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Vakantie 2012 bijna voorbij…
BErNHEZE – Voor u ligt DeMooiBernhezeKrant, na 2 weken afwezigheid in verband met de vakantie zijn we er weer
gewoon elke week op woensdag. Voor vele kinderen is dit
de laatste week van de 6 weken vakantie met volop kindervakantieweken in elke kern. De zomervakantie 2012 was er
één met vele mooie en hete dagen hier in Bernheze maar
ook hebben we het wisselvallige Nederlands zomerweer
langs zien komen. Ondanks de komkommertijd waren er
verschillende evenementen georganiseerd.
Hierbij een foto-impressie van de activiteiten. Op de Mooi
Bernheze websites kunt u nog even genieten van de verslagen en de vele foto’s. Veel kijkplezier!
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2e Lustrum Bernhezeloop
BErNHEZE – In 2003 waren Maarten en Mike Bosch de initiatiefnemers van de Bernhezeloop. Het idee was om een hardloopwedstrijd
van 5 en 10 kilometer te organiseren. In het kader van 10 jaar Bernheze werd dit een heuse halve marathon en estafette die door alle kernen
van Bernheze loopt. Door het enthousiasme en de financiële steun van
de gemeente Bernheze kon dit initiatief gerealiseerd worden. Dit jaar
alweer voor de 10e keer, wederom op de laatste zaterdag van augustus, de 25e. Intussen is er ook een jeugdloop bijgekomen.
Halve Marathon
Het parcours is al 10 jaar gelijk.
Bijzonder is dat er niet in een
rondje wordt gelopen. Begin- en
eindpunt zijn niet gelijk. Het begin is in Heesch op de Misse, waar
iedereen met touringcars naar toe
wordt gebracht. Het einde is op
de Heilige Stokstraat in HeeswijkDinther waar met muziek, terrasjes en veel gezelligheid iedereen
wordt ingehaald. Het parcours
wordt door Maarten Bosch verschillende keren in het jaar nagereden en gelopen zodat eventu-

Ridderhof 100
Postbus 212, 5340 AE Oss
T: 0412 61 44 64
F: 0412 61 44 14
E: rhaakmeester@liebrandruijsradvocaten.nl
M: 06 11 72 70 28

ele obstakels zo spoedig mogelijk
kunnen worden opgelost.
Gecertificeerd & Chiptiming
Nieuw dit 10e jaar is dat het parcours door de Atletiek Unie gecertificeerd is. De Atletiek Unie heeft
de route nagemeten en deze is
exact de lengte van een halve
marathon. Met de extra’s van de
chiptiming (iedere loper krijgt een
chip aan zijn schoen) kan iedereen
zijn exacte tijd van de halve marathon klokken.
ZIE PAGINA 14

Hardlopen is een sport
geworden die door
steeds meer mensen
wordt beoefend

SHOWROOM:
SERVICE/WERKPLAATS:

’t Dorp 108
Molenstraat 32
HEESCH

Tel. 0412 451523 • info@fietsplezierheesch.nl

www.fietsplezierheesch.nl
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Actie!

Echt picknickweer hoeft geen hoge
temperaturen te hebben en het
zomerweer van Nederland is goed
geschikt voor een heerlijke picknick.
Waarmee kan zo’n picknick extra
speciaal gemaakt worden?
Notengaard met blauwaderkaas is
voor de liefhebbers die van zachte kaas met een smaakje houden
en de picopuntjes met hambieslooksalade ‘uit eigen keuken’
kunnen hierbij heerlijk mee in de picknickmand. Behalve enkele
heerlijke kaasproducten is het ook heerlijk uw picknickmand te
vullen met speciaal brood. Natuurlijk kunt u ook gaan voor een
waldcorncrackers of het Artisanbrood, lekker even opwarmen voor
u gaat: en dan met een frisse kaassalade; passend bij uw uitstapje
naar buiten. Zo maakt u een doodgewone picknick weer heel
bijzonder!
Bent u nog in de vakantiesfeer?
Voor de mensen die terugkeren van de vakantie hebben we
heerlijk Tex Mex brood met tapenade gemaakt van olijven. Met
de “Woodies” met kruidenkaas heeft u mooie verrassing voor
uw gezinsleden zomaar bij u op tafel. Geniet nog even van de
mediterrane sfeer op tafel.
Iedere week hebben we een mooie combinatie ‘Prix d’amis’
voor een vriendenprijs van € 5,00. In het Nederlands vertaald
is de betekenis ‘Vriendenprijs’. Brood van de Bakkers lamers
gecombineerd met kaas, tapenade, huisgemaakte salades of een
buitenlands kaasje uit onze winkels van Bon Fromage in Heesch en
in Oss. Er wordt hierbij gekeken naar bekroonde producten zoals
bijvoorbeeld de combinatie Waldcorncrackers met cum laudekaas;
een bekroonde boerenkaas.

