
bernheze - Met een delegatie van vijftien personen bezoekt stichting
PEP Projecten Bernheze eind augustus het projectgebied in Oost-Roemenië. Evenals de vorige jaren gaan er ook dit jaar weer twee vrachtwagens met goederen naar het projectgebied.
De groep bestaat dit jaar uit vijftien
vrijwilligers van stichting PeP. Vier
chauffeurs rijden twee vrachtwagens naar het projectgebied die zijn
volgeladen met goederen waarom
is gevraagd door diverse instanties
in het gebied. zo zijn er ook dit
jaar weer schoolmeubelen, kleding,
bedden, medische materialen, enz.
ingeladen. Deze materialen gaan
vooral naar scholen en het lokale
rode Kruis. er gaat ook een gierton mee voor de gemeente racoasa
die daarmee septictanks gaat leegmaken. Voor dezelfde gemeente
gaat er een hogedrukpomp mee,
die er voor gaat zorgen dat hoger
in de bergen gelegen huizen goed
drinkwater krijgen. Voor een van de

agrarische organisaties gaat er een
ploeg mee en enkele cultivators.
bijzonder van het bezoek dit jaar is
dat een groep vrijwilligers aan de
slag gaat in een klein basisschooltje in het plaatsje haret. het werk
bestaat vooral uit schoonmaken,
schilderen, vloeren leggen en het
operationeel maken van de centrale
verwarming. Daarnaast wordt er
bekeken hoe PeP volgend jaar de
sanitaire voorzieningen kan aanpakken door een nieuw toiletgebouw bij de school te realiseren (op
bijgaande foto is de entree van de
school te zien).
Komende jaren zullen er twee klassen van groep 1 tot 4 gehuisvest
zijn. Verder zal er worden geïnventariseerd aan welke goederen en
materialen behoefte is, zodat vrijwilligers van PeP komend jaar gericht op zoek kunnen gaan naar de
gevraagde materialen.

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

Huizen kopen in Frankrijk. Wat is er romantischer. Lekker
zonnetje, flesje wijn, ontspannen lunch op een gezellig
dorpspleintje. Dit alles bij een strak blauwe lucht. Veel gasten
kunnen dan de verleiding niet weerstaan ook eens bij de
aanpalende makelaar binnen te lopen. Want ondanks ons
imago van ‘kijken, kijken, niet kopen’ raken elk jaar toch
weer de nodige idyllisch gelegen boerderijtjes, schuren en
dorpspandjes in Nederlandse handen.
En krijgen ook de makelaarsbladen hier een meer en meer
‘glossy’ uiterlijk. Glanspapier, panoramische foto’s en
interviews met het gelukkige gezinnetje (dat al eerder tot
aankoop overging), zorgen voor de juiste ambiance.
Gasten brengen
zo’n aanbod-watje-niet-mag-latenlopen weleens ter
sprake.“Wat wij er
dan van vinden”. Of
beter nog, laten het
krantje liggen, zodat
ook wij gelegenheid
krijgen om eens
door al dat lekkers
te bladeren. Wat dan als eerste opvalt is het taalgebruik. In
uiterst bloemrijke bewoordingen worden de pandjes neergezet.
Charmant boerderijtje ‘en partie rénové’ (deels gerenoveerd),
het dak nog in de kelder, maar met ‘beaucoup de caractère’.
Dat wel.
‘Travaux à prévoir’ (werkzaamheden voorzien) betekent in de
praktijk: moet volledig op de schop. Een opknappertje dus.
‘En campagne’ (op het platteland), en ‘située au calme’ (rustig
gelegen), of ‘au abords d’un village’ (even buiten het dorp) is
niet zelden echt in de middle of nowhere. Zelf meegemaakt,
‘15 minuten proche villlage’, bleek drie kwartier rijden naar het
dichtstbijzijnde gehucht.
Met ‘charme de l’ancien’ bedoelt de huizenverkoper dat er
molm in de gebintbalken zit. En zo is een ‘lavabo’ geen kleine
douche, maar een gescheurde wastafel met lekkende kraan,
mochten we onlangs nog constateren. De te restaureren
‘fermette’, letterlijk klein boerderijtje, is vaak niet meer dan
een boerenschuur. ‘A rénover’ betekent in dat geval ook
echt ‘pas d’électricité’ en ‘pas de l’eau’, (geen water en geen
electriciteit), zoals een paar Nederlanders in Rochebaudin tot
hun schrik moesten ervaren.
Oppassen is het ook als de ferme ‘dans un cadre unique’
(schilderachtig), ‘bergerie avec vue dominante’, (voormalige
schaapskooi met uitzicht), of het ‘relais de poste’ (koetshuis)
met mogelijkheden buiten wordt aangeboden. Want met
zoveel nadruk op de omgeving moet je vaak wel erg door
hanenbalken en ruïnemuurtjes heen kunnen kijken…
Heel open en heel eerlijk ook, zagen we onlangs overigens een
bastide ‘à restaurer complètement’, met daarbij de toevoeging:
j’a i dit complètement’. Vrij vertaald: bouwval ook echt
helemaal te renoveren! Geweldig.
Natuurlijk zijn er ook prachtig gelegen… met smaak
verbouwde… modern en ancien voortreffelijk gecombineerde
woonpaleizen inclusief zwembad te koop, maar… daar betaal
je dan ook voor. De tijd dat je appeltje eitje, voor zomaar
niks, een boerderijtje op het Franse platteland kon kopen is
echt voorbij. Blijft overeind dat er niets mooiers is dan met
een glaasje ‘Côtes du Rhône Village’ aan de eigen keukentafel
wat zitten te filosoferen over het leven, terwijl de pot au feu
zachtjes staat te garen op het fornuis. Dit alles ‘zeer rustig
gelegen… te midden van wat fruitbomen, wijngaarden en
lavendelakkers’… op loopafstand van het dorp...
www.lacolline.nl
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Bernheze

uW BouWperikelen in Bernheze BouWt?
info@DeMooiBernhezekrant.nl

b o UW t

Een rondje op de bouw…

HUPNAAR

Column
OnnO

HUBO!

