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‘Het is meer dan alleen de toonbank’
NIstELrODE - Het levenswerk van Jan van Tilburg is meer dan het indrukwekkende pand op het Laar. Het was ook
de opvoeding, samen met zijn vrouw Bets, van de 5 kinderen. Het waren buitenlandse reizen, zijn lidmaatschap bij de
fanfare en de biljartclub en een passionele relatie met zijn werk. Heel erg trots is hij op zijn kinderen en kleinkinderen.
18 SepteMBer, jAN 90 jAAr
In goede gezondheid, samen met
zijn vrouw Bets die volgend jaar
ook haar 90ste verjaardag viert,
kijkt jan uit naar deze speciale
dag. 90 jaar, tijd om even terug te
kijken op een leven waarin hij opgroeide met 7 zussen en 5 broers
in schaijk. Drie jaar zat hij ondergedoken tijdens de oorlog en na
de oorlog waren er weinig mogelijkheden. In de agrarische sector
waren veel mensen die emigreerden, maar Bets wilde hier blijven.
In 1950 trouwden ze en er kwamen 5 kinderen; Peter, Willemien,

Diny, Gerard en Angelien.
In Nistelrode op Weijen vond jan
zijn toekomst. Daar begon hij als
kleermaker; verstellen van kleding
en manufactuur. Al snel groeiden de werkzaamheden uit en op
3 oktober 1961 openden ze de
winkel aan het Laar. jan en Bets
woonden boven de zaak, tot dit
gedeelte ook bij de zaak betrokken werd en ze in Heesch in het
voormalige huis van burgemeester
van Hout gingen wonen, aan de
Beukenlaan.
Het sociale leven vonden ze vooral
in Nistelrode. jan zat 60 jaar bij de

fanfare, hij speelde saxofoon, eerst
in schaijk en later in Nistelrode. jaren was hij nog lid van de fanfare,
een fijne hobby waar hij 8 jaar geleden mee gestopt is: “toen ik 80
werd kreeg ik een cd cadeau van
mijn eigen muziek en werd ik ook
nog tot erelid benoemd. Prachtig!
De verjonging was intussen zodanig dat ik gestopt ben.” Ook was
biljarten een goede vorm van ontspanning in het drukke ondernemersleven. Hij en zijn biljartvrienden kwamen elke week bij elkaar.
jan: “Een vervelende kant van het
ouder worden is dat ze op een ge-

ZijN leVeNSwerK, Het FAMilieBeDrijF
De broers Peter en Gerard, zussen Diny, Willemien en Angelien vonden allemaal hun weg naar de winkel. jan heeft 9 kleinzonen en een kleindochter Marleen, waar jan en Bets allemaal even trots op zijn. Bij
enkele kleinkinderen heeft het levenswerk van opa ook de weg naar hun hart al gevonden. zij hebben
na hun studies werkervaring opgedaan bij andere bedrijven en gebruiken deze nu in het bedrijf aan de
overkant. Bij de webwinkel, die sinds enkele weken ook in dit pand zit, werken Paul en Marleen, Bram is
onlangs getrouwd en werkt gedeeltelijk bij de sportafdeling. Matthijs doet de in- en verkoop op de Heren
trend-afdeling.

Hier zit een tevreden man, al wordt er stilaan wel gedacht aan afscheid nemen van zijn
werkzame leven.
Foto’s: Marcel van der Steen en Rian van Schijndel

Lees verder op pagina 22
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25 jaar geleden, toen
ze beiden op
65-jarige leeftijd waren, kwam het huis tegenover de winkel vrij en sindsdien
hebben ze uitzicht op de zaak
vanuit de woning. Vooral voor
Bets, want jan is gewoon nog elke
dag te vinden in de winkel. Daar
werkt hij met een deel van zijn gezin aan zijn levenswerk.
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Sinds 1937 een begrip in Nederland!

Van Weert Rondhout B.V.
Heideweg 3 - 5472 LC Loosbroek

Kachelhout
gratis
bezorg
Houtsnippers
ing
Tuincompost
Bel of bestel online!
0413-224100 - www.vanweertrondhout.nl
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VadeBO CulinaiR

cOLOFON

DeMooibernhezekrant

Op jACHt NAAr eeN
wilDBuFFet Met VADeBO

Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag
kantoor
tramstraat 13a
5388 Ge nistelrode
tel.: 0412- 795170
Mobiel: 06-22222955
info@demooibernhezekrant.nl
website
www.demooibernhezekrant.nl
Redactie
hoofdredactie rian van schijndel
heidi Verwijst
Martha daams
debby van nistelrooy
nina Mulder
rob Aarts
Matthijs van Lierop
rachelle suppers
acquisitie:
rian van schijndel
ingrid van Linder
administratie:
heidi Verwijst
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
wendy van Grunsven
vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotograﬁe
Ad Ploegmakers
Michel roefs
Marcel van der steen
rian van schijndel
aanlevertijden
kopij/redactie/advertenties:
maandag tot 12.00 uur.
Familieberichten:
maandag tot 18.00 uur.
advertentie@demooibernheze
krant.nl
bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170
Aan de inhoud van DeMooiBernhezeKrant is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Niets uit deze uitgave
mag op enigerlei wijze worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder toestemming van Bernheze Media.

De naam Vadebo heeft geen betekenis maar is afgeleid van onze
achternaam van den Boom.

T/m 26 september

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

b 33,00 p.p.

Meer informatie zie www.hetsentiment.nl
TOOS VERSTRATEN & VIOLET VAN DOOREN

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

Olie & Azijnen exclusief verkrijgbaar
bij Bon Fromage in Heesch en Oss
Het grootste assortiment olie- en azijn tappen wij
waar u bij staat! Ook zeer geschikt om cadeau te doen
in de prachtige glazen ﬂesjes.
Culinair genieten met verse olie en azijn geschikt
om in te bakken of voor dressings. Wij informeren
u graag over de mogelijkheden!

‘t Dorp 69 in Heesch
T. 0412 - 453759 en
bij de bakkers Lamers
in de Heihoek in Oss

Tip: Toscaanse olie, Knoﬂookolie
of Mediteraanse olie
of Aardbeienbalsamico-azijn,
Champagne-azijn of
witte-druivenwijn-azijn

Romige

BIETENSOEP

Voor meer informatie

www.bonfromage.nl

Vadebo Culinair bestaat al enkele jaren, maar is bij de meeste mensen nog redelijk onbekend. Dat komt omdat wij de eerste paar jaar
uitsluitend gekookt hebben voor een paar bedrijven in de regio.
Daarnaast kregen we regelmatig verzoeken van particulieren of we
bij verjaardagen en feestjes thuis iets te eten zouden kunnen verzorgen.
Voor feesten en partijen zijn we daarom begin dit jaar een webshop
gestart met hapjes en ondertussen maken we ook hapjes voor restaurants en zalen in de regio. Vooral de sushi is erg in trek, maar
uiteraard verkopen we nog veel meer soorten hapjes.
koken is en blijft onze
passie en daarom hebben
we heel recent onze werkzaamheden
uitgebreid
met koude en warme buffetten. We hebben gekozen voor een ambachtelijke keuken en maken dus
ook de rundvleessalade
zelf. De buffetten kunnen
natuurlijk altijd aangepast
worden aan de wensen
van de gasten. Op onze website staan diverse buffetten in verschillende prijsklassen die wij al samengesteld hebben voor u, maar er
kunnen ook gerechten gemaakt worden die helemaal niet op de
site staan, maar die u zelf heel graag op het buffet ziet staan.
De seizoenen zijn prachtig om mee te werken op culinair gebied.
Het is (bijna) herfst en dan breekt het wildseizoen weer aan. Een
buffet met wildpaté, hazenpeper, gerookte eendenborst met een
uienconfijt, varkenshaas met een paddestoelen/truffelsaus, galantine (rol) van kalkoen, gevuld met wilde gans en pistache-noten en
andere bijzondere gerechten is heerlijk.
Heeft u iets te vieren en heeft u geen tijd of zin om zelf iets te maken, dan nemen wij deze taak graag op ons. Buffetten zijn niet online te bestellen maar als u contact met ons opneemt dan spreken
we alles met u door. Indien gewenst komen we bij u thuis om uw
wensen te bespreken.
Guido & Marielle van den Boom
06-13431687- www.vadeboculinair.nl

werKwijZe

Verhit wat olijfolie in een grote soeppan en fruit hierin de rode ui lichtbruin. schep
de bieten en de aardappelblokjes erbij en voeg de kippenbouillon toe. Breng aan de
kook en laat de soep 15-20 minuten zachtjes doorkoken. Hierna pureren met een
staafmixer of in de blender. roer de helft van de dille erdoorheen. schep de soep in kommen of borden en schep in iedere kom een eetlepel Griekse
yoghurt, kruimel er wat gorgonzola over en bestrooi met de achtergehouden dille.
Lekker met geroosterd (zuurdesem)brood.

Advertorial

Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch
Bewegen tussen onbevangenheid
en
weerstanden
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

Er wordt een workshop Dans gegeven in de kloosterkapel Vorstenbosch, o.l.v. Leonie van
straaten. zaterdag 21 september, aanvang 10.00 uur, kosten
 15,00. Iedereen kan dansen!
je beweegt je hand, je voet, je
heup en daarin gebeurt de dans.
Oude mensen kunnen dansen en
jonge mensen kunnen het ook.
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen dansen. Mensen
met een gezond lichaam kunnen
het ook.

Advertorial

Ben je benieuwd naar de beweging
van jouw lichaam? kom dan zaterdag met ons dansen in de kloosterkapel. Want dansen kan veel
innerlijke beweging losmaken. En
de bewegingen van lichaam én ziel
openen soms nieuwe inzichten. je
kunt van alles tegenkomen: van
weerstanden tot onbevangenheid.
kom het onderzoeken: het is inspirerend én ontspannend!

lunch
diner
borrel
terras
feestje

Opgaven via info@kloosterkapelvorstenbosch.nl of Gerry rooijakkers, tel. 0413-366032

www.bomenpark.nl

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

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

Boodschappenlijstje
2 fijngesneden rode uien
500 gram gekookte bieten
4 aardappels, in blokjes
1 liter kippenbouillon,
vers of van bouillonblokje
15 gram fijngesneden dille
150 gram Griekse yoghurt
100 gram verkruimelde
gorgonzola
olijfolie

Eet Smakelijk

Diepvries & Versproducten

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

mooi vanhans manders
Een gemeentedichter moet ook over de grenzen
van zijn gemeente durven kijken. Daarom heb
ik een aantal maanden geleden twee gedichten
ingezonden voor de Stadsgedichtenwedstrijd die
verbonden was aan de 9e editie van de Nationale
Stadsdichtersdag in Lelystad. Het ene gedicht
ging over mijn geboorteplaats (-stad?) Uden, het
andere over mijn studentenstad Nijmegen.
Twee weken geleden kreeg ik telefoon van de organisatie: of ik
op zaterdag 7 september om 20.00 aanwezig wilde zijn bij de
prijsuitreiking in het Agora theater in Lelystad. Daar bleek dat ik met
mijn gedicht over Nijmegen de tweede prijs in de wacht had gesleept. Ik
kreeg van de wethouder van cultuur van Lelystad een oorkonde en een
envelop met maar liefst 250 euro. Een mooi bedrag voor een sonnetje,
toch?
Voor zo’n bedrag wil ik voor de wethouder van cultuur van Bernheze
ook wel een paar sonnetten schrijven.

Ode aan mijn studentenstad
Nu alle drie mijn kinderen er wonen
Op kamers ginds in mijn studentenstad
Herleeft de mooie tijd die ik er had
En wil ik haar mijn liefde nogmaals tonen.
Jasper Kanters vindt eerlijk ondernemen vanzelfsprekend

Tekst en fotografie Hieke Stek

heeswijk-dinther – Kanters Paddestoelen BV in Loosbroek is de eerste groothandel in Nederland die het Fair Produce Certificaat behaalde. Jasper en Sonja
Kanters zijn er natuurlijk trots op. “Maar, ik vind het ook dubbel,” aldus Jasper,
“want ik vind dat het certificaat niet nodig zou moeten zijn! Wij vinden eerlijk
ondernemen vanzelfsprekend, maar blijkbaar geldt dat niet voor iedereen en
moet je aantonen dat je alle regels en wetten naleeft, onder andere op het
gebied van sociaal personeelsbeleid en eerlijke lonen.”

D’N
BOER
OP

Wat
maakt
een product eerlijk?
“Het Fair Produce Certificaat is
ontstaan om de enorme financiële verschillen met betrekking tot
de arbeidsomstandigheden, die
het totale productieproces enorm
beïnvloeden, te stroomlijnen: met
als doel dat de arbeidskosten voor
ondernemers op hetzelfde niveau
komen. Dat de concurrentiestrijd
eerlijk is in plaats van oneerlijk! Er
zitten veel rotte appels in de mand:
collega bedrijven die de marktprijs
zwaar onder druk zetten door op
een illegale manier door de mazen
van de wet weg te glippen. Anderzijds zetten afnemers de prijzen
enorm onder druk, omdat zij zo
goedkoop mogelijk willen inkopen
en voorbij gaan aan de eerlijke en
reële productiekosten, waardoor
ondernemers in het grijze illegale
circuit belanden om een faillis-

sement te voorkomen,”
legt hij uit.
De omgekeerde wereld
In de champignonteelt
bepalen
arbeidskosten 45% van de kostprijs. “Daarom is eerlijkheid hierin zo belangrijk.
Om de totale markt te zuiveren

Ik woonde vier jaar lang in Brakkestein
En daarna nog eens vier jaar op drie plekken
Maar zelfs in Dukenburg had ik het fijn.
Wat ik toen in die jaren mocht ontdekken
Bleek later steeds een rijke bron te zijn.
Ik zal nooit echt uit Nijmegen vertrekken.

www.mooinisseroi.nl
Informeert,
boeit
en interesseert

KIES VOOR UW
VOORDEEL!!
SAMEN MAKEN WE

‘wij vinden eerlijk ondernemen van
zelfsprekend, maar dat geldt niet voor
iedereen
(want illegale praktijken spelen in
veel branches) zouden tal van overheidsinstanties strenge controles
moeten uitvoeren. Ik vind ook, dat
hypotheekverstrekkers eens achter
hun oren moeten krabben, want er
staat in de financieringsvoorwaarden dat je je moet houden aan de
Nederlandse wet- en regelgeving.

O Nijmegen, ik wil jou graag bekronen.
Al werd dan de relatie ook een LAT
Toch wil ik jou hier laten weten dat
Ik nooit een stad zag die jou kon onttronen.

Laat men hier maar eens over nadenken!

zet al ruim zes jaar Nistelrode op de kaart

HET VERSCHIL,
ELKE DAG OPNIEUW !!

Laat uw
huidigekost
verzekeringspakket
door ons geheel
Op de keper
beschouwd
het
veel meer energie om eerlijk te onvergelijken op kwaliteit en prijs.
dernemen envrijblijvend
is het gemakkelijker
om oneerlijk te ondernemen. Dat
is toch de omgekeerde wereld, of
Laat uw
huidige
verzekeringspakket
niet?” Uw voordeel zou wel eens
groter
kunnen
zijn

door ons geheel
vrijblijvend vergelijken op kwaliteit en prijs.

dan dat u heeft durven denken.

Loop eens
binnen of
neem
Hoofdstraat
100 A
Heeswijk-Dinther
contact op

t/m woensdag 25 september bij Intratuin Veghel
* Alleen geldig tegen inlevering van deze bon
bij Intratuin Veghel. 1 kortingsbon per klant.

Intratuin Veghel, Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Tel. 0413-291980
of 0413-291205
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Loop eens even binnen of
neem contact op met:

S

Bernheze - Vanaf maandag 16
september trekt waterschap Aa
en Maas het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in. Dit
betekent dat oppervlaktewater
vanaf maandag weer mag worden gebruikt voor beregening
van gewassen. Door de regenval
van de afgelopen dagen en door
voldoende aanvoer is de maatregel niet langer noodzakelijk,
de peilen van grond- en oppervlaktewater zijn weer op niveau.

Gratis appeltaart*

Ons voordeel is ook uw voordeel!
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Aa en Maas
trekt verbod
‘onttrekken
oppervlaktewater’ in

Hoofdstraat 100A - Heeswijk-Dinther
0413 29 12 05 of 0413 29 19 80
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Health, Beauty, Care

ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
bernheze
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
Thuiszorg Pantein
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
Heesch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

Dokter op dinsdag @
Bernhoven over pijn

Gezellige middag met de
Frommes en De Zonnebloem

uden – Iedereen heeft wel eens last van pijn. Soms houden pijnklachten langdurig aan en gaat de pijn een groot deel van het leven beheersen. Het kan een zoektocht zijn om er achter te komen waardoor pijn
wordt veroorzaakt. Reden voor Bernhoven om op dinsdag 24 september
een ‘Dokter op Dinsdag @ Bernhoven’ te organiseren, over pijn.

H ee s wi j k - D in t he r / L oo s broek/Vorstenbosch - Op
zaterdag 7 september was er een
ontspanningsmiddag van de Zonnebloemafdeling Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch in
De Stuik te Vorstenbosch t.g.v. de
Nationale Ziekendag.

Tijdens deze avond gaat mevrouw Filippini - anesthesioloog
en pijnspecialist - in op het begrip
‘pijn’. Wat is pijn? Welke soorten
pijn zijn er? Wat maakt chronische
pijn complex? Er wordt ingegaan
op mogelijkheden om pijn te behandelen.

‘informatie over
pijnmanagement’
Dat is méér dan praten, pillen en
prikken. Omdat er aan pijn niet
alleen lichamelijke maar ook psychische kanten zitten, verstrekt de
heer Lemmens - fysiotherapeut informatie over de cursus pijnmanagement. Deze cursus is speciaal
ontwikkeld om te leren grip te krijgen op pijnklachten als de oorzaak
van de pijn niet behandeld kan
worden.

De 100 gasten werden ontvangen
met koffie of thee met cake. Playbackgroep de Frommes uit Veghel
zorgde voor leuke optredens met
veelal bekende liedjes en steeds
weer in andere toepasselijke kleding.

Toewijzen van plaatsen geschiedt
op volgorde van binnenkomst. Er
is een beperkt aantal plaatsen.

We doen
het samen!