U kunt uw evenementen GRATIS
op
www.mooiheesch.nl
of mail naa
Zoals uaanmelden
inmiddels gewend
bent
van ons, lekker proeven!

Bezorgklachten
ofﬁce@demooibernhezekrant.nl
0412-795170

Nieuwsgierig geworden?

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.

M

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
WWW.MOOIHEESCH.NL

Van een hapje en een drankje
tot een uitgebreid diner
Plaza ’t Supertje – Stationsplein 4 - Heesch - www.supertje.com –
0412-456476 - Alle dagen geopend van 11.30 tot 21.00 uur

De Keuken - ‘t Dorp 94 - Heesch - 0412 474424
www.dekeuken.nl

ONTMOETING 2VOOR1
ELKE DINSDAG EN WOENSDAG
2E PERSOON GRATIS*
Iedere 2e persoon ontvangt het Ontmoetingsmenu
t.w.v. € 18,95 cadeau
* k ijk voo r de v oor waar den o p o n ze webs ite , v oor a f r eserv ere n i s aan bev ol en .

AC TI E

N aast on ze gew o ne ka art ku n t u nu ook

ONBEPERKT TAPAS ETEN
De complete versspecialist
voor de horeca

OP DONDERDAG T/M ZONDAG

De complete versspecialist
Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

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

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

geniet van meer dan 25 tapasgerechten
voor maar € 24,50 P.P.
Voor meer informatie kijk op: www.deontmoeting-oss.nl
Reserveren kan telefonisch via 0412 - 660636
of mailen naar reserveren@deontmoeting-oss.nl

3-gangen Keuzemenu augustus

€ 23,50

Voorgerecht keuze uit:
“Tomatensoep”
“Kippensoep”
“Courgettesoep”
“Ham met Meloen”
“Salade nicoise op eigen wijze”

Hoofdgerecht keuze uit:
“Wienerschnitzel”
“Kipsaté”
“Roodbaarsfilet met pesto prei saus”
“Vegetarische groenteschotel”

Nagerecht keuze uit:
“Traditionele sorbet”
“Coupe Crisis”
“Aardbeien met vanille-ijs en slagroom”

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers afgebakken brood, kruidenboter en tapenade.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, frisse salade en mayonaise.
***
Naast het keuzemenu kunt u ook gebruik maken van onze a la carte kaart.
Voor meer info kijk op www.ouderaadhuisheesch.nl
Brasserie ’t oude Raadhuis, ’t Dorp 61, 5384 MB Heesch
www.ouderaadhuisheesch.nl
info@ouderaadhuisheesch.nl | www.facebook.com/ouderaadhuis

3

Woensdag 8 augustus 2012

Sanne de fotografe

‘kunstacademie laat je nadenken over alles’
NISTElrODE - Sanne. We kennen haar als dochter van Harrie en Laura, als de keepster van het 1ste dameselftal bij Prinses Irene en als verkoopster bij Van Tilburg Mode & Sport. Intussen hebben we haar gezicht ook
op de poster van Theaterfestival Boulevard overal in Den Bosch zien hangen.
Toch wil Sanne van den Elzen inmiddels ook graag (h)erkend worden als; de fotografe. Ze is een gepassioneerd fotograaf en staat het liefst achter de camera. Een indrukwekkende expositie van haar afstudeerproject
trok de aandacht van de redactie.