OP ALLE MAATWERK
BINNENZONWERING

riSiCOaaNVaarDiNG BiJ
plaNSCHaDE

ONNO TRUSCHEL is
zelfstandig adviseur op het
gebied van ruimtelijke

Binnenzonwering
op maat?

In mijn columns heb ik al eerder
aandacht besteed aan het fenomeen
planschade. Zoals u weet wordt onder
planschade verstaan, de schade die u
lijdt door een planologische wijziging
(bijvoorbeeld een bestemmingsplan).

ordening en eigenaar van
RO Connect in Heesch.

Voordat een gemeente tot uitkering
van een tegemoetkoming planschade
overgaat, moet er wel aan een heel
aantal voorwaarden worden voldaan. Aan de meeste voorwaarden
heb ik de afgelopen tijd al aandacht besteed. Vandaag wil ik nog een
‘nieuwe’ voorwaarde toelichten: de risicoaanvaarding.
In algemene zin is het zo dat van een tegemoetkoming in planschade
sprake kan zijn, als de schade niet voor uw rekening behoort te
blijven. Uit rechterlijke uitspraken is duidelijk geworden, dat schade
voor risico van een aanvrager kan blijven, als de planologische
wijziging (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) voorzienbaar
was op het moment van aankoop van bijvoorbeeld de woning.
De aanvrager had daar dan bij zijn afweging om tot aankoop over
te gaan rekening mee kunnen houden. Gaat hij toch tot aankoop
over, dan heeft hij het risico aanvaard. We noemen dit actieve
risicoaanvaarding.

Laat je adviseren door Hubo

20%

KEUZEKORTING

20%

bon
Knip de
uit en !
er
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pro fi

KEUZEKORTING*

Rolgordĳnen, vouwgordĳnen, horizontale
OP ALLE
MAATWERK
jaloezieën, verticale
jaloezieën,
BINNENZONWERING
plissé gordĳnen,
multishades,
*Geldig van 3 maart t/m 22 maart 2014.
Vraag naar de voorwaarden.
999921
duette/velux rolgordĳn enz. 2 909999
Actie geldig t/m 7 september 2014

Hubo Nistelrode
Maxend 5
5388 GH
NISTELRODE
0412-611033

info@hubonistelrode.nl

026_Binnenzonw_Adv_A5_148x210mm.indd 1
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Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

ZORG DAT U OP TĲD UW BOUWMOGELĲKHEDEN OP UW PERCEEL VEILIG STELT

VOORJAARSACTIE
30%
KORTING
zomeractie
30%
KortiNG
VOORJAARSACTIE
30%
KORTING
zomeractie
30%
KortiNG

Een andere oorzaak voor het toekennen van planschade kan
Vorstenbosch
zijn dat bepaalde bouwmogelijkheden op uw perceel worden
opBijvoorbeeld:
dede
Crawford
sectionaaldeuren
type
g60
en
Satin.
Actie
geldig
t/m
31
mei
2014
op
Crawford
sectionaaldeuren
type
g60
en
Satin.
Actie
geldig
t/m
30
juni
2014
Tel.: (0413) 342768
beperkt of geheel afgenomen.
op op
grond
van
het
dede
Crawford
g60en
enSatin.
Satin.Actie
Actie
geldig
t/m
mei
2014
op
Crawfordsectionaaldeuren
sectionaaldeuren type
type g60
geldig
t/m
3031
juni
2014
oude bestemmingsplan kan een serre worden gebouwd. Met het
Mobiel: (06) 51246525
nieuwe bestemmingsplan wordt dit onmogelijk gemaakt. Onder
avanderzanden@home.nl
VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN OFFERTE
AAN
VRAAG VRIJBLIJVEND
EEN
OFFERTE AAN
omstandigheden kan dit dan leiden tot schadevergoeding. Immers, de
opop
dede
Crawford
g60en
enSatin.
Satin.Actie
geldig
t/m
mei
2014
Crawfordsectionaaldeuren
sectionaaldeuren type
type
geldig
t/m
3031
juni
2014
OPActie
WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL
OPg60
WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL
bouwmogelijkheid van de serre kan van invloed zijn op de hoogte van
de verkoopprijs van uw woning.
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

VOORJAARSACTIE
30%KortiNG
KORTING
zomeractie 30%

OP WWW.VANDERSANGENGARAGEDEUREN.NL

In bepaalde gevallen kan het echter zo zijn dat in deze situatie dus bij het vervallen van bouwmogelijkheden - toch niet tot een
tegemoetkoming planschade hoeft te worden overgegaan.
Dit is het geval wanneer u had kunnen voorzien dat bestaande
(ruime) bouwmogelijkheden op uw perceel beperkt gaan worden en
u toch geen actie heeft ondernomen om deze rechten veilig te stellen.
We noemen dit passieve risicoaanvaarding.

VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
VAN
DER
SANGEN
GARAGEDEUREN
VAN DER SANGEN GARAGEDEUREN
Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069
Showroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

Kruishoekstraat 19 - 5384 TK Heesch - T. 0412 633 069

U ziet, planschade is een mogelijkheid om waardevermindering doorShowroom geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur
Showroom
een planologische wijziging gecompenseerd te krijgen.
Maar dit geopend op zaterdag van 9.00 uur - 15.00 uur
gebeurt niet zomaar: daar moet u wel wat voor doen!
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

THUIS IN ALLE ASPECTEN VAN HET BOUWPROCES

St. Servatiusstraat 6
5473 GB Dinther (gem. Bernheze)
Tel: 0413 - 29 34 54
E-mail: g.b.a@home.nl
Website: www.gbainfo.nl

Runstraat 5 / 5384 VH Heesch
Telefoon 0412-45 65 02
info@verhoeven-montage.nl
www.verhoeven-montage.nl

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

4 oktober
in company

Ik ben er bij!

Heeswijk-Dinther - Op de laatste vakantiedag dansen de kinderen
van de Heeswijkse Balletschool rond 15 uur op het tuinfeest in Dinther
van zondag 24 augustus.
Natuurlijk hebben ook de dansleerlingen een flinke onderbreking

gehad tijdens de zomervakantie,
maar de dans die ze voor de va-

Jan van Munster
Oud winnaar en trotse
sponsor van het Bernhezer
Business Event

Tuinfeest in Dinther op
24 augustus

kantie ingestudeerd hebben, gaan
ze toch zo goed mogelijk proberen
te laten zien op het gezellige tuinfeest achter cc Servaes in Dinther.
Iedereen die daar vlak voor het begin van het nieuwe seizoen komt
om alle vakantie-ervaringen uit te
wisselen, kan ondertussen heerlijk
genieten van alles wat er geboden
wordt. De eerste balletles van dit
seizoen is op donderdag 4 september om 15.45 uur in de speelzaal
van basisschool het Mozaïek in
Heeswijk.
Als u geïnteresseerd bent in deze
danslessen of informatie wilt,
neem dan contact op met Willeke
van Slooten;
van.oorschot@ziggo.nl of tel.
0413-291335. Een proefles is uiteraard altijd mogelijk.

Oogstseizoen bij volkstuinvereniging Het Akkerveldje
HEESCH - De leden die bij volkstuinvereniging Het Akkerveldje aan de
Schoonstraat in Heesch een tuintje huren, hebben verschillende redenen om deze hobby uit te oefenen.

HEESWIJK-DINTHER - Ook in 2014 wordt op de laatste zondag van
de schoolvakanties, zondag 24 augustus, de vakantie spetterend afgesloten met een tuinfeest in de Ontmoetingstuin achter CC Servaes in
Dinther.
Het is een uitgelezen kans elkaar te
ontmoeten, vakantiebelevenissen
met elkaar te delen of misschien
ook wel om vooruit te kijken. Het
lijkt wel een soort oud- en nieuwjaar zonder vuurwerk, maar hopelijk lekker in de zon. Natuurlijk zijn
er voldoende drankjes en hapjes.
Er is muziek, zang en dans van dj
Carl, Drumband Heeswijk, Veteranen Sportclub, Nadja van Driel,

Balletgroep, Evie van der Heijden,
Jorine en Maya, Joost Jansen, Amicanto en Boa. De ‘zorg’ presenteert
zich met o.a. Laverhof, Buro Lima,
Tonniejehoeve en IPG. De kerktoren is open voor beklimming. Voor
de kinderen is er ook een luchtkussen en zijn er aaibare kalveren.
Ook ontbreken de kraampjes met
streekproducten niet.
Het tuinfeest is tussen 14.00 en
19.00 uur. De toegang is gratis.

Zo zijn er mensen die voornamelijk bloemen en planten in hun
tuin hebben staan en daar volop
van genieten. De meeste leden
zijn echter bezig met het telen van
groenten, al dan niet in combinatie
met bloemen, kruiden en fruit.
Ze genieten van het hele proces
van zaaien, verspenen en onkruid
wieden, maar vooral van het oog-

sten. Gelukkig zijn er steeds vaker
leden die hun groenten biologisch
of ecologisch willen gaan verbouwen. Hierbij worden geen kunstmest en gif gebruikt.
Dat dit geen afbreuk hoeft te doen
aan het resultaat, bewijzen de geweldige tomaten die het lid Ton
van der Vleuten ook dit jaar weer
wist te oogsten.

Blaudzun komt naar de Kersouwe
HEESWIJK-Dinther - Onder de
titel ‘The Promising Moon’ doet
Blaudzun deze zomer drie sfeervolle optredens in verschillende
amfitheaters in Nederland.
Deze intieme concerten vinden
plaats onder de sterrenhemel van
Heeswijk-Dinther,
Bloemendaal
en Eibergen. Blaudzun neemt zijn
negenkoppige band mee.
Het voorprogramma is Klarälven,

Student Journalistiek…
Stage lopen bij Bernheze Media?

een nieuw project van o.a. Mossdrummer Finn Kruijning en zangeres Leine.
Zaterdag 23 augustus speelt
Blaudzun in de Kersouwe. Aanvang 21.00 uur. Entree € 24,Kaartverkoop
Kaarten voor dit bijzondere concert zijn te bestellen op
www.kersouwe.nl.