Laverhof biedt zorg en ondersteuning

Adviesbureau

Reflex

waar nodig en gewenst. Dit doen we
samen met u en de mensen om u heen.
Deskundig en betrokken geven we

Centrum voor Visuele Training

samen vorm aan uw leven als thuis.

Oogtraining helpt bij:
• Concentratieproblemen: dyslexie, ADHD, ADD, e.d.
• Gevolgen van: hersenbloeding, hersenletsel, whiplash, MS.
• Vermoeidheidsklachten: CVS, slaapproblemen, ME.
• Emotionele overbelasting: stress, (winter)depressie, traumaverwerking.
• Migraine, Ziekte van Ménière, wagenziekte, enz.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze cliëntservicebureaus:

Oogtraining verbetert:
Concentratie, geheugen, reactievermogen, evenwicht, diepte en breedte zicht, oog-handcoördinatie, studieprestaties, rijvaardigheid, enz.

Schijndel
Telefoon 073 - 544 33 33
van 9.00 tot 12.00 uur

Heeswijk
Telefoon 0413 - 29 81 13
van 8.30 tot 17.00 uur

Weijen 16a - 5388 HN Nistelrode - 06-54790867 - info@abreflex.nl - www.abreflex.nl

Tijdloos Mooi

Column

Op naar een vitale toekomst!

Foto: Jan Gabriëls

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

tot het stellen van vragen en het
bekijken van een behandelkamer.
De avond vindt plaats op dinsdag 24 september in Ziekenhuis
Bernhoven in Uden, van 19.30 tot
21.00 uur. De toegang is gratis.
Graag vooraf aanmelden bij PatiëntService van het ziekenhuis,
telefoon 0413-402900. Of per
e-mail: psb@bernhoven.nl onder
vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer.

In de pauze werd er een drankje
met worstenbrood geserveerd en
na afloop van het optreden was er
een loterij.

Omdat rugpijn een veel voorkomende gezondheidsklacht in Nederland is, wordt hier extra aandacht aan besteed. De avond is
informatief en heeft een laagdrempelig karakter. Er is mogelijkheid

Heeswijk-Dinther
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
Nistelrode / vorstenbosch
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
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Zoals ik in mijn vorige column schreef,
houden we ons naast de buitenkant van
de mens ook bezig met de binnenkant
van de mens. Een logisch gevolg bij
resultaatgerichte behandelingen, omdat
je de buitenkant niet los kunt zien van de
binnenkant, net zo min als de geest van
het lichaam. Geen zweverig gedoe, nee
gewone logica die we door de welvaart
en het gemak soms vergeten zijn, of
waar we aan voorbij geraasd zijn. Er is
te lang alleen naar het gevolg gekeken
Medi Spa in plaats van de oorzaak. ‘Je bent wat
je eet en absorbeert’. Een uitspraak die
maar al te waar is. Aandoeningen zijn voor 90% voeding gerelateerd.
Stress en hormonen spelen eveneens een grote rol. Voedingsadviezen
en voedingssuppletie met aangepaste behandelingen en een wekelijkse
begeleiding zorgen voor een balans in het gewicht, een goede vitaliteit,
een mooiere huid en welbevinden!
Samen met de klant gaan we kleine veranderingen doorvoeren in hun
eetpatroon, geven tips, en zijn een motivator. Het enthousiasme groeit
en de huid en het gewicht verbeteren! Maar de mensen moeten wel
thuis meewerken!
Prachtig om te zien als bij mensen het viscerale vet (gevaarlijk vet rond
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de organen) binnen enkele weken afneemt als ze minder suiker eten! In
combinatie met de cavitatie behandelingen verliezen ze ook centimeters
op die plekken die doorgaans achterblijven.
Het mooie is ook dat we dan gelijk op anti aging werken; suiker is
namelijk sterk huidverouderend! Mensen vinden het raar dat ze vetten
(de gezonde) moeten eten. We worden vet van suiker, niet van vetten!
Nog enkele tips van de sluier; gezonde vetten zijn nodig om de huid
waterdicht te houden. Een te lage cholesterol is een droge huid.
Bovendien wordt vitamine D3 door zonlicht gemaakt uit…jawel;
cholesterol! Uit cholesterol worden belangrijke hormonen gemaakt. Een
hoog cholesterol kan een oplossing van het lichaam zijn bij chronische
infecties, of bij stress. Het lichaam heeft dat op dat moment schijnbaar
nodig. Niemand leeft langer door cholesterolverlagende middelen. Dan
hebben we de light producten waar het vet uit wordt gehaald, maar wat
krijgen we er voor terug? Er is meer insuline nodig om het te verwerken.
Er is geen verzadiging, men eet te veel, dus dikmakend. Lightproducten
die minder suiker bevatten ontregelen toch de bloedsuikerspiegel en
bevatten andere kwalijke zoetstoffen.
Eet liever volle yoghurt, dan stop je eerder met eten. Of echte
roomboter. Oh ja mensen, denken jullie aan extra vitamine D3 nu de R
weer in de maand is?
Meer weten?
Neem rustig contact op voor een gratis consult.

KINDERPAGINA
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Kinderen van de Bolderik leren
elkaar (opnieuw) kennen
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Op 28 & 29 september
stralen ze op dat podium!

HEEsWIjk-DINtHEr - Als start van het schooljaar hebben de eerste schoolweken op basisschool de Bolderik
in het teken gestaan van het elkaar (opnieuw) leren kennen. In de hele school werd gewerkt aan het kernconcept binding, met de vragen: waar hoor je bij? Hoe kun je op een plezierige manier met elkaar omgaan?
Deze keer is gekozen voor een passende afsluiting per unit.
Op school hoor je bij je eigen
groep en bij je unit. samen vorm
je de school. De kinderen van unit
1 (groep 1-2) hebben gewerkt aan
opdrachten die ze samen moesten
uitvoeren bij hun spel en werk. ze
zijn o.a. ‘op reis gegaan’ door de
school om te zien waar de kinderen van de andere groepen werken
en waar de conciërge, administratie en directie hun werkruimte

hebben. Unit 2 (groepen 3, 4 en
5) heeft spelletjes en opdrachten
t.b.v. groepsvorming gedaan. samenspel en samenwerken was
ook te zien en te horen in unit 3.
Met veel enthousiasme deden
de kinderen in alle groepen mee.
Voor unit 3 (groepen 6, 7 en 8)
zijn deze weken afgerond met een
startkamp. twee dagen die in het
teken stonden van groepsvorming:

samenspel in het bos, samen uitdagingen aangaan bij de survivalbaan. Belangrijke elementen hierbij waren: rekening houden met
elkaar, elkaar respecteren en elkaar
helpen tijdens al deze activiteiten.
“De Bolderik is een school waar
kinderen zich welkom voelen en
waar kinderen zich in een veilige
omgeving kunnen ontwikkelen”,
aldus joke schopping, directeur.

Schatzoeken in Hissewis
HEEsCH - Zaterdag 28 september gaan de welpen van Scouting Heesch op zoek naar de schatkist van het
dorpje Hissewis. Burgemeester Wirwar is deze namelijk kwijtgeraakt! Het zal een flinke klus worden om
de schatkist terug te vinden, daarom zijn zij nog op zoek naar jongens en meisjes tussen de 6 en 9 jaar die
zin hebben in een middag vol avontuur en burgemeester Wirwar en de welpen willen helpen zoeken. Dan
kunnen zij meteen ontdekken hoe leuk scouting is!
gezellig met z’n allen rond een
kampvuur zit; plezier staat centraal! Bij scouting leren kinderen
en jongeren op een plezierige manier met elkaar samen te werken,
grenzen te verleggen en respect te
hebben voor de ander. ze krijgen
de ruimte om te ontdekken en te
leren en zich te ontwikkelen tot
zelfstandige mensen.
Heb je zin om het avontuur aan te
gaan? Geef je dan nu op voor het
schatzoeken: zaterdag 28 september. scoutinggebouw De Elleboog
Leekenstraat 6, Heesch,
14.00 tot 16.00 uur,
Aanmelden tot vrijdag 27 september: info@scoutingheesch.nl.
Bij scouting Heesch beleven kinderen vele nieuwe, gekke, spannende en uitdagende avonturen. En
elke week doe je iets anders: bijvoorbeeld hutten bouwen of een

spel levend stratego in het bos, op
het veld een spel pionnenroof, een
spannende speurtocht of knutselen. Of je nu een vuur stookt om
eten te koken, een vlot bouwt of

Het schatzoeken is gratis
kun je de 28e niet, maar lijkt het
je wel leuk om een keer te komen
kijken? stuur dan een mail naar
info@scoutingheesch.nl.

Brigitte tussen haar tinkelbels

NIstELrODE - Nog twee weken en dan danst Balletstichting
Nistelrode de voorstelling ‘Volg je
hart naar nooitgedachtland’.
Brigitte koenen, verantwoordelijk
voor de kleding, kijkt erg uit naar
het eindresultaat: ”In eerste instantie had ik mij aangemeld als
hulpouder. Mijn twee dochters
dansen al een aantal jaren bij de
balletstichting en het is altijd erg
leuk om mee te helpen. Maar al
snel kreeg ik de vraag of ik de kleding wilde bedenken en ontwerpen. Mijn achtergrond is de modevakschool, dus het paste eigenlijk
ook wel erg goed bij me.
Om me in te leven in de voorstelling heb ik eerst de video van Peter Pan gekeken en gesproken met
Aisha. zij is de hoofddocente en
verantwoordelijk voor de productie en regie van de voorstelling. We
moesten er natuurlijk rekening mee
houden dat het dansbare kleding
zou worden en dat de kleding ook

het uit te beelden verhaal ondersteunt. De balletstichting heeft alle
kleding van eerdere voorstellingen
altijd keurig bewaard. We konden
dan ook veel hergebruiken en hebben oude kostuums vermaakt naar
prachtige nieuwe kostuums. Al
met al een hele klus, want er zijn
tweeëntwintig(!) dansen en voor
iedere dans is er separate kleding.
Maar ik heb het niet allemaal alleen gedaan hoor! De kledingcommissie bestaat uit ouders en een
aantal oma’s die hebben geholpen
met het knippen en in elkaar naaien van de kostuums. Iedereen was
erg gemotiveerd en enthousiast,
zo leuk! regelmatig zijn we in de
lessen gaan passen en dan is het
geweldig om te zien hoe de kinderen dan al stralen. De kleine tinkelbelletjes voelden zich meteen een
echt elfje! Ik ben nu al een beetje
trots op wat we er met z’n allen
van gemaakt hebben, maar tegelijkertijd ook erg benieuwd hoe het
eindresultaat er uit gaat zien!”

De voorstellingen worden uitgevoerd op zaterdag 28 september om
15.00 en 19.30 uur en zondag 29 september om 13.00 en 16.00 uur.
Kaarten á € 9,50 zijn te bestellen via www.balletstichting-nistelrode.
nl/reserveren-kaarten of via Cor Verstegen 0412-613534.

Koninklijke Fanfare St. willibrord start met opstaporkesten

HEEsWIjk-DINtHEr - Na de zomer zijn een groot aantal muzikantjes van de koninklijke Fanfare sint Willibrord gestart in een van de nieuwe opleidingsorkesten. De blazertjes zijn gestart
onder leiding van Martijn van den Heuvel. Martijn is al vele jaren een van de enthousiaste leden van de fanfare en ook een ambitieus en getalenteerd muzikant. Voor de saxofonisten
onder de muzikanten is een nieuwe docente aangetrokken, Britt van den Dungen uit Heesch.
Met het opstaporkest kunnen de jeugdige muzikanten al snel samen met leeftijdsgenoten muziek maken. Dat inspireert en zorgt er voor dat ze enthousiast muziek blijven maken, wat
van groot belang is.
De jeugdige slagwerkers zijn, onder leiding van Wim van zutphen, in een opstartorkest aan de slag gegaan. Net als de blazers oefenen zij in de fraaie repetitieruimte in Bernrode. Wilt u
eens komen kijken? De blazers oefenen van 18.45 tot 19.15 uur op de maandagavond. De slagwerkers oefenen op de donderdagavond. www.koninklijkefanfare.nl
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Open dag A.A.S.
Autoschade Nistelrode
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Als zoete broodjes
Je moet er wat voor over hebben. Bijvoorbeeld elke nacht
op een mensonterend vroeg tijdstip uit je bed rollen om om
drie uur te beginnen. En allerlei verleidingen weerstaan, wil
je niet in no-time obesitas ontwikkelen. Voor de gebroeders
Bart en Harm Lamers allemaal geen punt. Samen met zus
Lizzy en Harm’s partner Ilse runnen zij met verve en passie
hun bakkerszaken in Oss en Heesch.
Wij mogen een kijkje nemen achter de schermen in Heesch. Niet
op primetime, maar hee, daar doen wij niet moeilijk over.
Het is meteen al duidelijk dat we hier niet te maken hebben met
de eerste de beste bakker. Bij binnenkomst genieten we van een
waar kampioensgebakje: het Kroonjuweeltje. Op 30 april gekozen
tot lekkerste kroningsgebakje van Nederland. En de afgelopen
jaren gingen De Bakkers Lamers ook al aan de haal met de titel
voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje én die voor de beste
oliebollen. Ik bedoel maar.
Na de koffie
worden we in
drie groepen
rondgeleid door
banketbakkerij,
broodbakkerij en
winkel. We leren
bijvoorbeeld, dat
alle producten
hier puur en
ambachtelijk
worden bereid.
Dat er veel gebruik
wordt gemaakt van
streekproducten.
Dat zelfs de
vruchtengelei
‘eiges’ wordt
gemaakt, van onze
Bernhezer bessen,
bramen, aardbeien
en kersen. Dat
zelfs de slagroom hier een voorkeursbehandeling krijgt: die
wordt niet stijfgeklópt, maar stijfgeblázen. In een machine met
luchtgaatjes. Wordt ie nóg luchtiger en lekkerder van en wij dus
nog blijer. En we leren over moederdesem. Jawel. Deze brei van
bloem met water wordt iedere dag liefdevol gevoed met precies
de juiste hoeveelheden nieuw water en meel en vormt zo een
onuitputtelijke bron van desem. Die vervolgens in gedeeltes
wordt toegevoegd aan deeg, in plaats van gist. We proeven
ciabatta van zuurdesem. En warempel, dat van dat engeltje over
die tong is ineens geen beeldspraak meer.
We sluiten de bijeenkomst af met een Gruijthuijsens wokbuffet
van noedels met kip of varkensvlees en garnalen en slurpen deze
traditioneel naar binnen uit bekers met stokjes. Als toetje zijn er
de befaamde bavaroisglaasjes van huize Lamers. In twee smaken
en allebei even lekker, dus keuzestress. En terwijl meterslange
peperkoeken al in colonne klaarliggen voor de volgende dag, gaan
wij met een smakelijke goodiebag op huis aan. Als ik later die
avond behaaglijk onder het dons kruip, bedenk ik dat de bakkers
Lamers over krap een paar uur alweer naast hun bed staan.
Chapeau mannen. Vanaf nu bekijk ik mijn ochtendboterhammetje
echt met andere ogen. Beloofd.
Anonymous

Stichting Bridges Bernheze
tel. 0412-653768

www.bridgesbernheze.nl
info@bridgesbernheze.nl

De kantelsimulator die op de open dag gebruikt wordt

Nistelrode - A.A.S. Autoschade Nistelrode organiseert een open dag op zaterdag 21 september van 10.0016.00 uur, over veiligheid en service. Als schadehersteller heb je de verantwoordelijkheid om schades te
voorkomen en klanten voor te lichten hoe te handelen in onveilige verkeerssituaties.
Echte beleving
Elke (volwassen) bezoeker mag
plaats nemen in een kantelsimulator en leren hoe zichzelf en medepassagiers te bevrijden uit een over
de kop geslagen voertuig. “We
hopen dat onze klanten nooit in
zo’n situatie terechtkomen, maar
mocht dat wel het geval zijn, dan
is het fijn om te weten wat te
doen”, aldus eigenaresse Mariëlle
Hurkmans. Die dag wordt ook gedemonstreerd hoe je een autogordelmes gebruikt. Bovendien wordt
elke auto gratis gecontroleerd op
diverse veiligheidsaspecten; bijvoorbeeld de bandenspanning, het
bandenprofiel en beschadigingen
in de ruit. Mariëlle Hurkmans: “We
zien zo vaak dat banden een te
lage of te hoge spanning hebben.
Naast het hogere brandstofgebruik
en versnelde slijtage, kan dit ook
de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden.”
Voor de kinderen is er die dag een
unieke racebaan, waarbij verkeerssituaties worden nagebootst. Zij
kunnen zich een echte coureur

wanen en na afloop krijgen ze een
uniek racepetje.
Voor ieder wat wils
Natuurlijk heeft A.A.S. Autoschade
Nistelrode op die dag aantrekkelijke aanbiedingen. Zo kan ter plaatse een klein parkeerdeukje worden hersteld tegen het tarief van
€14,95 en zijn er demonstraties
van schadeherstelwerkzaamheden.
Over A.A.S. Autoschade Nistelrode
A.A.S. Autoschade Nistelrode is al
jaren aangesloten bij Allround Automotive Solutions (A.A.S.), het
onafhankelijk landelijk netwerk
van dé betere servicegerichte autoschadeherstelbedrijven. Bij A.A.S.
Autoschade Nistelrode staat het
gemak van de klant voorop. Over
de papieren rompslomp bij schade,
het geregel en het ‘missen’ van de
auto, hoeft de klant zich geen zorgen te maken. A.A.S. Autoschade
Nistelrode regelt alles met de verzekeringsmaatschappijen. En ook
voor een vervangende auto wordt
gezorgd.
Met 70 andere schadeherstellers

behoort Autoschade Nistelrode tot
de top van Nederland. Kernwaarden zijn: 100% klantgedreven,
100% ontzorgen, 100% vakmanschap en 100% betrokken. Of het
nu gaat om autoschadeherstel,
ruitherstel c.q. ruitvervanging of
caravanwandherstel, klanten kunnen rekenen op ‘n optimaal eindresultaat en persoonlijke service.
Daarnaast heeft A.A.S. Autoschade
een uniek beleid op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen met als belangrijk
thema veiligheid. September 2013
wordt daarom uitgeroepen tot veiligheidsmaand. Op 1 september,
wordt het landelijke A.A.S. partner
van Veilig Verkeer Nederland.
Wij begroeten u graag op 21 september bij AAS Autoschade Nistelrode, Oude Ros 20, te Nistelrode.
www.autoschadenistelrode.nl

Cursus Speltraining in de Kersouwe
Heeswijk-Dinther - De cursus speltraining die Corrie Zeegers al een
paar jaar organiseert voor Natuurtheater de Kersouwe, gaat ook nu
weer van start. Iedereen vanaf 14 jaar kan de cursus volgen; zowel beginnende acteurs als oude rotten in het vak.