Nu tijdelijk

20% korting
op de basiccollectie
vouwgordijnen*

Bosch die het festivalgezicht kon
zijn. Sanne woonde al jaren in Den
Bosch en zei graag ja. Intussen is
ze afgestudeerd en verhuisd naar
Amsterdam waar ze haar stage
deed en ze nu haar toekomst voorbereid.
Fotograaf
Sanne had een jaar Fashion & Design gestudeerd in Amsterdam en
zag in deze opleiding al snel geen
toekomst voor haarzelf. Een oriën-

‘ik proBeer ieTs aan
De kaak Te sTellen’

De poster van Boulevard trok ook
de aandacht; Sanne als model?
Nee. Ze is duidelijk zelf fotograaf

en deze poster was het resultaat
van een uitstapje. De organisatie zocht een inwoner van Den

tatiejaar in Den Bosch volgde en
dit bleek een goede wegwijzer, hier
ontwikkelde ze duidelijk een passie voor fotografie, die tijdens haar
studiejaren op de kunstacademie
AKV St. Joost in Breda uitgroeide.
‘Alles wordt ter discussie gesteld
tijdens de studie op de Kunstacademie, waardoor ik ging nadenken
over mijn positie als documentair
fotograaf. Nu, na vier jaar probeer
ik in mijn werk iets aan de kaak te
stellen. Ik zet fotografie in om rolpatronen te bevragen, en vragen
die ik mezelf stel zijn onder andere
in welk opzicht de leefomgeving
waarin je opgroeit bepaalt wie je
bent. En wat is de relatie tussen het
individu en zijn sociale omgeving?’

Uw woonsfeermaker
Twan Jacobs

‘Überhaupt’ blijft samenwerken
Met 10 jonge fotografen van de
kunstacademie is een samenwerking ontstaan; ‘Überhaupt’. Tijdens haar afstuderen kwam het
collectief met een eerste publicatie
waarin ze haar project ‘De Jongste’
verwerkte.
“Ik ben zelf de jongste uit een
gezin en vroeg me af of de jongste zijn nu anders voelt of dat er
anders tegenaan gekeken wordt.
Dat onderzoek ik dan en leg dat
met mijn camera vast.” Een duidelijke enthousiaste uitleg van de
fotografe die ook weer veel vragen
oproept. Ze kan er dan ook uren
over praten, toch het liefst gaat ze
er mee aan de slag.
‘Überhaupt’ blijft samenwerken
in de toekomst en zal een mooie
referentie worden voor haar portfolio.
Heeft u een project dat onderzocht
en vastgelegd dient te worden?
Info: www.sannevandenelzen.nl

THEATERFESTIVAL BOULEVARD ’S-HERTOGENBOSCH: DONDERDAG 2 TOT EN MET ZONDAG 12 AUGUSTUS

*vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

hdl.nl
www.mooihdl.nl

Advertorial
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HEESCH – Onze collega Gemma Staal ging voor u op reis om Zweden te ontdekken. Lees hier haar verslag! Met een aantal gezellige collega-reisagenten ben ik eind juni per bus afgereisd naar het indrukwekkende Zweden. Een reis die volop in het teken stond van het ondernemen van activiteiten en natuurlijk de prachtige Zweedse natuur. Vanuit Kiel zijn we met de boot overgestoken
naar Göteborg. Al snel lieten we alle hectiek achter ons en reden we langs de prachtige Zweedse
scherenkust met veel rotseilandjes in het water.

NISTElrODE - Willemien Geurts geeft dinsdagmorgen 14 augustus
van 9.30 tot 12.00 uur een workshop mandalatekenen in Nistelrode.

Beleef zweden op de ultieme manier Workshop mandalatekenen

Qua activiteiten zijn er volop mogelijkheden in Zweden. Zo ben ik
gaan kanovaren op een van de vele
mooie meren, maar ook wandelen
en mountainbiken in de natuur zijn
een aanrader.
Op de de rivier Klarälven gaan
houtvlotvaren op een zelfgemaakt houtvlot. Dit is de ultieme
manier om Zweden en zijn natuur
te beleven. Een echte aanrader dus!
Daarnaast zijn er ook tal van mogelijkheden voor activiteiten hoog
boven de grond. Uit eigen ervaring
kan ik u tokkelen aanbevelen. Hierbij roetsjt u vanaf een hoog punt
tussen de bomen door naar beneden middels een 600 meter lange
lijn. Natuurlijk hebben we diverse
accommodaties bezocht tijdens
deze studiereis, van een oud landhuis tot zeer moderne appartementen. Van hotels en appartementen
die in een stad zijn gelegen tot
kleine bed & breakfasts die zich
midden in de natuur en rondom
prachtige meren bevinden en
waar u heerlijk tot rust kunt komen. Zweden heeft het allemaal.

ten zodat lichaam en geest meer
in balans komt. Omdat elke kleur
die je gebruikt een betekenis heeft
en de manier waarop je tekent ook
iets over je zegt, leer je meteen iets
over jezelf. Het ondersteunt je persoonlijk groeiproces.