BERNHEZE - Bernheze Media heeft als hoofdactiviteit het maken en
uitgeven van een huis-aan-huis blad in de gemeente Bernheze, ‘DeMooiBernhezeKrant ‘.
Dat doet zij eenmaal per week
met een klein team van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers.
De krant is geen opinieblad, maar
heeft als doelstelling de dagelijkse
dingen van de mensen, organisaties, clubs en stichtingen bij de
inwoners van Bernheze binnen te
brengen.
Stagelopen bij Bernheze Media
betekent meedraaien op de redactie en de redactie ondersteunen in alle werkzaamheden, zoals interviews houden en teksten
schrijven, zoeken naar informatie
over gebeurtenissen en deelnemen aan de redactievergaderingen. Maar ook het redigeren

G A S H A N D E L
Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk
Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

van teksten op de mooi-sites van
Bernheze Media is een belangrijk
onderdeel van de taken. Natuurlijk moet ook de telefoon aangenomen worden en koffie gezet.
Bij die taken is niemand uitgezonderd.
Het kantoor is gevestigd in het
centrum van Nistelrode, een van
de kernen van Bernheze. Bernheze Media heeft een platte organisatie met een informele cultuur.

Spreekt jou dit aan, schrijf of bel ons op 0412-795170 of
info@demooibernhezekrant.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en
onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN
TUIN- EN PARKMACHINES
TANKSTATION
HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117
5411 CK Zeeland Nbr
Tel (0486) 45 21 15

www.tonnywillemsen.nl

propaan
camping gaz
heftruckgas
industriële gassen
petroleum
bijbehorende artikelen
eigen vulstation

-
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Vivaan even voorstellen

Nieuwe uitdaging

Bert van sonsbeek

Voor herhaling vatbaar
Kantoor Vivaan/ J.C. Checkpoint
De La Sallestraat 3
5384 NK Heesch
T 0412-456546
www.vivaan.nl
Jongerenwerk/ J.C. Checkpoint
Ingrid Engelbart
Adrie van de Berg
Perry van der Wal
Sanne van Susteren
ingrid.engelbart@vivaan.nl
www.jongerenwerkbernheze.nl
Opbouwwerk
Ron Bomelijn
ron.bomelijn@vivaan.nl
Ouderenwerk
Femke Prince
femke.prince@vivaan.nl
Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Angelique Vriends (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Heesch – In de zomer van 2013 ben ik gestopt als docent
techniek aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Je denkt
dan dat er veel vrije tijd op je afkomt, maar die is ook weer
snel opgevuld met allerlei taken en klussen. In het najaar
van 2013 kwam ik Wim van Nistelrooij tegen die actief is
als vrijwilliger bij Vivaan als docent en computerspecialist. Ik heb toen bij hem aangegeven dat ik wel een keer
wilde assisteren bij computerlessen voor beginners. “Nou,
je hoort nog wel een keer wat hierover” zei Wim. Enkele
maanden later belde Ank Meertens van Vivaan me op of ik
een serie computerlessen voor beginners wilde verzorgen.
Ik kon het door Wim ontwikkelde lesmateriaal gebruiken
en er stonden zes computers gereed voor de cursus. Nu

Tijdens een tussenevaluatie waren de
deelnemers nog steeds tevreden over
mijn aanpak
had ik natuurlijk tijdens mijn werk veel met computers en
software te maken, dus inhoudelijk zou het geen probleem
moeten zijn. De uitdaging lag vooral in het stapsgewijs en
in het juiste tempo aanleren van een aantal basisvaardigheden met computers en programma’s. Bijvoorbeeld welke
tekens er allemaal op een toetsenbord staan en hoe die
worden toegepast. Er waren zes belangstellenden voor de
eerste cursus en het verloop van de cursus is mij goed bevallen. Tijdens een tussenevaluatie waren de deelnemers nog
steeds tevreden over mijn aanpak, uitleg en opdrachten. Ik
ben benieuwd naar de onderweg zijnde eind-evaluatie! Het
verzorgen van zo’n cursus is voor mij voor herhaling vatbaar. Daarbij moet ik de juiste balans zoeken tussen mijn
vrijwilligerswerk bij de Stichting PEP Projecten Bernheze en
handbalvereniging DOS’80, mijn freelance schrijfwerk van
technische artikelen voor een fruitteeltblad en natuurlijk
het thuisfront.
Bert van Sonsbeek

Vivaan; Zomervakantie voorbij
Voor het Vrijwilligerspunt Bernheze en Maasdonk is de vakantie voorbij. Wij
zijn u graag weer van dienst. Checkpoint is vanaf maandag 25 augustus
weer bereikbaar voor de jongeren.

Vrijwilligerspunt Bernheze zoekt

Vrijwilligers die activiteiten willen
ondernemen met kind/jongere
Als vrijwilliger gaat u samen met een kind/jongere (leeftijd
tussen 6 en 16 jaar) een jaar lang ongeveer 4 uur in de week
activiteiten ondernemen. Denk aan een potje voetbal, knutselen,
zwemmen, bibliotheekbezoek, een spelletje spelen of een
taart bakken. Het belangrijkste is dat een kind/jongere een
ontspannen tijd heeft en individuele, positieve aandacht krijgt.
Werktijden zijn in overleg met de betrokkenen.
Vragen? Meer weten?
Kijk op www.vivaan.nl of neem contact op met het
vrijwilligerspunt (0412-474851 of info@vpbernheze.nl) of loop
even binnen.

VRIJWILLIGERSWERK VERSTERKT!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl
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Moeder Courage - intens en
bijzonder openluchttheater

4 oktober
in company

Ik ben er bij!

heeSWIJK-DInTher - Moeder Courage - de Liberation Route. Onder
deze naam trekken veertien acteurs hun kar langs verschillende openluchttheaters en bijzondere locaties in Noord-Brabant. Op zondag 14
september doet de voorstelling Kasteel Heeswijk aan.
Moeder Courage speelt zich af
tijdens de dertigjarige oorlog en
behandelt de thematiek van mensen die zich in een oorlogssituatie staande proberen te houden.
Goede bedoelingen verzanden en
keren zich uiteindelijk tegen de
personages.

productieleiderschap ook een aantal rollen op zich. ‘Ik vind het heel
bijzonder. We zwerven drie weken
met ons kleine gezelschap door de
regio. We moeten veel improviseren en doen alles zelf. Iedere locatie is anders en daardoor zal iedere
voorstelling anders zijn.

het tumult van de oorlog en de
onderlinge banden van de personages lenen zich uitstekend voor
fraaie, dramatische en ontroerende
scènes en muzikale intermezzo’s.