De ervaring is dat in 8 avonden
iedereen een stevige ontwikkeling
als acteur door kan maken.
Alle gegevens op een rij;
• Spelcursus voor 14 jaar en ouder.
• Waar; Kantine Kersouwe, Kersouwelaan 1, Heeswijk-Dinther
• Cursusleider; Teresa van de Ven.
• Kosten; 60 euro p.p. te voldoen
op de 1ste avond bij Corrie Zeegers.
• Wanneer; woensdagavonden
2-9-23-30 oktober (16e niet
i.v.m. herfstvakantie) en 6-1320-27 november.
• Inschrijven; bij Janine Nieuwenhuizen per mail voor 20 september: janinenieuw@home.nl.
• De cursus gaat door bij minimaal 16 deelnemers.
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GrADje: “Worde gij maar burgemeester, beter aan de urste mem hangen dan aan de leste”

Gradje: ‘ik was 25 jaar prinselijk slachter’
Slachten
Mensen hadden vaak 1 of 2 varkens voor eigen gebruik die in de
winter (dan was het lekker koud)
aan huis geslacht werden door Piet
van Lee, de huisslachter. Voor de
kou werd er een borrel geschonken.
Gradje en zijn vader leerden snel
en begonnen zelf te slachten. Varkens, want koeien waren voor de
elite en zieken. Af en toe werd er
rundvlees ingekocht rond de feestdagen en bij de ‘welgestelden’
afgeleverd. Gradje heeft lang met
het vlees gewerkt.

Gradje (93) is nog zeer gevat

gebonden. Eerst gingen de tepels
eraf, en als er voldoende show
was geweest, sneed hij het varken
open en kwam de prins tevoor-

‘Let op ’t streepje van de schaal en de centen’

Gradje en zijn vrouw genoten van de rondrit door het buitengebied

Tekst: Martha Daams Foto’s: Ad Ploegmakers

HEEsCH – Vroeger moest Gradje van Herpen al om 7 uur, voor het naar school gaan, met zijn broer Jo op de
fiets naar Zwanenberg om vlees en botten te kopen die door de fabriek niet gebruikt konden worden. Of het
komt door het vele fietsen, of door het vlees, Gradje is met zijn 93 jaar nog bijzonder gevat.
De overschotten van het varken
werden door zwanenberg voor
een habbekrats verkocht en Gradje
en zijn broer jo maakten er ki-

lopakken van om uit te venten in
Heesch en omgeving. En toen vader een winkel in Heesch begon
voor de verkoop van vet, spek en

kop voor o.a. soep, zei saal van
zwanenberg: “let op het streepje
van de schaal en de centen!” En zo
gebeurde.

Bij opvolger, zoon Willie sprong
hij bij voor het maken van worst
en gehakt. Maar het slachten van
de kalkoen voor de pastoor kostte
hem wel wat meer energie. toen
hij de kop eraf sloeg en de kalkoen
begon te fladderen moest hij vlug
worden…..

schijn. Maar één keer ging dat mis.
Het varken was ondersteboven op
het leer gebonden en toen heeft
die prins op z’n kop in het varken
gehangen tot hij uit zijn benarde
positie bevrijd werd.
Ook ex-burgemeester Van Gorp
kent Gradje.

Neptepels
In Heesch was Gradje 25 jaar prinselijk slachter. Hij slachtte elk jaar,
met veel bombarie en met behulp
van een borreltje of twee een nepvarken dat op de leer was vast-

Haar heeft hij tijdens de samenvoeging van de dorpen ‘n tepel
van het varken aangeboden met
de woorden: “Worde gij maar
burgemeester, beter aan de urste
mem hangen dan aan de leste”.

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.

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

we peperen het
nog maar ’ns in…
wij bakken onze peperkoek zelf!
En dàt maakt een groot verschil.

de bakkers Lamers

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

ATERDAG
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bakkers:
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4 harde cbhnarote
Bosvru ar kenuzv5laai
€ 12,9
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Wij bakken een puur natuur peperkoek
waarbij wij echte honing gebruiken.
Geen suikerstroop zoals je dat veel
tegen komt. De honing komt van
Imkerij Ecopoll in Geffen.
Hij blijft lang lekker,
en 1 plak peperkoek
smaakt beslist naar
meer. Lekker bij het
ontbijt of als tussendoortje.

deze aanbiedingen gelden van 19-9 t/m 25-9-2013

peperkoek

uit eigen bakkerij

2,75

Eerst doen de bijen van Imker Ecopoll hun werk. En met die heerlijke honing bakken onze bezige bijtjes heerlijke peperkoek!
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‘Aurora Ontmoet’ niet zomaar ‘n uitvoering
2 November eerste editie van nieuwe concertreeks in Heesch

HEESCH – Dit najaar is het extra genieten geblazen met Fanfare Aurora uit Heesch! Het fanfareorkest van
deze muziekvereniging - bestaande uit 65 muzikanten en dirigent Hans Pastoor - repeteert momenteel namelijk met volle overgave voor een geheel nieuw concert ‘Aurora Ontmoet’. Niet zomaar een uitvoering.
Nee, dit wordt een muzikale totaalbeleving voor het publiek, waarbij alle spreekwoordelijke toeters en bellen uit de kast zullen worden gehaald. Denk aan het grote driejaarlijkse carnavalsconcert, maar dan zonder
carnaval.
Het fanfareorkest wordt voor de
gelegenheid aangevuld met een
combo (basgitarist, gitarist en pianist). Daarnaast zijn geweldige
zangers en een solopianist uit de
regio gevonden, die hun mede-

werking aan dit concert willen
verlenen. Aurora ontmoet dus regionale toppers in deze allereerste
editie van ‘Aurora Ontmoet’. Fons
van Gorp uit Nuland is aangetrokken als solopianist, Mieke van der

Pol en Maurice de Greef uit Oss
nemen de zangpartijen op zich.
De muzikanten van Aurora zullen
deze avond de Pas omtoveren tot
vette jazzmuziekclub, en het pu-

bliek in een ‘Big Band’-achtige setting verwennen met werken van
topartiesten als Michael Bublé en
Caro Emerald.
Daarnaast kunt u van de solopianist ook een paar huzarenstukjes
verwachten. Kortom, een muzikale
avond om met veel plezier naar uit
te kijken!
‘Aurora Ontmoet’ is op zaterdag 2
november om 20.00 uur in de Pas.

Kaarten kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar via de leden van Aurora.
Op donderdag- en vrijdagavond
vanaf 19.30 tot 21.00 uur kunt u
ook kaarten kopen bij het repetitielokaal van Aurora (’t Dorp 138).
Mailen naar auroraheesch@gmail.
com kan ook. Wees er snel bij,
want op=op.
Graag tot ziens bij ‘Aurora Ontmoet’!

kbo nistelrode

KBO Bernheze
Najaarsreis KBO
Nistelrode

wonen met zich meebrengt en hoe
zij daarop inspelen.

Nistelrode - Eindelijk was het
zover. Met mooi weer vertrokken
wij op 3 september met een volle
OAD-bus vanaf Cultureel Centrum Nesterlé richting Rotterdam.
Om 10.00 uur stopten we bij Chocolade atelier Van Noppen in Ridderkerk. Bij de koffie kregen we
een lekker huisgemaakt gebakje.
Na een introductie over het fabricageproces, kregen we te zien
hoe chocoladefiguren en bonbons
worden gemaakt.
Enkele medereizigers mochten mee
aan de slag. En iedereen mocht
een van de producten proeven.
Heerlijk! In Rotterdam werd in het
Maritiem Hotel de lunch gebruikt.
Daarna kregen we een rondvaart
door één van de grootste zeehavens ter wereld. Op het dek genoten we van het machtige uitzicht
op grote zeeschepen en duizenden
containers.
Erg interessant allemaal. Onder
een stralende zon, bij een temperatuur van 30 graden, genoten we
op een terras van een drankje.
Om 18.00 uur stond een uitgebreid diner te wachten in De Ruif
te Wagenberg. We lieten het eten
ons goed smaken en voldaan en
tevreden gingen we op huis aan.
Het was wederom een geslaagde
reis. Ans en Dilia, bedankt voor de
organisatie en we kijken uit naar
de volgende reis.

De overheid stimuleert goede voorzieningen voor ouderen op
het gebied van wonen en zorg

Informatiemiddag ‘Verantwoord
langer zelfstandig
wonen’
Nistelrode - KBO Nistelrode organiseert samen met de gemeente
op maandag 23 september een
informatiemiddag in Cultureel
Centrum Nesterlé. De middag begint om 14.00 uur. De entree en
de koffie is gratis. Iedereen is van
harte welkom.
De overheid stimuleert goede voorzieningen voor ouderen op het gebied van wonen en zorg.
Deze middag richten wij ons op de
mogelijkheden om extra zorg en
ondersteuning te krijgen om op een
verantwoorde manier langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Buurtzorg team Heesch
Het motto ‘Eerst Buurten dan zorgen’ weerspiegelt het werkconcept
van Buurtzorg Nederland, waarbij
de zorg wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van elke
individuele cliënt en diens naasten.
Medewerkers van dit team geven
informatie over de problemen die
het langer zelfstandig thuis blijven

RIGOM - Graag Gedaan!
Mensen willen graag zelfstandig
blijven. Door omstandigheden
lukt dit niet altijd. Het is dan fijn
als familieleden en kennissen klaar
staan om te helpen. Maar die zijn
er niet altijd, of ze moeten werken of wonen niet in de buurt. In
dat geval kunnen vrijwilligers van
‘Graag Gedaan!’ uitkomst bieden.
Ouderenadviseur Thea Roex van
RIGOM geeft u een overzicht van
de mogelijkheden.

Dinther wonen en
zorgvoorziening
Heeswijk-Dinther
Voor
55-plussers in Dinther, die zich
afvragen hoe de zorg in Dinther is
georganiseerd en waar ze kunnen
wonen als hun huidige woning
niet meer geschikt is, organiseert
het ouderenwerk van Vivaan, in
overleg met KBO Dinther, dit najaar een cyclus van zes informatieve bijeenkomsten onder de titel
‘Wonen en Zorgvoorzieningen’.
De bijeenkomsten vinden plaats op
de dinsdagen van 22 oktober tot
en met 26 november, steeds van
9.30 tot 11.30 uur in CC Servaes in
Dinther. Medewerkers van ziekenhuis Bernhoven, Thuiszorg Pantein,
de gemeente Bernheze, Ketelaars
Van Zutphen makelaardij, BrabantZorg en Vivaan geven informatie
over alle zaken die te maken hebben met zelfstandig wonen en
zorgvoorzieningen in Dinther.

Vragen
Ouderen willen uiteraard zo lang
mogelijk zelfstandig blijven en de
overheid stimuleert dit ook op allerlei manieren. Gezondheid speelt
natuurlijk een hoofdrol, maar ook
zaken als hulp aan huis, vervoersvoorzieningen, aanpassen van de
woning, financiële regelingen, enzovoorts zijn van groot belang. En
waar zijn in Dinther geschikte woningen voor ouderen te vinden?
Hoe zit het toewijzingssysteem van
seniorenwoningen in elkaar? Talloze vragen komen boven. In de zes
informatieve bijeenkomsten krijgen de deelnemers antwoord op
veel van hun vragen. Of iemand
zelfstandig kan blijven wonen en
hoe lang nog, kan alleen de betrokken persoon bepalen.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen voor
meer informatie contact opnemen
met het ouderenwerk van Vivaan
in Veghel. Daar kan men zich ook
tot 30 september aanmelden. Dat
kan telefonisch, op werkdagen van
9.00 tot 13.00 uur (0413-367309)
en via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl. De kosten voor
de totale cursus bedragen € 15,00,
te betalen tijdens de eerste les. De
koffie of thee is voor eigen rekening.

Het spel gaat nu
op de wagen
Heesch - De aanwezigheid van
onze toneelclub Jong van Harte,
die een grappige sketch bracht

tijdens ‘Heesch Presenteert’, liet
velen even stilstaan bij de KBOpresentatiekraam.
Concurrentie van tal van evenementen in de omgeving ten spijt en
geholpen door het fijne weer, wisten velen onze presentatiekraam te
vinden en konden we door goede
gesprekjes al een tiental nieuwe
leden binnenhalen en een groot
aantal mensen benaderen en informeren, die zich nog zullen beraden. Opvallend daarbij is dat velen
zeggen zich nog te jong te voelen
voor een lidmaatschap van een
seniorenvereniging, terwijl ze de
pensioenleeftijd naderen of zelfs
zijn overschreden.
Met bijna 1150 leden is KBO
Heesch de op een na grootste vereniging van Heesch. Tal van activiteiten maken dat er voor een ieder
wel iets te doen is. Zelfs al wil je
voorlopig nog niets doen, dan nog
is een lidmaatschap een waardevolle stap. Solidariteit geeft de senioren de mogelijkheid een vuist te
maken. Een vuist die bitter noodzakelijk is om allerlei bedreigingen
en bezuinigingen te helpen voorkomen of te verzachten. Als eenling wordt je zeker niet gehoord.
Samen staan we sterker.
Volgend jaar zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. KBO Heesch
heeft alle politieke partijen uitgenodigd om aan de hand van ons
meerjaren beleidsplan aan de senioren van nu en de toekomst te
denken in hun partijprogramma’s.
Wij zijn zeer benieuwd hoe die
programma’s er uit gaan zien. Na
ontvangst zullen wij jullie tijdig informeren en adviseren.
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Uw ogen?

Kies

persoonlijk!
Uw oog is net zo persoonlijk als uw
vingerafdruk. Kies daarom voor de volledig
gepersonaliseerde brillenglazen van varilux.
Dankzij een complete en zorgvuldige oogmeting
kan een exclusieve selectie gemaakt worden
uit het uitgebreide Varilux multifocale glas
assortiment. Uw ogen verdienen de beste
oogzorg. Maak daarom snel een afspraak
bij Alferink Optiek of stap gewoon
eens binnen.

HOOFdpijn? Tijd voor zichtcontrole. Laat de juiste glazen aanmeten!
nú een ipad
pen cadeau
bij een gratis
oogmeting...
A L F E R I N K

...OF 2 wijnglazen
cadeau bij een
gratis oogmeting
O p t I E K ;

Oogzorg is geen snel tussendoortje.
Geen discountproduct. Geen wegwerp
artikel. Open uw ogen; kies voor de
opticien die de ontwikkeling van uw
oog nauwlettend volgt en die samen
met u komt tot een persoonlijk oog
zorgplan! Die u daarmee gezond houdt.
Die opticien is Alferink Optiek!

v I s I O N A I R

nú 2 bijzOndere
wijnen cadeau
bij aankoop van een
complete bril
I N

O O g z O R g !
Uw zorgverzekeraar
betaalt mee! Hoeveel?
Zie onze site!
HEESCH
‘t Dorp 31, 5384 MB
T. 0412 45 10 03

www.alferinkoptiek.nl
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cOLOFON

mooi & in de streek
• eetcafé ‘t Pumpke
• de kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• hB Foods
• equiZenz

mooi & duurzaam

duurzaam

internet opening van 15 ecotap
Fietsoplaadzuilen in Bernheze

mooi & duurzaam
• BeCO
• G.hermes houtbewerking
• Van Bakel eco
• Van der wijst kleinvak
• sun & wind energie

mooi & in bedrijf
• Van schayk VOF
• Orangerie Van tilburg
• rivez Assurantiën &
risicobeheer BV
• wVe schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• Axzent haarmode
• M. Geurts grondwerken
• Financieel centrum heesch

mooi & online
• BBQenzo.nl
• deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• tuinhuistotaalmarkt.nl
• raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl

BErNHEzE - Met ruim 1 miljoen elektrische fietsen in Nederland is de behoefte
aan fietsoplaadpunten enorm. Sinds januari zijn er daarom in Bernheze al 15 Ecotap
fietsoplaadzuilen geplaatst.

rits stuk?

zondag 15 september werden de 15 Fietsoplaadzuilen digitaal geopend door wethouder Hans van der Pas van Gemeente
Bernheze, joep kok van rabobank Bern-

Bernheze is daarmee de
gemeente met de meeste Ecotap
Fietsoplaadzuilen in Nederland

• Loopt de rits open, is het ‘runnertje’
stuk? In vele gevallen maken wij de rits
terwijl u wacht.
• Een jas, tas, broek of laars, het maakt
niet uit.
• Drukknopen en broekhaken,
wij maken deze ter plekke.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten.
• Is de rits niet met een nieuw runnertje
te maken, dan kunt u bij ons ook een
nieuwe rits laten plaatsen, uitsluitend
kleding.

heze Maasland, jolanda Voets van Ecotap
en Henry van Boxmeer van trV-Bernheze.
De vereniging voor de toeristisch-recreatieve sector, trV-Bernheze, coördineert de
interesse voor de Ecotap-Fietsoplaadzuil en
wil naar 26 locaties.
Een overzicht van de 15 Fietsoplaadzuilen
kunt u vanaf nu vinden op www.trV-Bernheze.nl/fietsoplaadzuilen. Bernheze is daarmee de gemeente met de meeste Ecotap
Fietsoplaadzuilen in Nederland.

Wekelijks op woensdag op de Markt in Heesch

Van der Wijst Kleinvak,
een begrip op de markt!

www.vanderwijstkleinvak.nl

Jolanda Voets, Hans van der Pas, Joep Kok en Henry van Boxmeer

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden die
er voor u zijn op het gebied van zonnepanelen.
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Kozijnen
n Ramen
n Deuren
n Schuifpuien
n Vouwwanden
n

Meer informatie:
scan de QR code of ga naar

www.sun-windenergy.nl

wilt u ook elke week vermeld worden in de
Mooi & colofon en ééns per 4 weken uw
advertentie gepubliceerd hebben in één van de
Mooi & rubrieken neem dan contact met ons
op via advertentie@demooibernhezekrant.nl of
bel met 0412-795170 / 06-22222955.

Scheltseweg 8, Schaijk • 0486 - 46 48 77 • info@sun-windenergy.nl

133875_Adv MooiBernheze 109x53.indd 1

BECO
actie!

doe mee
en win!

Noorderbaan 8 - Nistelrode - T. 0412-613646 - www.hermeskozijnen.nl

29-4-2013 9:30:38

O lOgO’s

BeC
Vind de

OsCH

TenB
in VORs

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

Winnaar Loosbroek: Jeanne Kremers

een jaar
lidmaatschap!

en win

lidmaatschap van BECO wint ter waarde van € 35,--.
Dit is niet de enige winst, want leden van BECO
kunnen flink op hun energierekening besparen én
profiteren van o.a. het aanbod van verschillende
zonnepanelenpakketten.
Energiecoöperatie BECO is een lokaal initiatief van betrokken
inwoners uit Bernheze die zich zorgen maken over de ontwikkeling van de energiesector, omdat de fossiele brandstoffen
opraken en de energiekosten hierdoor snel stijgen. Om BECO
meer bekendheid te geven heeft de communicatiewerkgroep
deze ludieke, milieuvriendelijke actie bedacht.

Voor meer informatie: www.bernhezerenergie.nl
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Column

van een bouwvrouw

eVen vooRSTEllEn
Daar ga ik dan. Van Drents stadsmeisje, Zwolse student, reisleider in Zweden naar eigenaar van een zelfbedacht huis. En in dit geval een huis wat ik samen met mijn vriend,
onze families en een hoop anderen ga bouwen. Het huis komt te staan in Vorstenbosch, een dorp waar ik sinds drie jaar woon naar volle tevredenheid.

Duurzaam

Met helemaal geen kennis over de bouw stap ik in dit grote avontuur. Een avontuur
waar ik jou als lezer van DeMooiBernhezeKrant graag in meeneem. Voor het bouwen
van onze duurzame woning maken we gebruik van de allernieuwste technieken op
het gebied van energie en milieu. In mijn columns zal ik hier meer over vertellen en ik
hoop dat het anderen kan inspireren om ook zo’n grote mooie stap te maken.
Sinds een half jaar wonen we in een woonunit (ik noem het een chalet, dat klinkt wat luxer) op de plek waar onze
duurzame woning komt te staan. Het wachten is op de vergunning wat voor ons de start betekent van deze nieuwe
fase.
Mijn roze bouwhelm en gevulde spijkerschort liggen klaar en ik geniet nog volop van mijn vrije avonden en weekenden. Want één ding is zeker: mijn leven gaat er heel anders uitzien de komende tijd!
Tot over 4 weken!
Groeten, Sanne

Geld verdienen?

Kies voor duurzame energie www.haaldezoninhuis.nl
Cereslaan 16, Heesch
0412 454 394

Duurzaamheidscafé:

Samen sterker

Nu
sub € 650,0
sidie
0
d
i
r
e
o
ct
ban p uw
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enin
g

Uitnodiging

Donderdag
10 oktober 2013

Veel mensen in Bernheze, Maasdonk en Lith zijn actief met het verduurzamen van hun omgeving. Er worden talloze initiatieven genomen rondom
maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en een toekomstgerichte economie. Initiatieven die de ontwikkeling van People, Planet en Profit van de regio
in samenhang stimuleren. Maar welke initiatieven liggen er? En waar zijn er nog kansen voor duurzame ontwikkeling?
Een podium om te inspireren en kansen te creëren
Wij willen de initiatiefnemers op 10 oktober graag een podium bieden. Om te laten zien wat er al
allemaal ondernomen wordt om onze leefomgeving sterker te maken. Wij geloven hierbij in het
leggen van verbindingen; mensen en initiatieven bij elkaar brengen zodat zij elkaar kunnen leren
kennen en van elkaar kunnen leren. In de overtuiging dat we samen mooier en sterker staan op
weg naar een duurzame maatschappij.
Presentatie publicatie
Om zichtbaar te maken hoe het staat met de duurzaamheid van onze omgeving, hebben wij een
publicatie ontwikkeld waarin de verhalen van duurzame initiatieven uit onze omgeving zijn
gebundeld. Daarnaast bevat de publicatie de resultaten van een onderzoek die weergeven welke
kansen en ontwikkelpunten onze omgeving biedt voor verdere verduurzaming.
Deze publicatie presenteren wij op 10 oktober graag aan u.

Uitnodiging
Bent u actief met een duurzaam project op het gebied
van People, Planet of Profit?
Wij nodigen u van harte uit voor het Duurzaamheidscafé
Samen Sterker op donderdag 10 oktober, niet toevallig op
de Dag van de Duurzaamheid. Een avond die gratis en vrij
toegankelijk is voor iedereen in Bernheze, Maasdonk en Lith.
Inschrijven
Schrijf u in op www.rabobank.nl/bernhezemaasland
en klik op de banner ‘Duurzaamheidscafé Samen Sterker’. Bij uw inschrijving kunt u aangeven met
welke initiatieven of partijen u in contact wilt komen. Bij binnenkomst op 10 oktober ontvangt u
dan een persoonlijke kaart met handige netwerksuggesties.

Programma
19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Opening door stuurgroep Triple P en dagvoorzitter Martijn Messing
20.30 uur Uitreiken publicatie aan burgemeesters Bernheze en Maasdonk
20.40 uur Interviews met enkele duurzame initiatieven
21.00 uur Afsluiting plenair programma

Locatie:
Cultureel Centrum Nesterlé
Kleinwijk 4, 5388 PR Nistelrode
Het Duurzaamheidscafé is een initiatief van de stuurgroep
Triple P bestaande uit Gemeente
Bernheze, Stichting de Maashorst, ZLTO Bernheze,
Search B.V. en Rabobank Bernheze Maasland.
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oogcontact

wie
is deze Bernhezenaar?
5x 1/5 staatsloten

‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch
0412-451782

Oplossing
vorige week:
Ingrid van Linder
uit Heesch

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

Winnaar:
Linda Dankers
kan de
staatsloten ophalen
bij Paperpoint
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

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

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

Hondenbench
2 kunststof hondenmanden:
(75 x 50 cm) en (70 x 50 cm)
Totaalprijs € 30,Nistelrode 06-83575352
Screen, kleur groen
2,65 meter breed en
1,40 meter hoog.
Van binnenuit met de hand te
bedienen.
t.e.a.b. Nistelrode.
06-83575352.

te huur

Nikie en Manon Bros ontvangen uit handen van Meggie de plissé hordeur

Sudoku

Easy

6

7

2

4

3
5

3

9
3
2
7

1

4

5
4
6

9
3

1

6
5

9

2

6
8

2
7

3
Puzzle #6433

Heesch - Alferink Optiek organiseerde ook dit jaar weer een leuke
actie, samen met brillenmerk RayBan.

275m2 bedrijfsruimte,
deur 4x4m. Heesch
Prijs nu € 35/m2
Tel. 0412-452582.

‘Never Hide’ Ghettoblaster van
Ray-Ban. Van alle gegadigden
kwam Bo Coufreur als winnares
uit de bus. Uit handen van Henry
Alferink ontving zij deze mooi
prijs. Het team van Alferink Optiek wenst haar veel plezier met de
ghettoblaster!

Vele handen maken licht werk
Extra handen voor kindervakantieweek 2014
Wij zijn op zoek naar mensen die
ons willen helpen met de voorbereidingen van de kindervakantieweek in 2014. Hiervoor willen we
werkgroepen maken voor:
*Aankleding
*Rode draad
*Werving vrijwilligers

*Draaiboek en indeling maandagmiddag en dinsdag.
Wil je ons helpen en meedenken
over de invulling van deze week,
stuur dan een mail vóór 27 september 2013 naar www.miniheesch.heesch@gmail.com.

Uitreiking prijs
Heesch - Het is nu ruim een week geleden dat het ‘Heesch Presenteert‘
was. Het werd na al die regen toch nog een zonnige zondag. Toneelvereniging Arcadia wil iedereen bedanken die ons gesteund heeft met het
enveloppenspel en het gewicht raden van het rozijnenbrood.

Woonhuis te huur
Woonhuis te huur aan de
Dorpsstraat in Loosbroek.
Info 06-46099108.
Een vakantie, weekend,
midweek plannen?
Ga naar de Vulkaaneifel,
fabelachtige landschappen en
bezienswaardigheden.
Huur daar een (vakantie)huis!
www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl

gezocht

8

2

Bloemen en een ghettoblaster voor de gelukkig Bo Coufreur

Iedereen die tijdens de actieperiode een Ray-Ban zonnebril kocht,
maakte kans op een exclusieve

Van den Akker Zonwering
overhandigt prijs actie
‘Heesch Presenteert’

1

Ray-Ban zonnebrilactie
bij Alferink Optiek

Familie/bedrijfsfeesten
www.losdoorhetbos.nl
GPS tochten, De moord
op Sjaak of Mister X
06-22509314.

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

aangeboden

1

9

5

8

7

Atelier en werkruimte
in Nistelrode
- voldoende daglicht
- afsluitbaar
- toilet
Info: ebbremmer@home.nl

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

Velen hadden een gokje gewaagd
om het gewicht te raden. Het gewicht van het rozijnenbrood was
3,92 kg. Zoals altijd kan er maar
één de winnaar zijn. De familie
Janssen uit Heesch zat er met het
gewicht 3,86 kg het dichtste bij.
Familie Janssen gefeliciteerd en eet
smakelijk. Ook willen we al onze

sponsoren bedanken, met name
Optiek & Horen Hoogstede Nistelrode voor de leuke zonnebrillen en
andere presentjes en natuurlijk de
bakkerij Lamers voor het rozijnenbrood.
Allemaal hartelijk dank namens toneelvereniging Arcadia Heesch.
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Graffiti tegen vandalisme
NIstELrODE - Afgelopen donderdag heeft Martijn Govers uit Nistelrode het schuilhok van de visclub bij de Meuwel met graffiti bespoten. De
tekeningen die er stonden waren vervaagd en om te zorgen dat iedereen zomaar iets op deze muren kliedert is er gekozen om dit bewust te
doen in samenwerking met Perry v.d. Wal van Vivaan, Jeroen Spierings
van de visclub en de gemeente Bernheze.

•

Bijles Nederlands/Engels

•

Personal Organizer

•

Coaching

www.driessendiensten.nl

Super latex
eigen merk
10 liter €

39,50

Sigmatin DGL Matt
10 liter €

59,95

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch, Tel.: (0412) 45 17 84

Het is weer
mooi tijd voor

bolchrysanten
Vivaan ondersteunt dit project en
heeft gezorgd voor de spuitbussen, waarmee Martijn zijn kunststuk kon maken. De gemeente
Bernheze heeft Martijn benaderd
om dit project op te pakken.
Hij mocht zijn eigen creativiteit ge-

bruiken en heeft gekozen voor de
vlag van Nistelrode en nog een eigen creatie thats it.
Door eerdere kunstwerken, die
zonder toestemming geplaatst
werden, wist Vivaan Martijn te
vinden voor deze klus. toen moest

hij het er weer afhalen, maar nu
mag het blijven staan. Martijn wil
jeroen spierings van de Hengelsportvereniging en Perry v.d. Wal
van Vivaan bedanken voor hun
medewerking, zij hebben hier ook
hun steentje aan bijgedragen.

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

• Gratis veiligheidscheck.
• Parkeerdeukje restylen voor slechts
E 14,95!
• Gratis veiligheidsvest voor de eerste
100 bezoekers.
• Gratis deelname kantelsimulator.
• Bij deelname aan het Kids Race
Circuit een gratis AAS kindercap.
Schrijf u in op onze website
www.autoschadenistelrode.nl

AUTOSCHADE
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Informatie
voor de

KERNEN

Uw zorg wegbezuinigd
door de overheid?

SP: WMO
Toon van Vugt (SP), Jan Prinsen (SP)
bernheze - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is van groot belang. In de WMO regelen we dat alle mensen mee blijven doen in de samenleving. Dat moeten we in Bernheze goed regelen. De SP heeft dat al in 2010
aangegeven in het verkiezingsprogramma. In maart 2014 zal de SP Bernheze
daar opnieuw aandacht voor vragen. Dit in het belang van mensen die het echt
nodig hebben.

Nistelrode - Recente informatiebijeenkomsten van de KBO Nistelrode (WMO) en wekelijkse publicaties maken pijnlijk duidelijk dat er
knelpunten ontstaan in de zorg. De Dorpsraad stelt vast dat er in Nistelrode behoefte is aan ondersteuning ten gevolge van deze ‘kanteling’.
Voorbeelden van buurgemeenten en nieuwe beleidsnota’s tonen dat
maatwerk noodzakelijk is om de gevraagde zelfredzaamheid en solidariteit te ontwikkelen.
Een aantal enthousiaste dorpsbewoners hebben de handen ineengeslagen en zich verdiept in de
nieuwe regelgeving van de overheid en hebben contact gezocht
met de nieuwe succesvolle organisatiestructuren in de zorg. Deze
informatie vraagt een aantal structurele veranderingen die - met volledige steun van alle inwoners - de
nu bestaande, dure zorgstelsels
moeten gaan vervangen om uw
zorg zeker te stellen. In NoordBrabant zijn reeds 8 senioren
coöperaties actief en nog een 6-tal
zijn in voorbereiding. Graag sluiten
wij ons aan bij deze ontwikkeling,
maar daarbij is uw steun nodig, om
onze inwoners in hun eigen vertrouwde Nistelrode te ondersteu-

nen. Wij organiseren daarom op
26 november een informatieavond
met een programma dat u informeert over uw nieuwe toekomstige zorg en waarbij u gevraagd
wordt hoe deze het best op uw
behoefte afgestemd kan worden.
Hebt u belangstelling voor onze
aanpak en nog wat vrije tijd beschikbaar, dan roepen wij u op ons
daarbij te helpen. Met name diegenen met enige zorgervaring zijn
van harte welkom om het uitdagende project mee vorm te geven.
De aanmelding, met uw contactgegevens, kunt u richten aan
info@dorpsraadnistelrode.nl
en
als u meer wilt weten kunt u onze
website www.dorpsraadnistelrode.
nl raadplegen.

Dankzij de bijzondere bijstand

kan onze dochter
op schoolreisje

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

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

WMO
WMO-geld mag enkel voor de
doelgroep gebruikt worden. De SP
Bernheze wil niet dat WMO-geld
ingezet wordt voor andere zaken.
De SP Bernheze zal ervoor waken
dat kwetsbare groepen de dupe
worden. Als voorbeeld noemt de
SP: ouderen, ggz-cliënten en gehandicapten.
Bij deze groepen is vaak sprake
van een laag inkomen en andere
beperkingen. Gemeenten kunnen,

om kosten te besparen, kiezen
voor het inschakelen van schoonmaakbedrijven in plaats van thuiszorginstellingen. Dit met alle negatieve effecten op de kwaliteit van
de zorg.
De keuzevrijheid van cliënten en
het compensatiebeginsel moeten
voldoende gewaarborgd worden.
Personeel in de zorg ontvangt een
representatief uurtarief voor de
diensten. Instellingen die niet aan
geldende normen voldoen, krijgen

geen cliënten meer toegewezen.
Een jaarlijkse management-review
volgens de ISO-HKZ normen, door
de zorgaanbieders, is een vereiste.
Beloningen van management boven de Balkenende norm zijn uit
den boze.
Met die instellingen wil de SP
Bernheze geen zaken doen! Op
die manier wil de SP Bernheze alle
mensen mee laten doen in de samenleving. Solidair en sociaal, daar
staat de SP voor.

CDA: Bernheze

cultuurhoofdstad van Oost-Brabant
Peter van Boekel, Fractievoorzitter
bernheze - Afgelopen weekend was de Open Monumentendag. Een mooi moment om onze eigen Bernhezer culturele zegeningen te tellen. De diverse prachtige cultuurhistorische gebouwen, molens en musea openden hun deuren.
In Heeswijk Dinther, wat gezien de
vele cultuurhistorisch waardevolle
objecten, wel het episch centrum
van cultureel Bernheze genoemd
mag worden, was een historische
optocht. De Abdij van Berne, de
Kilsdonkse Molen, Meierijsche museumboerderij en Kasteel Heeswijk
waren geopend. De heemhuizen
ontvingen gasten en Jachtslot De
Berkt en molens in Nistelrode, Vorstenbosch en Dinther waren open.
Ook de mooi verbouwde kloosterkapel in Vorstenbosch presen-

teerde een expositie over Macht
en Pracht uit een rijk verleden. De
vele mensen die met de fiets op
pad waren, konden de kerken van
Nistelrode en Vorstenbosch dit jaar
alleen van buitenaf bekijken, maar
zelfs dat is de moeite waard.
Het was met het mooie weer van
afgelopen zondag zeker de moeite
waard om op de fiets te stappen
om via de groene wegen en dreven van Bernheze onze culturele
en historische parels te bezoeken.

Vele vrijwilligers ontvingen u bij die
monumenten om daar hun pracht
en praal te laten zien. Vrijwilligers
die vaak bij de bouw en/of het
opknappen al een belangrijke rol
hebben gespeeld.
Het was druk en de moeite waard
op pad te gaan!
Bernheze, wat mij betreft museumhoofdstad van Noord Brabant
Oost.
Kijk ook eens op www.cdabernheze.nl en volg ons op Twitter.

Progressief Bernheze: Internet
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
bernheze - Je kunt je niet meer indenken dat internet er niet is. Het aantal
mensen dat niet over internet beschikt is beperkt. Het regelen van je geldzaken
kan straks alleen nog maar via telebankieren. Progressief Bernheze vraagt zich
af of er in Bernheze mensen zijn die door de verregaande integratie van internet
in ons dagelijkse leven in de knel komen. Graag komen wij met deze mensen in
contact. Wij doen een beroep op u ons te informeren.
Winkelen
Zelf koop ik regelmatig via internet. Een paar weken terug ging op
zondagmiddag de stofzuigerslang
kapot. Binnen de kortste keren had
ik via internet een nieuwe besteld.

gen die aanpassingen vragen. Door
internet verdwijnen er winkels uit
onze dorpen. Minder winkels in
de dorpen heeft gevolgen voor de
leefbaarheid. Een probleem waar
we zelf dus mede schuldig aan zijn.

patiënten thuis helpen. De kosten
voor de thuiszorg gaan hierdoor
omlaag. Internet geeft veel mogelijkheden om te digitaliseren.
Steeds minder papier is er nodig
om informatie te verspreiden.