Dit is theater zoals theater oorspronkelijk bedoeld is. rondtrekken en op markten en pleinen het
publiek vermaken en ontroeren
met ons spel.’

het stuk wordt geregisseerd door
harold Schraven. Frank Schulpen
uit heeswijk-Dinther (bekend van
de Kersouwe) neemt naast het

De voorstellingen vallen samen
met de herdenking van Operation
Market Garden. hiermee wordt
ingestoken op het begin van de

Evert Heerkens
Oud winnaar
en trotse
sponsor van
het Bernhezer
Business
Event

bevrijding van noord-brabant in
september 1944, dit jaar precies
70 jaar geleden.

Voor reserveringen en meer informatie over de voorstellingen en de diverse speellocaties kunt u terecht
op www.moedercourage.nl.

www.mooiheesch.nl
Informeert, boeIt
en Interesseert
voorziet Heesch, gemeente Bernheze van actualiteit

De oplossing van vorige week
Tekst?

WEEKEND

Tankstation
Hopmans

KORTING
13 15

Geldig op zaterdag en zondag bij de volgende tankstations:
Tankstation Hopmans Mill

Tankstation Hopmans Uden

Eerste Industrieweg 30, 5451 GR Mill

Handelslaan 3, 5405 AE Uden

Tankstation Hopmans
Langenboom

Tankstation Hopmans
Nistelrode

Zeelandseweg 35, 5453 RS Langenboom

Tankstation Hopmans Venhorst
Telefoonstraat 2a, 5428 GJ Venhorst

Heescheweg 19, 5388 RG Nistelrode

tot

ct/l

ct/l

KORTING
G
N
I
T
R
O
K
OP DIESE
95
L

tot

OP EURO

kaarten/bridgen
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motorcross

bridgen Nieuw bridgePittens Racing: Wesley en
Thierry, beiden op podium in DM Enduro in Burg seizoen HBC’81 van start
VORSTENBOSCH - Thierry en
Wesley Pittens uit Vorstenbosch
hebben tijdens het Duits Kampioenschap Enduro in Burg een podiumplaats weten te behalen.
De organisatie had twee proeven
uitgezet met daarbij een redelijk
motorsport
lange route. Op de eerste dag
deed Wesley goed mee in de top
drie. Helaas verloor hij in de eerste
proef teveel tijd waardoor hij de
aansluiting met de twee koplopers
verloor. Gedurende de dag begon
het rijden steeds beter te gaan
waardoor hij op een derde plaats

binnenkwam en dik tevreden aan
zijn avondrust kon beginnen.
Wesley ging op de tweede dag
verder waarmee hij op de eerste
dag gestopt was. Gelijk had hij een
goed ritme te pakken, had de aansluiting met de top drie en wist ook
de tweede dag op een derde plaats
af te sluiten.
Thierry reed hard in de E1 klasse
en wist zijn voorsprong op de
tweede man in iedere proef verder
uit te bouwen. Hij bleef de hele
dag goed geconcentreerd en met
een grote voorsprong sloot hij de

eerste dag als winnaar af in de E1
klasse maar ook in de scratch.
De tweede dag verliep hetzelfde.
In iedere ronde bouwde hij zijn
voorsprong verder uit en deed heel
goed mee met de tijden van de
inters. Samen met Wesley was hij
verschillende keren de snelste Nederlander. Ook op de tweede dag
won hij de E1 klasse en nationale
scratch.
De gebroeders gaan zich nu voorbereiden op het Europees Kampioenschap Enduro in Tsjechië. Deze
wedstrijd staat begin september op
de kalender.

jeu de boules

Jeu de Boule Kampioenschap Vorstenbosch
Vorstenbosch – Het 23e jeu de boules toernooi om het kampioenschap van Vorstenbosch op zaterdag
16 augustus had een druk programma. Voorafgaand aan het kampioenschap hadden de 104 teams al vier donderdagen vrij kunnen spelen. Maar zaterdag werden de teams over 26 poules verdeeld voor de voorronden.
De beste 64 teams gingen door naar de knock-out rondes, waarbij steeds enkel het winnende team doorging.
Het mooie weer zorgde voor de juiste sfeer en de springkussens voor vertier van de kleinsten.
Parallel aan de seniorenwedstrijden, werd ook het jeugdtoernooi
gehouden. Daarvoor kon de jeugd
van groep 5, 6, 7 en 8 zich inschrijven. Een mooie opkomst met 22
groepen die om de eer streden.
Voor de jeugd was de uitslag: 1e
Sjoerd de Boer en Bart Sanderse, 2e
waren Ralf v. Asseldonk en Bram
Rijkers en 3e Tijmen Vermeulen en
Han v. Kessel. Vanaf de achtste finales voor de winnaarsronde werd
gespeeld op de grindbanen, de
kwartfinalisten van de verliezersronde mochten hun geluk beproeven op het grind.
Bij de senioren kwamen Harry v.
Dommelen, Hans Timmers en John
v.d. Wijst als kampioenen uit de
bus. Het team van Hein v. Heeswijk, Bert v.d. Linden en Rinie v.d.