Op dinsdag is de bestelling bezorgd. Wat een luxe en wat een
gemak. Ik besef dat deze koopmethode nadelig is voor de lokale
middenstand. Het betekent voor
de middenstand grote veranderin-

Voordelen
Internet heeft ook grote voordelen. In de thuiszorg krijgen een
aantal patiënten begeleiding via
een tablet. De wijkverpleegkundige kan met minder huisbezoeken

Waakzaam
Internet is onderdeel van ons leven. De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. De nadelen
zijn een uitdaging. Wij zoeken
graag de oplossing.
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‘Er zijn heel wat ideeën
de revu gepasseerd’
www.centrumheesch.nl

Heesch Presenteerde zich met verve
En werkt ondertussen aan een mooie toekomst
heesch – Het centrum van Heesch was goed gevuld op 8 september. De hitte was voorbij en het was een
mooie dag om ‘Heesch Presenteert’ te bezoeken. Vele bezoekers vonden de weg naar het centrum, ondanks
de activiteiten die er ook in de omgeving werden gehouden. De organisatie mag tevreden zijn.
Herinrichting
Het Centrum Management kijkt
ondertussen alweer vooruit naar
haar taken bij de herinrichting. Het
1e deel van fase 1 van de herinrichting is afgerond. De rijbaan en
parkeerplaats tot en met de inrit
richting C1000 is weer open voor
automobilisten, fietsers en voetgangers. Dit betekent dat ook de
inrit naar het parkeerterrein van
het gemeentehuis en Bruna weer
toegankelijk is.
Tot en met 20 september wordt gewerkt aan het 2e gedeelte van fase

1 van de herinrichting. Gedurende
deze weken is de Schoonstraat afgesloten en is bloemenshop Amsonia enkel te voet bereikbaar.
Half november is het traject
Schoonstraat afgerond en kunnen we genieten van een prachtig
nieuw aanzicht van dit gedeelte
van het centrum.
Gezelligheid
Achter de schermen wordt nagedacht over de gezelligheid en
gastvrijheid in het centrum. Hierbij

D66: Het

zijn ondernemers en bewoners van
het centrum betrokken. Er zijn heel
wat ideeën de revue gepasseerd,
maar natuurlijk zijn leuke en praktische ideeën voor de aankleding
van het centrum en leuke activiteiten welkom. U kunt ze indienen
via de contactknop op www.centrumheesch.nl.
Op deze site kunt u ook het centrumplan vinden. Via www.centrumplanheesch.blogspot.nl kunt
u nalezen hoe de fasering van de
herinrichting van het centrum is.

beste voor Bernheze

Annemieke Boellaard, D66 Bernheze
bernheze - Sinds de presentatie van het rapport ‘veerkrachtig bestuur Brabant’
is er meer aandacht voor de toekomst van de verschillende gemeenten. In Uden
is pasgeleden door de Raad gekozen voor ‘opschalen’ in plaats van ‘meer samenwerken’. Door een aantal Udense raadsleden werd Nistelrode al bijna, als
vanzelf, opgenomen in een groot Uden. D66 vindt dit een voorbarig besluit.
Het laat wel zien dat het hoog tijd is dat ook de politiek in Bernheze, zich hier
serieus mee bezighoudt. Dat is de enige manier om zelf te bepalen wat er met
onze gemeente gaat gebeuren.
Belangrijke taken zoals jeugdzorg,
arbeidsparticipatie en de AWBZ
komen naar de gemeente. Ook
D66 vindt dat deze taken heel
goed dicht bij huis, dus door de gemeente en niet vanuit Den Haag,
kunnen worden uitgevoerd.
Om dit te kunnen bekostigen krijgen de gemeenten weliswaar extra
geld, maar helaas is dit te weinig
om alles goed te kunnen doen.

Deze belangrijke taken uitvoeren
terwijl er minder geld tegenover
staat, hoe doe je dat?
Een groot aantal gemeenten zal dit
niet alleen kunnen oplossen en zal
moeten samenwerken of, als dat
een betere oplossing biedt, kiezen
voor een fusie.
De vraag is: welke oplossing is het
best voor de burgers en biedt de
beste garantie op goede zorg en

Afscheid Willibrord van Beek,
waarnemend burgemeester
bernheze - Op donderdag 12 september nam waarnemend burgemeester Van Beek afscheid van Bernheze. Een harde werker, ervaren op
alle niveaus van de politiek en iemand met aandacht voor jong talent
en ook iemand die van lekker eten houdt, zo schilderden de meeste
sprekers tijdens het afscheid burgemeester Willibrord van Beek.
Van Beek zelf was bijzonder ingenomen met de kans die hij had
gekregen om dicht bij de mensen
in Bernheze te mogen staan. In
vreugde, maar ook in moeilijke tijden, had hij het voorrecht gehad
dat mensen hem in hun omgeving
toelieten.
Bij zijn aantreden waren de gemoederen nogal verhit in Bernheze,
door de affaire over een evt. samengaan met Maasdonk. Hij was
bijzonder content over de goede
samenwerking met en in het college, met brandweer en politie,
tegenover wie hij in het bijzonder
zijn waardering uitsprak.
Van het college mocht hij via
wethouder Wijdeven een prachtig symbolisch beeld in ontvangst
nemen, uitgezocht bij Galerie en
Beeldentuin De Buffel. Het beeld
was volgens oud-burgemeester
Van Beek precies in de roos. Ook
de overige blijken van waardering
waren uitgezocht naar de persoon
Willibrord van Beek en werden
overhandigd met een kwinkslag of

elke woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur
in de Pas in Heesch

dienstverlening? De discussie met
inwoners uit alle kernen en binnen
de politiek, zal nu moeten beginnen. Wat D66 betreft gebeurt dit
open en transparant en worden de
inwoners goed geïnformeerd en bij
de definitieve besluitvorming betrokken.
D66 Bernheze is te volgen via
d66bernheze.nl, Facebook en twitter.

Ook op afspraak
www.arguendo.nl

Gemeenteraadsvergadering
Op donderdag 19 september
2013 vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch.
De vergadering is openbaar en
begint om 19.30 uur.

*
1,85%ele
b
a
i
var te
ren

10%
premi
voor 1 e
0
sparenjaar

* Variabele rente per 16 juli 2013. Rentewijzigingen voorbehouden.

Nieuwe leden voor The Winning
Mood kunnen zich aanmelden

bij de secretaris van de vereniging; Theo Verstraten, Het Erp
11 in Nistelrode. Telefoon 0412611137.
Nieuwe leden kunnen nog deelnemen aan het winterprogramma.
De secretaris kan ook informatie
verstrekken over de biljartlessen
voor nieuwe leden.

T: 0412 - 76 44 42
E: info@arguendo.nl

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Nistelrode - De ontspanningsvereniging The Winning Mood in Nistelrode begint in oktober weer met
haar winterprogramma. Dit houdt in dat de biljarters van The Winning Mood gaan deelnemen aan de onderlinge en de regionale competitie met o.a. biljartteams uit Heesch – Uden – Volkel – Boekel – Zeeland
en Odiliapeel. De biljartwedstrijden worden gespeeld in de grote biljartzaal van het onlangs geopende
cc Nesterlé. Vanaf 1 juli is The Winning Mood gehuisvest in dit cultureel centrum.
en 30 januari, 13 en 27 februari en
op 13 en 20 maart. Op 27 maart
tenslotte is de prijsuitreiking.
Zoals gebruikelijk, mag elk lid van
The Winning Mood een introducé
meebrengen.

een toelichting waarbij regelmatig
een beamend antwoord kwam van
zijn kant.
Met het omhangen van de ambtsketen bij – nu locoburgemeester
– Rien Wijdeven nam Willibrord
van Beek afscheid van Bernheze
om zich te richten op zijn volgende
waarneming, als Commissaris van
de Koning in Utrecht.

Gratis juridisch inloopspreekuur

Nieuws The Winning Mood

In oktober start ook weer de jaarlijkse prijskaartcompetitie, eveneens in het Cultureel Centrum
Nesterlé. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van de grote zaal Menzel. In 2013 zijn de wedstrijden op
de donderdagavonden 3, 17 en 31
oktober, 14 en 28 november, 12 en
19 december en in 2014 op 2, 16

Wethouder Wijdeven spreekt zijn
waardering uit

Rivez Assurantiën
& Risicobeheer
Laar 16, 5388 HE Nistelrode
088 - 8000 900
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Van Grunsven
& Haerkens
Van Heck
AssurantiënVan Heck Assurantiën
Hoofdstraat
100-A
‘t Dorp 124
't Dorp
124
5473 AT Heeswijk-Dinther
5384 MD Heesch
5384 MD Heesch
0413 - 29T190412
80 - 45 20 03
0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
info@vangrunsvenhaerkens.nl
info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl
www.vangrunsvenhaerkens.nl
www.vanheckassurantien.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Meidendag

Sanne en
jongerenwerk
Heesch – Hallo, ik ben Sanne van Susteren, 27 jaar en ik
woon in Uden. Ik ben 4 jaar werkzaam als jongerenwerker
in de gemeente Bernheze, daarnaast werk ik ruim 5 jaar als
jongerenwerker in de gemeente Oss, wat ook onder Vivaan
valt.

Sanne van susteren

‘Loop eens binnen...’
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

Het leuke aan werken bij Checkpoint vind ik dat het zo
laagdrempelig is. We zijn doordeweeks iedere dag geopend
en alle jongeren zijn welkom. Je merkt aan de jongeren dat
ze het fijn vinden om bij ons te zijn, bij ons hebben ze geen
verplichtingen zoals op school en op het werk. Ondertussen maken wij een praatje met ze en wordt er echt naar ze
geluisterd.
Jongeren kunnen met alles bij ons terecht. Hebben ze vragen over werk, school, vriendjes/vriendinnetjes of zitten ze
ergens mee, het helpt vaak al zoveel dat er gewoon naar
ze geluisterd wordt en er tijd voor ze genomen wordt. Is er
meer nodig dan alleen een gesprek, dan kijken wij met ze

‘Maak eens kennis met ons leuk
aanbod’
verder. Het kan zijn dat ze dan een activiteit organiseren
voor meer zelfvertrouwen, een telefoongesprek oefenen, of
een gesprek met bijvoorbeeld een jeugdpreventiewerker.
Mijn specialisme ligt bij jongeren van 10 t/m 16 jaar. De
mindere kant van het jongerenwerk vind ik de vooroordelen die rusten op het jongerenwerk. Ja, wij werken vooral
met jongeren die in een experimentele fase van hun leven
zitten en dus niet altijd even braaf zijn, maar ook zij hebben
een plek nodig waar ze terecht kunnen.
Ik merk bij ouders die bij ons binnen komen om hun kind
op te halen, dat ze een bepaald beeld van ons hebben, wat
na een kort gesprekje niet blijkt te kloppen. Ik zou jullie dus
graag willen uitnodigen om een keer een kop koffie te komen drinken en jullie kinderen kennis te laten maken met
ons leuke aanbod!

Vrijwilligerspunt
Ank Meertens
Mieke Volk (MaS)
0412-474851
info@vpbernheze.nl

Heesch - Op donderdag 17 oktober vindt er weer een meidendag plaats bij
jongerencentrum checkpoint. Deze wordt georganiseerd door vrijwilligers
en stagiaires, onder begeleiding van het jongerenwerk. Deze dag staat geheel in het teken van wat meiden leuk vinden en is van 13.00 - 17.00 uur.
Meiden van 10 t/m 16 jaar zijn welkom tijdens deze middag. Ons podium
wordt omgetoverd tot beautysalon, onze vrijwilligers staan klaar om haren
te stylen, te vlechten of te krullen, make-up aan te brengen of
nagels te lakken.

‘Wil je weten wat de
wizperactie is? Of zit
je ergens mee? Effe
wizperen...!’
De meiden kunnen zichzelf dus
helemaal in de watten laten leggen. In onze sportzaal wordt een dansworkshop gegeven. Ook wordt er een
creatieve workshop gegeven. Dit kan een workshop sieraden maken zijn,
servies pimpen, cupcakes maken, etc. De chocoladefondue staat aan, dus
dippen maar met die koekjes, wafels, appels, bananen, spekken en nog
veel meer.
Ook zal er iemand zijn die een zang- of theaterworkshop kan geven. Bij
lekker weer staat buiten de trampoline klaar, of wordt er een hindernis parcours uitgezet, of kun je boksen op onze mega boksring met mega bokshandschoenen. Zodra het definitieve programma bekend is, komt dit op de
website van Checkpoint te staan; www.jongerenwerkbernheze.nl.
Deze gehele dag is gratis.
Dit jaar is er rondom de meidendag ook een wizperactie gestart.
Op www.wizper.nl is informatie te vinden over ons jongerencentrum en de
meidendag.
Maar ook kunnen meiden kans maken op een complete make-over met professionele fotoshoot als ze hun gegevens achterlaten op deze site. Meer
informatie: sanne.van.susteren@vivaan.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.vivaan.nl

CARAVANSHOW
Zondag 22 september
van 11.00 tot 17.00 uur

Nieuw +
Topoccasions

CARAVANTECHNIEK
SINT-OEDENRODE BV

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

Nieuwe modellen

Movers

Schadeherstel

2014

Diverse merken movers
voor de
scherpste prijzen

Caravan- en camper schadeherstel
Van alle merken met originele
onderdelen

Eerste

modellen binnen!

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

,
o.a. Truma, Enduro
Ko Mammut
Powermover en Al-

Tot 4 jaar garantie en behoud van
fabrieksgarantie

WWW.VANUDENCARAVANS.NL
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BERNHEZE

B O UW T

UW BOUWPERIKELEN IN BERNHEZE BOUWT?
INFO@DEMOOIBERNHEZEKRANT.NL

Een rondje op de bouw…

COLUMN
ONNO

Vorstenbosch

Vorstenbosch
Tel.: (0413) 342768
Mobiel: (06) 51246525
avanderzanden@home.nl

Tel.: 0413 - 229598 / 06 - 46595101
E-mail: hans.vander.velden1@hetnet.nl

Peter van Roosmalen Schilderwerken
Koksteeg 50 - Vinkel
06 - 1018 94 11

Schildersbedrijf Theo Wijnen
Catharinehoeve 23 - Heesch
06-5374 0305

De Componistenwijk, de wijk waar
van alles gebeurt
HEESCH - In de Componistenwijk te Heesch gebeurt van alles. In 2009 is er een start gemaakt met de
renovatie van de wijk. Inmiddels is fase 1 van 3 afgerond en is er een start gemaakt met de uitvoering
van fase 2. Binnenkort worden er gestart met het interviewen van de bewoners over fase 3, gevolgd door
tekenavonden waar alle buurtbewoners aan deel mogen nemen.
Ook zijn er naar aanleiding van de
renovatie een aantal andere projecten binnen de wijk gestart. Een
van deze projecten is de aanleg
van een 2de speeltuin, voor kleinere kinderen in de Mozartlaan.
Dit project is inmiddels succesvol
afgerond. De speeltuin is aangelegd en wordt volop gebruikt
door kinderen in de wijk en kinderopvang Piekobello.
Verder is er een activiteitengroep
ontstaan die activiteiten organiseert voor jong en oud. Zo wordt

Jan van der Aa
van harte
gefeliciteerd
met je 25-jarig
jubileum bij
NieuwenhuizenDaandels
Je collega’s

er jaarlijks een straatspeeldag
voor de kinderen georganiseerd,
een BBQ voor jong en oud en
meer. Wilt u hier ook aan deelnemen, laat ons dit dan weten.
De eerstvolgende activiteit op de
agenda is de Buurt BBQ. Deze
staat gepland voor 22 september.
Woont u in de Componistenwijk,
heeft u zich nog niet ingeschreven
en wilt u toch deelnemen, dan
kan dit. Schrijf u dan in door vóór
20 september. Gebruik hiervoor

het inschrijfformulier, download
hem van onze website.
Meer weten: www.decomponistenwijk.nl, facebook pagina of bij
Mozartlaan 33 in Heesch.

Advertorial

BELANGHEBBENDE:
HOUD UZELF OP DE
HOOGTE
Ik hoor nogal eens dat mensen
verontwaardigd zijn, als de gemeente
hen niet persoonlijk op de hoogte heeft
gesteld van een nieuw bestemmingsplan.
ONNO TRUSCHEL is
Een begrijpelijke reactie voor de persoon
zelfstandig adviseur op het
in kwestie. Maar afgezien van het feit
gebied van ruimtelijke
dat dit voor de gemeente niet is te doen
ordening en eigenaar van
(een bestemmingsplan beslaat meestal
RO Connect in Heesch.
een groter gebied en hierdoor is een
groot aantal bewoners bij dit bestemmingsplan betrokken), bestaat
hiervoor ook geen wettelijke plicht. Zelfs niet als er in het voortraject

PERSOONLĲK OP DE HOOGTE STELLEN
VAN NIEUW BESTEMMINGSPLAN?
regelmatig contact is geweest tussen een belanghebbende en de
gemeente.
Op 4 september 2013 heeft de rechter hier een duidelijke uitspraak
over gedaan. Het ging in deze zaak over het volgende:
Een belanghebbende was al sinds 2008 met de gemeente in gesprek
over de verkoop van een perceel aan hem. Bij deze besprekingen heeft
de belanghebbende de gemeente gevraagd om hem op de hoogte te
houden van een eventuele planologische procedure voor dat perceel.
Op enig moment heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan
opgesteld en ter inzage gelegd, zonder dit (van tevoren) aan deze
belanghebbende door te geven. Gevolg was dat de belanghebbende
uiteindelijk te laat was met het indienen van een zienswijze
(bezwaarschrift) tegen dit bestemmingsplan. De belanghebbende was
van mening dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld door hem
hiervan niet in kennis te stellen.
De rechter had een andere mening:
In de Wet (ruimtelijke ordening) staat nergens dat de gemeente
verplicht is om eventuele belanghebbenden persoonlijk in kennis
te stellen van het feit dat er een ontwerpbestemmingsplan is
opgesteld en ter inzage wordt gelegd. Regelmatig contact over een
mogelijke verkoop van een perceel is geen omstandigheid die met
zich meebrengt dat een gemeente tóch verplicht zou zijn om een
belanghebbende persoonlijk in kennis te stellen van de voorbereiding
van een bestemmingsplan.
Belanghebbenden moeten zelf ruimtelijke ontwikkelingen én de
publicaties hierover door de gemeente in de gaten houden, aldus de
rechter.
Laat u goed adviseren!
onno@roconnect.nl
www.roconnect.nl
06-2909 9005

Maatwerk in o.a.:
• Kantoorinrichting
• Badkamermeubels
• Radiatorombouwen
• Kasten en schuifkasten • Keukens en keukenrenovaties
En natuurlijk voor alle aan- en verbouwwensen
aan uw woning of bedrijfspand
De Dageraad 12
5473 HB Heeswijk-Dinther

T./F.
M.

0413-280183
06-10069604

E.
w.

info@kerkhofmaatwerk.nl
www.kerkhofmaatwerk.nl
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Uw Albert Heijn
in Heesch is
volledig verbouwd
Albert Heijn is gestart met een nieuw eigen merk; AH BASIC.
Er bestaat geen betere kwaliteit die u voor zo weinig geld kunt kopen!

AH BASIC

Albert Heijn introduceert AH BASIC en neemt
stapsgewijs afscheid van Euro Shopper. Met
de AH BASIC producten weet u zeker dat u
niets teveel betaalt. De producten worden
verkocht voor de laagste prijs!
De prijzen van de AH BASIC producten zijn
laag en voldoen daarnaast aan de strenge
kwaliteitseisen van Albert Heijn.

AH BASIC

AH BASIC producten vindt u door de gehele
winkel. Ze zijn herkenbaar aan de veelal witte
verpakking, met het rode AH BASIC logo.

Wij zijn blij met de komst
van een nieuw merk

AH BASIC. AH kwaliteit voor de laagste prijs.

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

GRATIS WIFI

2

e

GRATIS

Alle AH Spaarlampen
Alle combinaties mogelijk
Bijv. 10 watt grote fitting
2 stuks

11.

98

5.99

2

2e

GRATIS

e

ALLE AH Druiven
GRATIS
Alle combinaties mogelijk
Bijv. witte pitloze druiven
2 bakken à 500 gram

3.98

1.99

Deze aanbiedingen gelden in week 38 van 16 t/m 22 september 2013.
Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt
50% korting op de totaalprijs.

2e

Met
GRATIS

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

’t Dorp 40, 5384 MC Heesch

Aanbiedingen geldig van 16 t/t 22 september 2013

13380 Bonusaanbieding 8555 wk38.indd 2

13-09-13 10:02

Op 28 augustus was het 25 jaar geleden
dat Denis Hendrickx tot priester werd gewijd.
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2013
zijn keuze tot 71ste abt van Berne koos hij
tot zijn wapenspreuk 'te doen gerechtigheid'.

reis naar onzichtbare wereld

Gezien de achtergrond van abt Denis en gelet op zijn wapenspreuk
organiseert de abdij een symposium rond de ontwikkelingen in de zorg.
Het thema wordt benaderd vanuit drie invalshoeken:
1. het sociaal-economisch-maatschappelijke vlak;
2. het vlak van de zorginstituten;
Micro-organismen:
het woord doet veel men3. het theologisch vlak.

Lezing door Lina Russ

HEEsWIjk-DINtHEr sen denken aan besmettelijke ziekten, bedorven voedsel en viezigheid.
Maar het overgrote deel van deze groep is niet schadelijk voor de gezondheid. Integendeel, zij doen bijzonder nuttig en zelfs onmisbaar
werk op onze aarde.

Berne in
debat

Concert
rolf van
Meurs

De VETS
bios vanTE
Nederla
nd!

Met de juiste apparatuur kun je lemaal gebeurt in deze - voor ons
ze letterlijk
overal vinden.prof.
Indr.grote
onzichtbare - wereld. Lezing door
Eerste gespreksronde
Ernst Hirsch Ballin | oud-minister
aantallen komen ze voor
Lina
russ van afdeling Ecologische
prof. op
dr. Erikde
Borgman
| theoloog
mevr. drs. lnge van Nistelrooij | ‘zorg’-deskundige
huid,
in
het
spijsverteringskanaal,
Microbiologie
op de radboud UniTweede gespreksronde
deskundigen uit de praktijk
in deDerde
grond,
in water en inalle
deaanwezigen
lucht. aanversiteit,
gespreksronde
het woord Nijmegen, op woensdag
Gespreksleiding
dr. Ralf Bodelier | wereldpodium
Tilburg
25 september,
20.00 uur in IVN
Daarom is het bijzonder interes- Gebouw De Groenling, Veldstraat
Wanneer
zaterdag 28 september 2013
sant om eens
te kijken wat
er al- 4, Heeswijk-Dinther.
van 15.00 tot 18.30 uur
Waar

DO
19-09

ZA
21-09

ZO
22-09

MA
23-09

DI
24-09

WOE
25-09

19:00
21:15

20:00

20:00

20:00

15:00
19:00
21:00

19:45

19:45

15:45
19:45

15:45
19:00
21:30

20:00

20:00

16:00
20:00

We're The Millers

Abdij van Berne
Abdijstraat 49 | 5473 AD Heeswijk
secretariaat@abdijvanberne.nl
€ 5,00 te voldoen bij de ingang

20:00

Berne in Debat
Aanmelden
Kosten

VR
20-09

18:45
21:15

18:45
21:15

White House Down
19:45

UDEN - Gitarist Rolf van Meurs
uit Heesch geeft zondag 22
september een bijzonder concert in het museum voor religieuze kunst te Uden.
HEEsWIjk-DINtHEr - Op 28 augustus was het 25 jaar geleden dat Denis Hendrickx tot priester werd gewijd. Na zijn keuze tot 71ste abt van
Berne koos hij tot zijn wapenspreuk ‘te doen gerechtigheid’.
Gezien de achtergrond van abt Denis en gelet op zijn wapenspreuk,
organiseert de abdij een symposium rond de ontwikkelingen in de
zorg. Het thema wordt benaderd
vanuit drie invalshoeken
1. het sociaal-economisch-maatschappelijke vlak
2. het vlak van de zorginstituten;
3. het theologisch vlak.
Eerste gespreksronde
* prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, oudminister
* prof. dr. Erik Borgman, theoloog

OPEN
DAGEN

* mevr. drs. lnge van Nistelrooij,
‘zorg’-deskundige
Tweede gespreksronde
* deskundigen uit de praktijk
Derde gespreksronde
* alle aanwezigen aan het woord
Gespreksleiding dr. ralf Bodelier
,wereldpodium tilburg.
zaterdag 28 september van 15.00
tot 18.30 uur, Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk
Aanmelden:
secretariaat@abdijvanberne.nl
kosten: € 5,00 te voldoen bij de
ingang.

FOTOSTUDIO EKATERINA

Zaterdag 28 en zondag 29 september
van 10.00-17.00 uur

GRATIS fles
j
champagne bi
p
oo
nk
aa
re
de
ie
en
op
de
tijdens
dagen.
Heilarensestraat 4
Heeswijk-Dinther
www.ekaterinakruchkova.com

Pim Langens
M 06 525 448 08

Expositie van ART FOTO’S door
EKATERINA KRUCHKOVA en SCULPTUREN door
RUURD HALLEMA en AMIRAN DJANASHVILI

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

20:00

16:00
19:00
21:30

15:45
19:00
21:30

Now You See Me
21:30

Deze middag zal geopend worden door zijn leerling Frank van
de Veerdonk. Beiden zullen
ook enkele duo-werken spelen.
Aanvang voor het concert is
15.00 uur. Een kaartje voor het
museum is tevens entreebewijs
voor het concert.

21:30

21:30

The Lone Ranger
19:45

31e Zwetsavond CV
de juinders

18:45

18:45

18:45

Verschrikkelijke Ikke 2 3D
16:00

HEEsWIjk-DINtHEr - Op 16
november 2013 houdt onze Carnavalsvereniging de Juinders,
haar
31ste
zwetsavond
in café De Toren, aanvang
20.11
uur.
Er zal weer
veel gelachen
kunnen worden met de
plaatselijke
tonpraoters!

13:15

13:15

13:45

De Smurfen 2 3D
16:00

13:15
15:30

13:15
15:30

13:30
15:45

16:00

13:00

13:00

13:45

Spijt!

Er is door diverse deelnemers
van vorige edities al toegezegd
mee te willen doen op deze
31ste editie. Onze formule is
alom bekend; lachen met plaatselijk talent en invulling van een
geweldig leuke avond.

jan kan de broodnodige informatie verstrekken.

15:00
19:00
21:00

Smoorverliefd

Van Meurs studeerde recentelijk af aan het conservatorium in
tilburg met een 9,5. Op dit moment studeert hij voor zijn master aan het Lemmensinstituut te
Leuven. Ook is hij gitaardocent
bij Mik kunsteducatie. Virtuoze
werken van o.a. tarrega, sor en
Legnani zullen ten gehore worden gebracht.

Natuurlijk is er altijd plaats voor
nieuw talent, jong of oud, maakt
niet uit. U kunt zich hiervoor zo
snel mogelijk opgeven bij jan
Linders: tel. 0413-291257 of per
email: lindersjan@home.nl.

19:00
21:00

Art-House is terug bij INDUSTRY!
Met 23-09 Quartet en 24-09 Jayne Mansfield's Car!
Voor het gehele programma kijk op www.industrybioscoop.nl
Bij inlevering van deze bon tijdens de Art-House film
krijgt u een gratis kopje koffie!

Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl
Service Bioscoop INDUSTRY

P

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel
rkeren!

Gratis pa

0413 - 820990

wk. 38,39
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Het is gelukt!
Heesch - Half juni vroegen Toos
en Leon Hendriks via deze krant
om aandacht voor de sponsorloop
waaraan zij gingen deelnemen.
Toos Hendriks-van Herpen (79)
en zoon Leon Hendriks uit Heesch
liepen de Nijmeegse vierdaagse
uit!

2013 i

Zij gingen samen de Nijmeegse
4-daagse lopen om geld in te zamelen voor onderzoek naar Multiple Sclerose. Nou, deze oproep
heeft veel reacties en donaties
opgeleverd. Toos liep het mooie
bedrag van € 1350,- bij elkaar en
Leon nog eens € 1050,-. Samen
dus maar liefst € 2400,-.
Namens deze weg willen Leon en
Toos (ook namens de stichting MS
Research natuurlijk) iedereen hartelijk bedanken voor alle positieve
aandacht en natuurlijk voor de donaties!

Karin Bruers bij BBE
Het Bernhezer Business Event ontvouwt een stukje van het programma, bestemd voor iedere ondernemer met een warm hart voor de
regio.
Het Bernhezer Business Event is op zaterdag 5 oktober in Nistelrode.
We hebben gekozen voor een laagdrempelige opzet en een gevarieerd programma zodat iedereen aan zijn trekken komt. Verder kan de
muziekkeuze van de avond mede door u worden bepaald.

Sjef van Hoek 60 jaar Broeder
HEESCH – Zestig jaar geleden is Sjef van Hoek uit Heesch ingetreden bij
de Broeders van La Salle in Groot Bijgaarden (België). Deze week viert
hij dit jubileum samen met familie, vrienden en medebroeders in zijn
huidige woonplaats Cuijk.
Sjef werd op 15 juni 1937 geboren
op Zoggel in Heesch als zevende
kind van Peter en Dina van Hoek.
Na de lagere school vertrok hij op
12-jarige leeftijd naar de MULO
in Baarle Nassau. Vanaf dat moment woonde hij niet meer thuis
en begon zijn voorbereiding op het
kloosterleven.
Op de leeftijd van 16 jaar werd hij
‘gekleed’ tot broeder. Na twee jaar
ging hij terug naar Baarle Nassau
om op de kweekschool het vak
van docent bijgebracht te krijgen.

Zijn hele werkzame leven heeft hij
daarna lesgegeven in wiskunde en
handelsrekenen aan de mulo in
Helmond. Hij woonde in die tijd
bij de broeders in Mierlo-Hout. Na
zijn pensionering werkte hij nog jaren in de bibliotheek van de fraters
van Tilburg voor het archief van de
missionarissen.
De laatste jaren zette hij zich in als
vrijwilliger bij het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Naast zijn belangstelling
voor historie is Sjef ook een groot
liefhebber van muziek. Op dit mo-

We ontvangen u tussen 19.00 – 19.30 met een glaasje bubbels op
foodplaza, waar diverse horeca-ondernemers uit de Bernheze-kernen
u culinair zullen verrassen met hun specialiteiten. U heeft anderhalf
uur de tijd om hier uitgebreid van te genieten.
Vervolgens gaan alle gasten naar het podiumprogramma voor de bekendmaking van Ondernemer en Jonge Ondernemer van het Jaar. Dit
alles onder de aanstekelijke en humorvolle invulling van uw presentatrice Karin Bruers.
Vervolgens barst het feest los. We gaan nu nog niet alles verklappen
maar wij zullen u in de loop van de avond een aantal keren aangenaam verrassen.

Met een groot
analytisch
vermogen weet
ze telkens
het juiste
evenwicht te
vinden tussen
ernst en humor

ment is hij nog dirigent van vier
koren.
Het adres is Sjef van Hoek Graaf
Hermanstraat 47 kg. 5431 GR
Cuijk.

leeijen electro
• Electrotechniek
• Huishoudtechniek

?
t
o
p
a
k
e
in
h
c
a
m
s
a
W
43
Bel: 0412-4510

pparatuur
r, drogers, koel en vriesa
Ook voor inbouwapparatuu

kijk voor meer info op

www.leeijen-electro.nl
witgoed, reparatie en verkoop
Achterste Groes 11 • 5384 VG Heesch • 0412 451043
info@leeijen-electro.nl • www.leeijen-electro.nl

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

Computercursussen
en workshops
Heeswijk-Dinther - Bij de DOP
(Digitale OntmoetingsPlaats) in
Heeswijk-Dinther starten binnenkort de volgende cursussen en
workshops:
23 september: Kennismaken met
de computer voor beginners
24 september: Cursus fotobewerking
25 september: Workshop Fotoboek maken
26 september: Cursus internet en
email
Voor de bovengenoemde cursussen zijn nog enige plaatsen vrij.
Geef u dus snel op bij onze coördinator Ben Beeftink, tel.: 06 51 31
76 09, of via een inschrijfformulier
bij het Cultureel Centrum Servaes.

Nominatie is goed voor
Heeswijk-Dinther- De Toren ‘Eten en Drinken’ in Heeswijk-Dinther
is een bruisende locatie waarin ‘complete’ horeca te vinden is. Zo heeft
de Toren een gezellig bruin café, zowel authentiek als modern en met
gasten van 16 tot 75 jaar! Een café voor jong en oud dus. Voor een lekker drankje, even borrelen met je collega’s om de week af te sluiten, of
gewoon een afzakkertje met je vrienden.

D

aarnaast heeft De Toren een
uitstekende menukaart waar
gasten de gelegenheid hebben om
lekker te tafelen in een gezellige
ambiance. De zalen van De Toren
zijn dé plek in de regio voor feesten en partijen en ook op locatie
(Catering/Styling/Entertainment)
brengen zij de service en expertise
tot een memorabele en zeer waardevolle beleving.
Het bedrijf is genomineerd voor de
titel ‘Ondernemer van het Jaar’.
“Deze nominatie is niet alleen goed
voor mij, maar voor de hele sector“, vertelt eigenaar Jeroen van
den Broek. “We werken keihard en
dan is dit een mooie beloning. Er zit
toch veel beweging in onze bran-

che. Dat vraagt extra inspanning
om voor al onze klanten de beste
partij te zijn. We zijn zestien jaar
bezig en hebben het volgens de
jury goed gedaan. Die waardering
doet ons goed. We zijn ook sociaal
en maatschappelijk betrokken, ook
dat is dus opgevallen. We zien uit
naar de verkiezing tijdens het BBE
op 5 oktober. Een mooi feest waar
we al jaren graag van de partij zijn.
Een goede manier om ondernemend Bernheze ongedwongen te
ontmoeten.”
www.cafedetoren.nl
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AGENDA.
SEPTEMBER
Kaartverkoop: www.bernhezerbusinessevent.nl
26 SEPTEMBER
Gratis workshop Social Media voor alle sponsoren

in motion

5 OKTOBER
Bernhezer Business Event

Hanenberg Materieel BV
De Sherpa voor weg-, tuin- en
bouwwerkzaamheden

niSTELrODE – Mart en Helma van den Hanenberg timmeren al 25 jaar
actief en innovatief aan de weg naar betere arbeidsomstandigheden
bij bouwwerkzaamheden. Ze staan daarbij niet op de barricades voor
sociale voorzieningen, maar zorgen dat de mens ‘in de bouw’ minder
belastend werk hoeft te doen.

‘We zijn heel trots op de nominatie’
HEESCH – Op 5 oktober aanstaande vindt tijdens het Bernhezer Business Event de bekendmaking plaats van
de winnaars van de verkiezing tot Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van het Jaar. Peters
Aanhangwagens uit Heesch is een van de drie genomineerden voor de prestigieuze award ‘Ondernemer van
het Jaar’.