Winnaars jeugd

Podiumplaatsen voor deze winnaars

4 oktober
in company

Ik ben er bij!
Joep Kok
Bestuurslid en
hoofdsponsor
van het
Bernhezer
Business Event

Ven werd tweede en het team van
Theo v.d. Heijden, Jan v. Dijk en
Adrie v. Alebeek mocht de derde
prijs in ontvangst nemen.
Ook bij de verliezers werd nog gestreden. De teams die eindigden
op de 65e tot en met 96e plaats
streden om een iets mindere eer.
Daarbij won het team van Mieke
v.d. Heijden, Johnnie v.d. Heijden
en Thijs Bongers en het team van
Ronnie Daandels, Eddie v. Bakel en
Erik Knulst werd tweede. Na afloop
bespraken de deelnemers hun strategie nog bij een drankje.

HEESCH - De Heesche Bridgeclub HBC’81 houdt op maandag 1 september de jaarvergadering in De Pas. Hiermee wordt het seizoen 20142015 geopend. Zoals dat op een jaarvergadering hoort, wordt verslag
uitgebracht over het voorbije seizoen en worden de plannen voor het
nieuwe seizoen gepresenteerd.
HBC’81 heeft ruim 150 actieve
leden en organiseert op de maandag- en dinsdagavond en de donderdagmiddag onderlinge competities. Die worden begeleid door
daarvoor opgeleide wedstrijdleiders. De uitslag van de wedstrijd
wordt per computer berekend en
in de speelgelegenheid bekendgemaakt. De volledige uitslag en
daaruit volgende competitiestanden worden op de website gepubliceerd. De vaste speellocatie is
De Pas in Heesch.
De leden van HBC’81 komen uit
Heesch, Oss, Nistelrode, Schayk
en andere omliggende plaatsen.
De club is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond (NBB) en

hanteert de door de Bond uitgegeven spelregels. Via erkende bridgeleraren in Oss en Schayk worden
bridgecursussen gegeven voor beginnende bridgers.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij:
MHW Peters, voorzitter
0486 - 464 222
www.nbbclubsites.nl/club/8030
heeschebridgeclub@gmail.com.

voetbal

Ruime overwinning voor
vrouwen Prinses Irene

Nistelrode - Het sterk verjongde 1e vrouwenelftal van Prinses Irene
won zondagmiddag ruim van 1e klasser VDZ uit Arnhem. Na een 2-1
ruststand werd het een 6-1 overwinning voor de vrouwen van de nieuwe coach Ronald Couvreur.
Prinses Irene kwam al snel op 1-0
door een doelpunt van Amy v.d.
Berk. Na een half uur stond het
1-1, door een persoonlijke fout
in de achterhoede. Prinses Irene
kwam drie keer alleen voor de
Arnhemse doelvrouw, maar deze
bracht steeds redding. Na een
mooie voetbeweging van Sharron

van Osch kon Jamie v.d. Nieuwendijk weer alleen op het doel af
gaan, en scoorde beheerst.
In de 2e helft wist Prinses Irene
nog vier keer het doel te vinden.
Femke van Bremen, Sharron van
Osch (2x) en Jamie v.d. Nieuwendijk bepaalden zo de eindstand op
6-1.

Volgens traditie organiseert op 22
augustus 2015 het gilde Sint Antonius Abt te Vorstenbosch het 24e
jeu-de-boules toernooi.

Volleybalclub zoekt nieuwe leden
Heesch – Recreanten-volleybalclub Tikkie Terug zoekt nieuwe leden.
Wij zijn gezellige 40+-ers, die allemaal de basistechnieken van het volleybal kennen en beheersen.
Na wat inspeel-oefeningen worden er een paar partijtjes gespeeld. Kom een keer kijken of meespelen. Je bent
van harte welkom in sporthal de Lindershof, Mozartlaan in Heesch. We spelen op dinsdagavond van 21.00
tot 22.00 uur. Voor meer informatie mail naar: ingridschrijer@gmail.com.
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Solexrace

Bestuursleden benoemd tot
KIKA ‘Ambassadeur voor het leven’

19

4 oktober
in company

Ik ben er bij!
Leon Dijkhoff
Oud winnaar en trotse
sponsor van het Bernhezer
Business Event

De winnaar 24-uurs solexrace 2014 - team Ad van Heerenbeek

HEESWIJK-DINTHER – De bestuursleden van Stichting Solexrace zijn
zondag officieel beëdigd tot ‘Ambassadeur voor het leven’. Een grote
eer, die samen met het ophalen van € 28.000,- voor KIKA, voor een succesvolle editie zorgde van de 24-uurs Solexrace.
Mentaal lastig als verstopte uitlaat
Ruim honderd teams uit België,
Duitsland, Frankrijk, Engeland en
Nederland deden mee. In de pitsstraat was het een drukte van jewelste. Een uitlaat verstopt, stuur
losgetrild
andere ongemakken.
15 en zondag
16en
maart
Enthousiast werd ervoor gezorgd
dat de solexen aan het rijden bleag
ven en intussenazorgden
.s. zonzeddat
het mentaal 24 uur vol
teahouden
art
16 m
was. Terwijl de zoemende solexen
d
geopte17n.0gezorgden voor het monotone
0 uur
van 11.00 to
luid, zorgden de bands voor drie

ning kampeerseizoen

dagen feest en spektakel met o.a.
WC Experience, Memphis Maniacs, The Dirty Daddies, Loco Loco
Discoshow, MEUK, AC/Dixi, Pap
en Pudding, Huibke van Turnhout,
Fatboys Nie Slim, Poor John en
vele anderen! Intussen werden in
24 uur zoveel mogelijk rondjes afgelegd op een solex; het doel voor
de deelnemers aan deze Solexrace,
waarbij de rondjes werden gereden voor Stichting Kika.
Uitslag
Originaliteitprijs was voor dames-

CARAVAN
& CAMPER
Caravan huren?
rtingen SCHADE
HERSTEL!!!
3 weken huren

€ 4.000,-

p caravans

ers vanaf

nduro,
n al-Ko

vóór 11 juli en na 22 augustus:

2 weken betalen!