Helma en Mart Hanenberg
Harm en Jurgen Peters

D

e bedrijfsnaam ‘Peters aanhangwagens’ dekt eigenlijk
niet meer de lading van het assortiment. Want naast aanhangwagens
kunt u bij het Heesche bedrijf ook
terecht voor paardentrailers/veewagens, men- en marathonwagens, boottrailers en occasions.
Peters aanhangwagens is ook gespecialiseerd in kwalitatieve oplossingen op het gebied van verkoop,
verhuur/lease, reparatie en onderhoud en zelfbouw. Directie van het
genomineerde bedrijf dat onlangs

het 25-jarige bestaan vierde, bestaat uit vader Bert met zijn zoons
Jurgen en Harm. “We zijn heel
trots op deze nominatie,” vertelt
Harm.
“Het is een waardering van mensen uit de gemeente die kijk hebben op bedrijfsvoering, dat maakt
het extra bijzonder.
We zijn een goed en gezond bedrijf, mooi dat dat ook wordt opgemerkt door de jury. We waren
vorig jaar ook op het Business

Event, een prachtig initiatief voor
en door ondernemers. Dit jaar
maakt de uitverkiezing het natuurlijk allemaal nog bijzonderder.”

www.petersaanhangwagens.nl

de hele sector

D

e ‘sjouwers’ die zij bedenken,
ontwerpen, ontwikkelen en
produceren, met onderdelen uit
Bernheze, zijn inmiddels wereldwijd bekend. niet voor niets is hun
(elektrische) Sherpa 100 ECO (wat
drager betekent en komt van de
Sherpa’s uit Tibet) genomineerd
voor de Accenture innovation
Award 2013.
De basis voor hun bedrijf vinden
we in de (wegen)bouw. Mart komt
zelf uit een familie met wegenbouwers en wilde dat de mensen in
de tuinbouw, sloop, wegenbouw
en bouw, zo lang mogelijk konden

Ook onderstaande bedrijven
steunen BBE
ROBIJN
Leddux BV

Foto: Marcel van der Steen

doorwerken met een goede conditie. Creativiteit en doorzettingsvermogen heeft dit ondernemersechtpaar inmiddels een prachtig bedrijf
opgeleverd. Ze zijn blij verrast genomineerd te zijn voor de award
‘ondernemer van het jaar 2013
in Bernheze’. Hun bekendheid is
nogal branchegericht en richt zich
op (bouw)bedrijven nationaal en
internationaal.

www.hanenberg-materieel.nl

Word sponsor
voor
26 september

SMARAGD
De Lorijn BV
Van Mook bewakingsdienst

En ontvang een
uitnodiging voor de gratis
workshop Social Media.

VRIEND
Aannemingsbedrijf
van de Beeten
Autobedrijf Alfred van Dijk
Bomenpark eten & drinken
Fysiocentrum Heesch
Hanenberg Materieel
Opdidakt BV
Vervoersservice van Driel
rösler- Benelux BV

Tijdens het BBE wordt u de hele
avond in de watten gelegd; van
een food-plaza bij binnenkomst,
de bekendmaking van de winnaars, een geweldige feestavond met live muziek tot het
laatste drankje in de gezellige
feestlocatie bij Geert en Sandra
Hermes. Beleef het mee.

Deze pagina wordt gesponsord door:

Of... koop uw entreekaart
voor het Bernhezer Business
Event (à € 75,-).
Meer informatie:
www.bernhezerbusinessevent.nl

Jeroen en Mieke van den Broek

Foto: Marcel Bonte
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wij feliciteren
met zijn

90ste

www.belee

fpetrushoev

e.nl

De OrANGerie
voor de horeca
l

roenteenfruit.n

www.heerkensg

Het idee van vader jan uit 1950 is nog steeds actueel bij
Van tilburg Mode & sport, kleding voor elke portemonnee
met gratis koffie en een gratis vermaak service. De gratis
koffie is inmiddels uitgebreid tot een orangerie waar het goed
toeven is en waar de bezoeker van dit modewarenhuis naast de koffie
of thee kan kiezen uit een groot assortiment van vers geperste sappen,
salades, soepen en andere zoete of hartige lekkernijen uit eigen
keuken. zo hoeft niemand naar huis om de lege maag te vullen.
Het team van de orangerie
heet iedereen hartelijk
welkom.

KIPSALADE

€

4,15

an
Bouman & V
MAALTIJDSALADES... Beerendonk
Heerlijk verse

andel

agrooth
Rijk gevulde salades met uitsluitend
horecverse
ingredienten in diverse smaken.

ndonk.nl

beere
www.bouwman

MOZARELLASALADE
TONIJNSALADE

€

4,65

www.vanmook.echt

ebakker.nl
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Jan van Tilburg

verjaardag

VAN De wijGert
VerHuur B.V.
Verhuur/verkoop van
Party benodigdheden
www.wijgert.nl

www.slagerijvanorsouw.nl

tions.nl

www.tastysolu

‘90 jaar en vol energie.
Van harte gefeliciteerd’
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Het weBSHOpteAM iS VerHuiSD
Van tilburg Mode & sport gaat met haar tijd mee. Niet alleen in de modieuze kledinglijnen,
maar ook in de bereikbaarheid. Even geen tijd om te shoppen? Dan kunt u op elk moment
van de dag uw keuze maken in de uitgebreide webshop van Van tilburg.
In de 2,5 jaar dat Paul van tilburg de webshop www.vantilburgonline.nl runt, is er
veel veranderd. Afgelopen maand zijn ze verhuisd van Weijen naar het Laar. In de winkel
achter de sportafdeling wordt in eigen beheer, door een klein en professioneel team de
overzichtelijke en goed vormgegeven webshop gevuld. Van de foto’s die gemaakt worden tot
aan de snelle afhandeling van bestellingen.
Er is een directe koppeling tussen het assortiment dat u in de winkel vindt en het assortiment
van de webshop. zo kunt u bij uw keuze altijd verzekerd zijn van een up-to-date assortiment
met kwaliteitskleding.
Maar liefst 190.000 bezoekers per maand, waarbij de uitspraak van Paul: “de online wereld
is een vak apart”, waar is, maar toch is de aftersales ook hier goed geregeld, want het imago
van de webshop weerspiegelt het imago van de winkel.

OuD eN Nieuw VlOeieN iN elKAAr OVer
De prachtige oude boerderij aan het Laar in Nistelrode blijft behouden. Ook
de familie Van tilburg hecht waarde aan cultuurhistorische monumenten.
Met behoud van de karakteristieke eigenschappen zal de boerderij een
nieuwe invulling gaan krijgen. Een verbinding tussen oud en nieuw zal
tot stand gebracht worden. Het gebouw leent zich uitstekend voor
de persoonlijke aandacht die sommige klanten van Van tilburg
wensen, zoals een personal shopper.
tijdens het shoppen is het dan heel prettig om af en toe even iets
lekkers te nuttigen. Daarvoor zal er naast de Orangerie in de winkel, in de
boerderij een extra mogelijkheid gecreëerd worden. Ongetwijfeld zal menigeen
hier lekker gaan zitten om in alle rust even een ‘kop koffie met’ of iets anders uit de
creatieve keuken van Van tilburg tot zich te nemen.

Ook aan het gemak wordt gedacht. Want, wat is nu een consumentenparadijs zonder
voldoende parkeergelegenheid. Daarom zal de parkeergelegenheid aan de achterzijde van de
boerderij uitgebreid worden met 30 parkeerplaatsen. Het gemak dient de mens!

De SpOrtAFDeliNG GAAt VerHuiZeN
Van tilburg Mode & sport is bijzonder betrokken bij een gezond en actief leven. zo sponsoren zij legio sportclubs zoals Prinses Irene,
tV De Hoef, hockeyclub HDL en vele andere regionale sportclubs. recentelijk organiseerden zij de Van tilburg ten Miles, inclusief een compleet
voorbereidingstraject onder begeleiding van Marleen Frunt, maar ook diverse andere sportevenementen.
Bij een actief leven hoort een juiste uitrusting. sportkleding en sportschoeisel krijgen binnen Van tilburg Mode & sport in de toekomst nog meer
aandacht. Naast hockey, voetbal, tennis zullen ook sporten als hardlopen, fietsen en wandelen uitgebreid worden, wat betreft het assortiment.
De voorbereidingen zijn in volle gang om in het pand van de voormalige jumbo, een groots opgezette sport specialshop in te richten.
Het streven is om u in december al te kunnen ontvangen, voor uw inkopen voor de feestdagen, de wintersport en indoor activiteiten.

Voor elk wat wils. Naast de bekende merken als Gaastra, O’Neil, the North Face, Tenson en Jack Wolfskin, zijn er nog diverse andere
merken ook nu al te vinden. Dat assortiment zal vanaf december zeker uitgebreid worden.
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Advertorial

tuincentrum

De ‘r’ is in de maand: planttijd bij uitstek

ZONDAG OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
voor zondag 22 september

Speciale
g
aanbiedin

SIERGRASSEN

2 + 1 GRATIS

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

‘Hoogsensitiviteit,
hoe ga ik daar mee om?’
BernheZe – Elke dag doen we veel indrukken op: geluiden, smaken,
geuren, bewegingen, sferen. Hoogsensitieve personen ervaren alles
veel intenser. De prikkels worden minder gefilterd en hebben een veel
grotere impact dan bij andere mensen. Hoogsensitiviteit is in de eerste
plaats een karaktertrek en zeker geen ziekte. Toch kan hoogsensitiviteit
leiden tot problemen bij zowel kinderen als volwassenen (leerstoornissen, ziekte) als je er geen rekening mee houdt.

steeds meer mensen merken dat
zij of hun kind hooggevoelig zijn.
In twee lessen leert Alja van de
Burg u hoe u of uw kind hiermee
beter om kan gaan. Hierbij maakt
zij gebruik van haar kennis en persoonlijke ervaringen op dit gebied.
U onderzoekt welke prikkels belastend zijn en hoe deze verminderd

HEEsCH - Nu de temperatuur geen zomerse waarden meer heeft kan er weer volop geplant en verplant worden in de tuin. De herfstmaanden zijn ideale maanden om de tuin een face-lift te geven en klaar te maken
voor het volgende seizoen. Dat kan betekenen dat er een aanvulling moet komen in de beplanting, maar
soms is een totale renovatie nodig om aan de wensen te voldoen die u aan de tuin stelt. Juist om hier een
goede balans in te vinden en te komen tot een juiste keuze, adviseert Tuincentrum Life and Garden u heel
graag.
juist in de herfst nu de bodemtemperatuur nog vrij hoog is vormen
heesters, vaste planten, etc. zeer
snel nieuwe wortels. Daarmee is de
groei in het volgende jaar gegarandeerd beter en bloeien deze nieuwe planten ook veel rijker. Voor
bomen, als die niet in pot zijn gekweekt, betekent dat, als die moeten worden geplant of verplant, er
evenwel nog even moet worden
gewacht tot het blad is gevallen.
september is ook een prachtige

voetbal

periode om kleur in de tuin te
brengen voor het najaar. Heesters
en vaste planten, die in het najaar
bloeien, of een schitterende herfstkleur geven, laten je vergeten dat
de winter in aantocht is. Maar ook
perkplanten, zoals bijvoorbeeld violen, geven nu al kleur en blijven
dat doen de hele winter door, tot
het late voorjaar.
Met het inrichten van de tuin kan
nu al de sfeer en kleur voor het
volgende voorjaar worden aan-

gebracht. “Het najaar is ook de
periode dat de tuin moet worden
voorzien van een afgestemde bemesting. Afhankelijk van de beplanting, of dat heesters, vaste
planten of gazon is, moet er de
juiste bemesting worden gegeven.
Voor advies op deze en andere
vragen staan wij graag klaar voor
onze klanten”, aldus rinus Meijs
van Life and Garden Heesch.
www.heesch.lifeandgarden.com

Overwinning in elsendorp
VOrstENBOsCH - Na een slechte
start vorige week thuis was er zondag 15 september een overwinning voor het team van Mario van
Berkom (trainer 1ste elftal Vorstenbossche Boys) in Elsendorp.

kunnen worden met o.a. oefeningen die u in balans brengen maar
ook door kleuren, planten, Feng
shui en meridiaanmassage.
Bij de Eijnderic in Heeswijk op donderdag 3 en 10 oktober van 19.30
tot 22.00 uur. Inschrijven is mogelijk via www.eijnderic.nl. Heeft
u vragen dan kunt u altijd contact
opnemen met een van de medewerkers van de Eijnderic via telefoonnummer 0412-454545.

Ondanks dat vier spelers helemaal
niet konden spelen vanwege blessures en drie mannen licht geblesseerd op de bank zaten kon men
profiteren van een slecht spelend
Elsendorp. Luuk van kessel bracht
het spel in de eerste helft op 0-1
en scoorde ook in de tweede helft
nog een doelpunt.
Een derde goal van Luuk werd helaas afgekeurd.

zij zijn bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van 9.00 tot
17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. Een e-mail sturen kan
via info@eijnderic.nl.

voetbal

V.V. Heeswijk in nieuwe outfit

Kapsalon van Dinther
is op zoek naar een

Enthousiaste collega
Voor meer informatie: info@salonvandinther.nl

HEEsWIjk-DINtHEr- Het senioren damesteam van Voetbalvereniging Heeswijk speelt in prachtige nieuwe
tenues. Deze zijn geschonken door de hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff en Zn. Afgelopen zondag werden de
tenues overhandigd en meteen in gebruik genomen.
Met hoofdsponsor Gebr. Dijkhoff
en zn. is voetbalvereniging Heeswijk zeer tevreden.
Weijen 11 - 5388 HL Nistelrode - 0412-612764
Kerkstraat 26 - 5384 KC Heesch - 0412-451004

Volgens voorzitter Peer Verkuijlen
is de vereniging vooral blij met

deze steun omdat alle teams er
goed uit moeten zien.
De tenue’s voor zo´n 30 teams kosten veel geld en daarom is steun
van sponsoren zeer welkom. Gebr.
Dijkhoff en zn., ondermeer actief

in grond en sloopwerkzaamheden,
laat op deze wijze zien ook als ondernemer te willen investeren in
maatschappelijke zaken en steunt
daarmee een actief verenigingsleven.
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Sparta ’25
troeft HVCH
al snel af

Heesch – In de tiende minuut
stond HVCH al op een 2-0 achterstand in Beek en Donk.
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voetbal Avesteyn
Prinses Irene
verliest bij kampioenskandidaat eerste punt in de derde klasse!
Nistelrode - Het seizoen is nog maar net begonnen en het is dus nog
vroeg om nu al te spreken over titelkandidaten, maar Venlosche Boys is
er wel een. Het elftal bulkt van de individuele kwaliteiten en is ook een
gedegen collectief.
Prinses Irene verloor met 1-0, vlak
voor rust kopte Polman raak. Het
Prinses Irene elftal verdient een
compliment voor de wijze waarop
men als team streed.

wel op cruciale momenten het juist
niet goed zag. In de laatste 25 minuten was Prinses Irene zeker niet
de mindere en had zomaar de gelijkmaker kunnen vallen.

In de 2e helft werd de ploeg een
glaszuiver doelpunt onthouden
door de jeugdige scheidsrechter
Vink. Die vaak goed floot, maar

Over de gehele wedstrijd gezien
valt te leven met een nederlaag,
hoewel een puntje er, zeker in de
slotfase, zomaar had ingezeten.

Te weinig inzet van de Heeschenaren lag daaraan ten grondslag. In de eerste helft wist
HVCH welgeteld twee kansen
te creëren, waarvan er dan nog
een op de paal belandde. In de
tweede helft was het spel van
HVCH wel wat beter en werd
er meer van afstand geschoten.
Sparta-doelman Tom Verhoeven raakte daarvan niet onder
de indruk.

Heeswijk-Dinther - Na het teleurstellende verlies vorige week
in Geffen, werd er vandaag vol
goede moed aangetreden tegen
Achates uit Ottersum. Avesteyn
kon helaas weer niet met een volledig fitte selectie aantreden.
Voor de wedstrijd werd het nieuwe
tenue van Avesteyn gepresenteerd,
in aanwezigheid van de sponsoren.
Over de wedstrijd kan heel veel
gezegd worden maar de eindstand

0-0 zegt eigenlijk voldoende. Het
spel golfde op en neer, waarbij de
ene periode Achates duidelijk het
betere had van het spel maar ook
Avesteyn zich niet onbetuigd liet.
Vermeldenswaardig was de verdienstelijke terugkeer van Nick van
der Heijden na lang blessureleed.
Er waren over en weer kansen.
Uiteindelijk werd met veel inzet
het eerste punt in de derde klasse
behaald. Dat geeft de burger weer
moed.

voetbal

Driepunter
voor Prinses
Irene vrouwen

Nistelrode - Met een elftal,
met in de basis vier speelsters
onder de 20 jaar, vier begin
twintigers en drie dertigers,
heeft José van Hoof een mooie
mix in haar elftal.
Zondag werd met 3-1 gewonnen
van de girls van Victoria Boys uit
Apeldoorn. Dat elftal eindigde
vorig seizoen met één puntje
minder dan Prinses Irene, op de
6e plaats in de hoofdklasse. Met
en sterk keepende Van Mourik
en de weer uitstekend spelende
Meggy Wijnen, door Van Hoof
omgeturnd van aanvalster naar
verdedigster, zat het achterin
goed dicht. Bij de rust stond het
2-1 door doelpunten van Leenman en Van Kessel aan Nistelrodese kant. Sanne Huberts bepaalde de eindstand op 3-1.

paardensport

Nederlands Kampioen enkelspan Wilma Meulendijk

Heesch – Wilma Meulendijk is – samen met haar man Jeroen – intensief bezig met de paardensport. 8 Jaar geleden kondigde zij aan zelf te willen gaan mennen en dan in het enkelspan. Tot die tijd was zij vaste groom bij de tweespan van Jeroen. Zij begon met ’n Fries. Nu
8 jaar verder heeft zij het Nederlands Kampioenschap voor enkelspan in de wacht gesleept.
Wilma is super enthousiast over haar huidige
paard Sander: “Sander is 14 jaar en heeft tot
vorig jaar altijd in een dubbelspan gestaan. Ik
heb het paard toen gekocht en ben het gaan
trainen in het enkelspan. Dit heeft hij heel
goed opgepakt en we hebben dan ook in
2013 al diverse prijzen in de wacht gesleept:
In januari reservekampioen district Zuid, in
augustus Kampioen District Zuid Dressuur
en Vaardigheid en op 6 en 7 september de

6e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen Samengesteld. Afgelopen weekend kwamen in Ermelo de 25 beste menners
enkelspan paard klasse L strijden om de titel,
Sander en ik hebben gestreden, het liep ook
heel goed en nu ben ik Nederlands Kampioen.” Wilma is momenteel ook in training
met de 4-jarige ruin Bono en vanaf mei 2013
is zij officieel gediplomeerd Orun Meninstructeur niveau 2.
Foto: Photowerken

en
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Heeswijk-Dinther - Zaterdag 14 september tekenden Peter van Tilburg en Henry van Zutphen een sponsorcontract voor clubkleding. De komende drie jaar zorgt Van Tilburg Mode & Sport dat leden van Hockeyclub HDL hun clubkleding kunnen aanschaffen in de winkel in Nistelrode. Bovendien krijgen sponsors die
een team willen voorzien van shirts/outfit een speciale korting.
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Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000
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De clubkleding werd gepresenteerd in het clubhuis. Prachtige
bordeauxrode shirts met het clublogo erop.
Daarnaast was aanvullende kleding te koop, zoals zwarte korte
broeken, rokjes, trainingspakken
en hooded sweaters. Leden en ouders waren enthousiast over het
assortiment en er werd dan ook
druk gepast tussen de wedstrijden
door.
Van Zutphen: “De laatste jaren zagen we het beeld op het hockeyveld geleidelijk veranderen: steeds
vaker kozen teams voor functionele
in plaats van katoenen shirts. Hockeyclub HDL heeft besloten deze
trend te volgen en heeft samen
met Van Tilburg Mode & Sport gekozen voor functionele clubkleding
van het merk Reece, trendy én
comfortabel. Op deze wijze krijgen
we weer wat meer eenheid in de

Directeur Peter van Tilburg en Voorzitter Henry van Zutphen tekenen het
sponsorcontract voor clubkleding

uitstraling van de club op het veld.
Het is duidelijk waar nieuwe leden
hun shirts en aanvullende kleding
kunnen kopen.

Voor sponsors die een heel team
willen voorzien van shirts/outfit
is een speciaal pakket samengesteld.”

Bernheze sportief
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waterpolo

voetbal

Jeugdwaterpolo krijgt flinke
impuls door samenwerking

Heeswijk wint ook eerste uitduel
Heeswijk-Dinther - Op sportpark ’t Spansel floot scheidsrechter Vullings om half drie de eerste uitwedstrijd van vv Heeswijk in het seizoen
2013-2014. De tegenstander was Sparta ’18 uit Sevenum dat twee jaar
op rij kampioen was geworden.

Heeswijk-Dinther - Na de zomervakantie hebben VZ&PC Nautilus
en Gorgo de handen ineen geslagen om het jeugdwaterpolo binnen de
regio Veghel/Bernheze verder uit te breiden.
Beide verenigingen hebben te weinig jeugdleden om een team in te
kunnen schrijven voor de competitie. Door de krachten te bundelen
komt deze stap ineens veel dichterbij. In augustus zijn we gestart
met een groep van ca. 20 kinderen
die het waterpolo onder de knie
proberen te krijgen.

varen trainer van 8.30 – 9.30 uur
in zwembad ‘de Beemd’ in Veghel.
Omdat we dit seizoen nog niet mee
kunnen doen in de competitie zullen we zoveel mogelijk wedstrijdervaring opdoen door deel te nemen aan (mini) toernooien en oefenwedstrijden. Wij verwachten er
in het nieuwe seizoen voldoende
jeugdwaterpoloërs bij te krijgen,
Door de samenwerking kunnen de zodat we in 2014/2015 met 1 of 2
trainingen
mooier
ingericht
worploegenturnen
in de competitie
uit handbal
kunvoetbal
hockey
tennis
basketbal
volleybal
den en zijn wedstrijdsituaties beter nen komen.
te trainen.
Heb je zin om met ons mee te
De groep varieert in leeftijd van 9 doen, neem dan contact op met
tot 15 jaar en traint op zondagoch- waterpolo@zvgorgo.nl of bel 06tend
van een er11314980.
beugelenonder begeleiding
boksen
badminton
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

Altior E2
boekt ruime overwinning
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

delijk met 8-1. Doelpunten zijn gemaakt door: Mirte 2x, Isis, Marit,
Marleen 2x en Floor D 2x. Wij zijn
reuze blij met deze overwinning.
biljarten
duivensport
judo
vissen
De eersteskien
2 puntensnowboarden
zijn binnen,kano
op
naar de volgende.
Ajola/De Wilma’s 2 – Altior 2		
Uitslag: 8-10
Emos 3 – Altior 5. Uitslag: 9-6
Altior R1 – Avanti R1. Uitslag: 2-5
Altior A2 – Korloo A1. Uitslag: 8-5
schaken
kaarten/bridgen
SVOC ’01
B1 – Altior B1. Uitslag:
dammen
Heeswijk-Dinther - Altior E2 8-5
– Rooi E2. Na twee zware tegen- Altior C1 – DDW C1. Uitslag: 2-1
standers hebben we de eerste pun- De Korfrakkers D1 – Altior D1. Uitten binnengehaald.
We konden dit slag: 3-8
1cm b
weekend laten zien dat we toch al Altior D2 – Be Quick D1.
iets geleerd hadden en al weer een Uitslag: 1-3
1,2 cmgrote
b
beetje aan het
veld gewend Altior D3 – De Korfrakkers D5. Uitwaren.
slag: 8-1
Emos E3 – Altior E1. Uitslag: 0-7
We stonden in de rust met 4-1 Prinses Irene E2 – Altior E3. Uitvoor. Na de 1,4cm
rustb gingen we door slag: 4-0
met scoren. Soms wat gehaast Altior F1 – De Korfrakkers F2
omdat we allemaal wilden scoren Uitslag: 0-1. Strafworpen: 4-0
karten
motorsport
enautosport
luisteren was bij sommigen
ook De Korfrakkers
F4 – Altior F2		
nog moeilijk. We wonnen uitein- Uitslag: 1-0. Strafworpen 2-1.

De gastheren begonnen sterk aan
het duel. Gevaarlijk werd Sparta
’18 vooral uit stilstaande situaties,
maar doelman Lunenburg hoefde
niet handelend op te treden. Na

bridgen
Heeswijk-Dinther - Op zaterdag
28 september organiseert Bridgeclub De Klotbeek het ‘Open Klotbeek Toernooi’.

een kwartier namen de gasten uit
Heeswijk het heft in handen en
werd het veldspel beter. In de 20e
minuut resulteerde dit in de eerste
kans voor de blauw-witten. Camiel

van Doorn ving een afgeslagen bal
op rond de middenlijn en bediende direct Cetin Alpdogu die met
rechts, beheerst de 0-1 aantekende. Heeswijk was daarna sterker,
maar dit kwam niet tot uitdrukking
in kansen. Net voor rust werd de
score toch verdubbeld. Van Doorn
draaide een vrije trap links van de
goal in en bij de tweede paal was
Michel van Druenen attent genoeg
om de 0-2 binnen te glijden.
Na rust probeerde de ploeg uit
Sevenum de aansluitingstreffer te
forceren, maar de grootste kans
voor de gasten werd over het doel
van Lunenburg geschoten. Direct
daarna besliste Heeswijk de wedstrijd. Invaller Van Dijke stoomde
op aan de rechterkant en bereikte
Alpdogu bij de tweede paal, 0-3.
Wouter van Dijke stond ook aan
de basis van de 0-4.
De Heeswijk-aanvaller pikte de bal
net over de middenlijn op en bediende na een actie over links Stef
Adank die de eindstand op het
bord bracht.

Open Klotbeek Toernooi 2013
16.30 uur worden de prijzen uitgereikt.

Prijzen
Er zijn vele prijzen te winnen. De
De
wedstrijd,hockey
die gesponsord
wordt
wisselbeker
is bestemd
voor hethandbal
best
voetbal
tennis
basketbal
turnen
volleybal
door de Rabobank, vindt plaats in scorende paar, waarvan één van
CC Servaes, Heeswijk-Dinther.
beide spelers lid is van De Klotbeek.
Rond 13.00 uur start het bridgen. Inschrijven
Tussen de 3e en 4e ronde wordt Tot zaterdag 21 september kan
een
kleine pauze
en rond
wordenwaterpolo
ingeschreven
op de maanbeugelen
boksen ingelast
badminton
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis

dagse clubavond of per e-mail:
tenw.romijn@ziggo.nl o.v.v. naam,
woonplaats, tel. en bondsnummer
van beide deelnemers, i.v.m. toekenning Meesterpunten van N.B.B.
Verdere inlichtingen bij Theo Romijn tel. 0413-291284. De kosten
bedragen € 15,00 per paar, bij aanmelding te voldoen of te storten op
rekening 11.16.29.985 van B.C. de
Klotbeek, onder vermelding van de
namen van de deelnemers.

korfbal

Korfbalsters
spelen onder hun niveau
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Nistelrode - De korfbalsters van Prinses Irene begonnen de wedstrijd
tegen Klimroos uit Hoogeloon zeer zwak. Na een 7-5 ruststand werd
uiteindelijk met 16-11 verloren.
biljarten verdedigend
duivensport
kano
Zowel
alsjudo
aanvallend vissengaan metskien
7-5. Nasnowboarden
de rust werden
wist men niet het niveau van vo- Lieke van Griensven en Marina van
rige week te halen.
Venrooij ingezet, maar dit mocht
Na 11 minuten werd er al tegen niet baten. In de 46e minuut was
een 4-0 achterstand aangekeken Klimroos uitgelopen naar 11-5. De
en moest coach Toine Verwijst zijn rest van de wedstrijd werd er om
eerste time-out aanspreken. Het en om gescoord en de eindstand
schaken
kaarten/bridgen16-11.
spelpeil
werd daardoor
wel lang- werd uiteindelijk
dammen
zamerhand ietsje beter en in de Al met al geen hoogstaand korfbal
laatste 10 minuten van de 1e helft van de Prinses Irene dames, met
kreeg de equipe wat meer grip op wel redelijk veel scoringskansen.
de wedstrijd.1cmDe
rust werd inge- Het schotpercentage was te laag
b

1,2 cm b

en er waren te veel slordigheden in
de verdediging.

voetbal

WHV maatje te klein voor Constantia
1,4cm b

ZOMERAKTIE “

“ ZOMERAKTIE “

‘zomeraktie’

Leren zwemmen is in ons waterrijke Land heeL beLangrijk
Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen.
3 maaNDeN
SPORTEN
VOOR:
3 MAANDEN
SPORTEN VOOR:
In de week van 4 november starten we met nieuwe lessen voor het A-diploma.
Menu
A
€70.00
Menu B €109.00
ANDEN SPORTEN
€ 70,00
menuofB2x€30
109,00
Ermenu
zijn nogaVOOR:
plaatsen
beschikbaar voor
45
minuten
minuten
per
Iedere1x
maand
wegen
en meten.
Iedere
week wegen en
meten.
Persoonlijk fitnessprogramma
Persoonlijk fitnessprogramma.
Persoonlijk
fitnessprogramma
Persoonlijk
fitnessprogramma.
week. Kom
Brenda
Leijten.
Menu Blangs
€109.00 of neem contact met op met onze coordinator Dagelijks
voedingsprogramma
Iedere week
wegen enenmeten.
meten.
Iedere week wegen en meten.
n meten.
Iedere week
Zij
staat uwegen
graag te woord, of u kunt haar
ook een
mailtje sturen op
amma
Persoonlijk fitnessprogramma.
Dagelijks
voedingsprogramma
Dagelijks voedingsprogramma
zwemscore.hcn@gmail.com
Health Center Nistelrode.

n junijuli & augustus
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Aanbieding geldt voor de maanden junijuli & augustus

Aanbieding geldt voor de maanden
juni-juli & augustus
De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode

T 0412617333
www.healthcenternistelrode.nl
Zwemschool,
Fitness
Groepslessen
Zwemschool,
Fitness
&&Groepslessen

De Beekgraaf
5388
Nistelrode,
0412617333,
617333,www.healthcenternistelrode.nl
www.healthcenternistelrode.nl
elrode. De Beekgraaf
58,58,
5388
CVCV
Nistelrode,
0412
388 CV Nistelrode
w.healthcenternistelrode.nl

Loosbroek - Na het goed resultaat tegen Elsendorp vorige week,
moest WHV het zondag opnemen tegen de titelkandidaat Constankarten
motorsport
tiaautosport
uit Wanroij. Vanaf het
eerste fluitsignaal werd
WHV op eigen helft
vastgezet door Constantia en kwam men niet aan voetballen toe.
Constantia was als ploeg constant
in beweging en WHV moest telkens achter zijn tegenstander aan.
Gelukkig voor WHV stond het vizier van Constantia niet op scherp.
In de 42e minuut was het een penalty voor Constantia die de verdiende 1-0 voor de tegenstander

van WHV op het scorebord bracht.
Na rust probeerde WHV onder de
druk van Constantia uit te komen
maar het kwam van een koude
kermis thuis.
Binnen 7 minuten scoorde Constantia 3x maal en werd het 4-0.
Hierna was de wedstrijd gespeeld

en liet Constantia WHV wat meer
voetballen, maar tot echte kansen
kwam het niet voor WHV. Deze
keer was Constantia een maatje te
groot voor WHV. Volgende week
speelt WHV thuis tegen WEC en
dan hopen we dat het beter gaat
dan vandaag.
Niet voor niets werd Constantia
vooraf als titelkandidaat gezien en
na vandaag kan WHV dit ook bevestigen.
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EVENEMENTEN
19 september

22 september

Charity Cup Golfwedstrijd
Locatie: Golfbaan de hooge
Vorssel nistelrode

karwei Heesch geopend
Locatie: Cereslaan 9 heesch

Workshop hortensiakrans
of hart maken
Locatie: CC de wis Loosbroek
27 september

Handwerkcafé
Locatie: de wis Loosbroek

expositie atelier 47
Locatie: hoofdstraat 100
heeswijk-dinther

lezing: Gerechtigheid
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

kienen
Locatie: Café Zaal elsie
heeswijk-dinther

Workshop mandalatekenen
met een aura-reading
Locatie: Palmenweg nistelrode

Workshop mediteren
bij Centrum maia
Locatie: rukven 2a
heeswijk-dinther

Vocaal festival amu6
Locatie: kasteel heeswijk
heeswijk-dinther

Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode

Concert rolf meurs
Locatie: museum voor
religieuze kunst Uden
Pagina 19

meezingavond met smartlappenkoor saberdiosieja
Locatie: Café d’n haon
nistelrode

tuincentrum life en Garden
geopend
Locatie: Bosschebaan 23 heesch
Pagina 25

28 september

oud papier buitengebied
Locatie: jonkerstraat t/m
Zeelandseweg en de Zwarte
Molen nistelrode
20 september
lef festival
Locatie: Vorstengrafdonk Oss
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode
schuimparty in Imeetstyle
Locatie: raadhuisplein 21
heeswijk-dinther
sterrenwacht Halley:
publieksavond
Locatie: halleyweg 1 heesch

23 september
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch
Informatiemiddag
Verantwoord langer
zelfstandig wonen
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 8
24 september

21 september
Wereld alzheimer Dag
remIX - jeugddisco
Locatie: de Pas heesch
Workshop Dans
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
lef festival
Locatie: Vorstengrafdonk Oss
buuut Vrij! theatershow
Locatie: de Pas heesch
the Hangover (18+)
Locatie: terrein AA-kantstraat
heeswijk-dinther
expositie atelier 47
Locatie: hoofdstraat 100
heeswijk-dinther
open dag autoschade
nistelrode
Locatie: Oude ros 20
nistelrode
Pagina 6

Dokter op Dinsdag
@ bernhoven over ‘pijn’
Locatie: Ziekenhuis Bernhoven
Uden
Pagina 4

nisserois Golf Championship
Locatie: Golfbaan de hooge
Vorssel nistelrode
balletstichting nistelrode:
‘Volg je hart naar
nooitgedachtland’
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 5
open dag fotostudio
ekaterina
Locatie: heilarensestraat 4
heeswijk-dinther
Pagina 19
tuinweekend
Locatie: kasteel heeswijk &
interart Beeldentuin
heeswijk-dinther

25 september
Gratis juridisch spreekuur
Locatie: de Pas heesch
Pagina 15

Drive-in bioscoop met
james bondfilm ‘skyfall’
Locatie: terrein Parcival heesch

lezing lina russ
Locatie: iVn de Groenling
heeswijk-dinther
Pagina 19

open klotbeek toernooi
2013
Locatie: CC servaes
heeswijk-dinther
Pagina 27

De ontmoeting:
Grutjes & Griesmeel deel 2
Locatie: Laarstede nistelrode
onderonsje Dinther over het
regelen van een uitvaart
Locatie: CC servaes

karwei Heesch geopend
Locatie: Cereslaan 9 heesch
Heemschuur opengesteld
Locatie: schoonstraat 35 heesch

the Dutch eagles
Locatie: de Pas heesch

kijkmiddag scouting
Locatie: Leekenstraat heesch
Pagina 5

26 september

29 september

optreden van de biks bent
Locatie: kilsdonkse Molen
heeswijk-dinther
berne in Debat
Locatie: Abdij van Berne
heeswijk-dinther
Pagina 19

kienen
Locatie: Café Zaal elsie
heeswijk-dinther
balletstichting nistelrode:
‘Volg je hart naar
nooitgedachtland’
Locatie: CC nesterlé nistelrode
Pagina 5
Dreamfield
Locatie: Muziekkiosk nistelrode
tuinweekend
Locatie: kasteel heeswijk & interart Beeldentuin heeswijk-dinther
Concert mi Canto
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch
open trouwdag locatie route
Locatie: kasteel heeswijk
heeswijk-dinther
3e nWb Hartstocht
Locatie: start stanserhorn
heeswijk-dinther
kienen
Locatie: Café Zaal elsie

B ernheze
Media

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

3 oktober
kinderboekenweek 2013
Dubbelcabaret - Gijs
nillissen & ronald smink
Locatie: de Pas heesch
Handwerkcafé
Locatie: de wis Loosbroek
korte cursus
‘Hoogsensitiviteit’
Locatie: eijnderic
heeswijk-dinther
Pagina 25
papier dorp
Locatie: Vorstenbosch
Workshop aura’s kijken
bij Centrum maia
Locatie: rukven 2a
heeswijk-dinther
4 oktober

open dag fotostudio
ekaterina
Locatie: heilarensestraat 4
heeswijk-dinther
Pagina 19

kinderboekenweek 2013

Concert mi Canto
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch

tV kantlijn jeugd
‘sneeuwwatje en de 7 erge’
Locatie: willibrord Centrum
heeswijk-dinther

30 september
Gratis inloopspreekuur
liebrand ruijs advocaten
Locatie: kerkstraat 2a heesch
2 oktober
kinderboekenweek 2013
Hkk nistelvorst: buurtavond
Locatie: heemhuis nisterlode

enge buren De naakte waarheid
Locatie: de Pas heesch

mantra zingen
Locatie: kloosterkapel
Vorstenbosch
Gratis inloopspreekuur
voor ondernemers
Locatie: OOvB nistelrode
Dance groep 7-8
Locatie: BobZ dorpshuis
nistelrode

nationale snipperdag
Locatie: Zoggelsestraat 7 heesch
Informatieavond:
schuif aan bij mee
Locatie: Volkelseweg 2 Uden

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