4 jaar garantie
op originele onderdelen
Bovag beurtschadeherstel
alle merken caravans en campers
ontvang
Van Uden Caravantechniek
10% korting
werkt
voor alle verzekeringen
4
jaar
garantie
op uw Bovag

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10%

Foto’s: Michel Roefs

team: Girls just wanna have fun.
Winnaar dames: Girlpower, 2e:
Euro Power en 3e: De snelle slak 2.
Winnaar heren: Solexracingteam
Ad van Heerebeek, 2e: De snelle
slak 1 en 3e: Ut gu nie vanzelf.
Zondagmiddag werd de winnaar bekend. Met de € 28.000,-,
€ 3000,- meer dan vorig jaar, die
er dit jaar bijgeschreven werd, is
het totaal van afgelopen jaren
bijeengebracht voor KIKA ruim
€ 165.000,- .
Een goede reden voor de Stichting Kika om de bestuursleden van
Stichting 24-uurs Solexrace te beëdigen tot ‘Ambassadeurs voor het
leven’.

Daarom kiest u voor
RegioBank

ww.vanuDEncaravanS.nl

Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.

Zonder poespas

Wij brengen uw financiele vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.

Vorstenbosch - Wat een geweldig weekend was het; de Brabantse
Kampioenschappen in Sint Anthonis. Onze leden van RSV Vostenbosch
hebben hun uiterste best gedaan! Met zelfs in ons midden een Brabants
Kampioen!

Meer foto’s www.mooihdl.nl

Al uw sport- en
verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst
krant.nl

info@demooibernheze

op originele onderdelen
onderhoudsbeurt,
indien u deJan
afspraak
Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
maakt tijdensvan
hetUden Caravantechniek
0413
477alle
022
| www.vanudencaravans.nl
openingsweekend
werkt voor
verzekeringen

6 | Sint-Oedenrode
gespecialiseerdJan
inTinbergenstraat
alle merken
Jan tinbergenstraat 6www.vanudencaravans.nl
| Sint-oedenrode

Sofie
Kampioen klasse M1
paardensport

paardensport

De paarden beslisten op zondag de
strijd om het kampioenschap in 2
proeven. In de ochtend diende ze
zich te plaatsen bij de eerste vijf
om in de middag nogmaals te rijden tijdens de overkamping. Beide
resultaten werden bij elkaar opgeteld, waarmee de kampioen werd
bepaald. Bij de pony’s op zaterdag
werd de eindstrijd bepaald in één
proef. Zie hier de uitslagen van

onze leden:
Dressuur paarden einduitslag
BRABANTS KAMPIOEN M1: Sofie
van Vugt met Ravanti
3de plaats Z1: Roy van den Heuvel
met Cidamorka
Dressuur paarden ochtenduitslag
1ste plaats M1: Sofie van Vugt met
Ravanti
18de plaats M1: Wendy Nooyenvan de Laar met Erisila
2de plaats Z1: Roy van den Heuvel
met Cidamorka
Springen paarden
23ste plaats ZZ: Sophie Claassen
met Belisina
Dressuur pony’s
5de plaats C-Z1: Stefanie van de
Stelt met Imagination.

voetbal

Gelijkspel Prinses Irene

Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.

Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

Meer
w
Kom laeten?
ngs
voor e of bel
afspra en
ak.

Cortjens Bernheze Verzekeringen
Korenstraat 4
5388 CS NISTELRODE
T (0412) 61 17 95
E info@cortjensbernheze.nl
I www.cortjensbernheze.nl

Jolijn reserve
kampioen

Nistelrode - Op 12 oktober staan Prinses Irene en CHC in competitieverband tegenover elkaar. Dan is dat in Nistelrode. Zondagmiddag werd
er vriendschappelijk in Den Bosch gespeeld. Het werd een 2-2 gelijkspel. Namens Prinses Irene scoorden Job v.d. Elzen en Tim v.d. Brand.

Nistelrode - Jolijn Cuppens is
afgelopen zaterdag op de Brabantse Kampioenschappen in St. Antonius met haar pony King reserve
kampioen geworden in de klasse
C Z1/Z2. Nu mag Jolijn met King
deelnemen aan de Nederlandse
Kampioenschappen op 30 augustus te Ermelo.
Jolijn is lid van de Kleine Heemskinderen in Nistelrode.

Natuurlijk ontbraken er nog een
aantal spelers bij de Oranjes, maar
dat zal waarschijnlijk bij de Bosschenaren niet anders zijn geweest. Vooral Jeroen Bekkers was
ongrijpbaar, maar werd een paar
keer flink geraakt en hield het na
een half uur voor gezien. Zijn vervanger was Jeroen van Hout (foto).
Job v.d. Elzen kopte na ruim een
half uur de 0-1 binnen. In de 2e

helft werd CHC wat gevaarlijker,
maar het was Prinses Irene dat op
0-2 kwam. Tim v.d. Brand scoorde
op aangeven van Job. In het laatste kwartier gaven de Nistelrodenaren toch deze voorsprong nog
uit handen. In de 80e minuut werd
het 1-2 via een kopbal van de lange laatste verdediger van CHC en
hij herhaalde dit in de slotseconde,
waardoor het een gelijkspel werd.
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HEESCH • HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK • NISTELRODE • VORSTENBOSCH

EVENEMENTEN
21 AUGUstUs
Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
oud papier buitengebied
Locatie: Buitengebied nistelrode
Kindervakantieweek
mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
Kindervakantieweek
Vorstenbosch
Locatie: tipweg Vorstenbosch
22 AUGUstUs
Zomerdagen Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther
Kindervakantieweek
mini Heesch
Locatie: Bomenpark Heesch
Kindervakantieweek
Vorstenbosch
Locatie: tipweg Vorstenbosch
23 AUGUstUs
Zomernacht festival
Locatie: raadhuisplein nistelrode
Pagina 9
Jeugdeditie Zomernacht
festival
Locatie: raadhuis nistelrode
Pagina 9
nistelrodese Jeu de
bouleskampioenschappen
Locatie: De Gildenhof Hoge
Akkers nistelrode
blaudzun
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther
Pagina 15
Q-music foute Party
Locatie: Dorpsplein Loosbroek
Pagina 1
24 AUGUstUs
Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther
Zonnemiddag bij Halley
Locatie: Halleyweg 1 Heesch

Dorps-bbQ en
dienstenveiling
Locatie: Dorpsplein Loosbroek
Pagina 1

Prinses Irene 75 jaar
bezinnen & Herdenken
Locatie: sportpark De schellen
nistelrode

Jaarvergadering Heesche
bridgeclub
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 18

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC servaes
Heeswijk-Dinther

open dag De eijnderic
Locatie: Zijlstraat 1a
Heeswijk-Dinther
Pagina 12

2 sePtember

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-Dinther
terrasfestival Aquarest
Locatie: Meerstraat 30b
Heeswijk-Dinther
Pagina 2
tuinfeest in Dinther
Locatie: Ontmoetingstuin
Heeswijk-Dinther
Pagina 15
25 AUGUstUs
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
Heesch
Inschrijven najaarsreis
Kbo nistelrode
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 6
stiltewandeling
Locatie: Bomenpark Heesch
bridgeclub De Klotbeek:
Vrij bridgen
Locatie: CC servaes
Heeswijk-Dinther
26 AUGUstUs
VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC servaes
Heeswijk-Dinther
28 AUGUstUs
elektrische fietstraining
Locatie: Heescheweg 37
nistelrode
29 AUGUstUs
teenage schuimparty 12+
Locatie: Lunenburg Loosbroek
fAIrrukkelijke
kookworkshop
Locatie: Zijlstraat 1a
Heeswijk-Dinther
Pagina 12
Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther

soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
30 AUGUstUs
Pr. Irene 75-jaar 24 uur non
stop voetbal- en korfbaltoernooi
Locatie: sportpark De schellen
nistelrode
XrCbernhezeloop
Locatie: raadhuisstraat
Heeswijk-Dinther

VV Vogelvreugd: Kienen
Locatie: CC servaes
Heeswijk-Dinther
3 sePtember
HKK nistelvorst: buurtavond
Locatie: Maxend 3 nistelrode
reiki 2 bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode
Gratis inloopspreekuur
kennis en ondersteuning
Locatie: Van soest & Partners
Cereslaan 4 Heesch

Gatecrash / Acoustic Quartet
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther

Win in werk: Kennismaken
training Creatief Denken
Locatie: raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther
Pagina 4

open dag de eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92 Heesch
Pagina 12

Wandeldriedaagse
Loosbroek
Locatie: start de wis Loosbroek

31 AUGUstUs

4 sePtember

Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther

Herinner je wie jij bent....
bij Centrum maia
Locatie: Palmenweg 5 nistelrode

open dag De eijnderic
Locatie: De kanZ nistelrode
Pagina 12

De eijnderic: Informatieavond taalcursussen
Locatie: ‘t Dorp 92 Heesch
Pagina 12

optreden Dreamfield
Locatie: kiosk Zeven eeuwenpark
nistelrode
Kofferbakmarkt
Locatie: Leliestraat Heesch
Pagina 12
VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC servaes
Heeswijk-Dinther
Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-Dinther
1 sePtember
Inloopspreekuur startende
ondernemers
Locatie: rabobank Cereslaan
Heesch

Wandeldriedaagse
Loosbroek
Locatie: start de wis Loosbroek
soos Imeet geopend
Locatie: raadhuisplein 21
Heeswijk-Dinther
mindfulness trainingen
Locatie: Praktijk Marneffe
Loosbroek
Pagina 8
6 sePtember
Prinses Irene 75 jaar
spellendag voor de jeugd
Locatie: sportpark De schellen
nistelrode
Prinses Irene 75 jaar
feestavond voor leden
Locatie: sportpark De schellen
nistelrode
De Dijk
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther
Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch
Win in werk: Kennismaken
training Creatief Denken
Locatie: raadhuisstraat 16
Heeswijk-Dinther
Pagina 4
mindfulness trainingen
Locatie: Praktijk Marneffe
Loosbroek
Pagina 8
7 sePtember

Wandeldriedaagse
Loosbroek
Locatie: start de wis Loosbroek

Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther

Papier Dorp
Locatie: Vorstenbosch

Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch

5 sePtember

Kienen
Locatie: Café Zaal elsie
Heeswijk-Dinther

bernheze
golfkampioenschap
Locatie: Company Club De
Hooge Vorssel nistelrode
Cyrano de bergerac
Locatie: natuurtheater kersouwe
Heeswijk-Dinther
Uitgedaagd
Locatie: De Misse Heesch

VV Vogelvreugd: Kaarten
Locatie: CC servaes
Heeswijk-Dinther
Concert
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

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