Het woord mandala betekent magische cirkel. Mandala’s zijn eeuwenoud en je ziet ze als kunstvorm
in alle culturen. Boeddhistische
monniken schilderen ze of maken
ze van zand. De Kelten gebruikten
ze in hun weef- en vlechtkunst. In
kathedralen zijn ze te zien als roosvensters in glas in lood.
Twee andere leuke ervaringen die
ik graag met jullie wil delen zijn
het Orsa berenpark en Tomteland,
een leuk dagje uit is hier gegarandeerd! Ontmoet de ijsbeer en kodiak beer in het berenpark en ga
op zoek naar de kerstman in Tomteland, maar pas op voor de trollen.
Houdt u van een natuurlijke of ac-

tieve vakantie of juist een combinatie van deze twee, probeer dan eens
de 13-daagse rondreis langs de
kampeerhutten. Deze is bij reisburo de Wit al te boeken vanaf € 254,per persoon. Graag adviseer ik u
over deze veelzijdige bestemming.
reisburo de Wit Heesch, 0412473290, www.reisburodewit.nl

Een mandala is een cirkel met een
middelpunt van waaruit symmetrische figuren getekend worden. De
cirkelrand staat voor je eigen grens
en het middelpunt voor je zelf. Je
gaat dus tekenen in je eigen vrije
ruimte, dat geeft ontspanning en
rust. Bovendien wordt er een beroep gedaan op beide hersenhelf-

In deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van de
mandala. Ook leer je iets over de
herkomst en de betekenis. Je krijgt
speelse oefeningen aangereikt die
je eigen creativiteit stimuleren. Tekentalent is niet nodig. Stap voor
stap wordt er een mandala opgebouwd met behulp van richtlijnen
en ondersteunende hulpstructuren. Het plezier in het tekenen en
inkleuren staat voorop en je zult
verbaasd zijn over het prachtige
resultaat!
Jong of oud, nog nooit of al vaker
mandala’s getekend? Deze workshop is voor iedereen heel inspirerend.
Voor meer informatie of
opgave Willemien Geurts,
tel. 0412-612022 of kijk op
www.mandalart.nl

4
ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorende
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24
Tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Dokter B. de Zwaan
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37
Tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
Lloyds Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
Zorgcentrum
Zorgcentrum Heelwijk
Mozartlaan 2
Tel.: 0412-465500
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Veghel
Tel.: 0413-381848.
BerneZorg
Locaties Cunera, De Bongerd en
BerneZorg Thuis
Zijlstraat 1
Tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
Zorgcentra
Zorgcentra Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode.
De huisartsen uit de regio
draaien diensten in Loosbroek.
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Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
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* Openingstijden:
Ma t/m vrij van 06.30 uur
tot 21.00 uur
Za. 07.30 tot 21.00 uur
Zon. 09.00 tot 21.00 uur
* Wasprogramma en wasbox
BP van Duijnhoven
Maxend 20
te Nistelrode

* Vers belegd broodje

NISTElrODE - Autobedrijf Timmermans is sinds de oprichting in
1985, een vast begrip in Nistelrode. Een full-service autobedrijf. Harrie en Maria Timmermans runnen dit familiebedrijf en sinds enkele
jaren is zoon Jordy aangeschoven.
Zodra u het bedrijf bereikt, krijgt
u een indruk van de vele occasions, die samen bijdragen aan een
ruime keuze. Het betreft hierbij
hoofdzakelijk jonge, gebruikte
occasions met weinig kilometers
die zijn voorzien van de BOVAG
garantie.
Voor het onderhoud, APK keuringen en schadeherstel van uw auto
kan natuurlijk een werkplaats niet

ontbreken. Autobedrijf Timmermans beschikt over de juiste diagnose-apparatuur en besteldienst
die de werkplaats dagelijks voorziet van de originele onderdelen.
Dit samen met hooggekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat
de kwaliteit en klanttevredenheid
gewaarborgd blijft. Iets wat hoog
in het vaandel staat bij Harrie,
Maria en Jordy.

Autobedrijf Timmermans
Bedrijvenweg 6, Nistelrode, t.: 0412-612221
W: www.autobedrijf-timmermans.nl
E: info@autobedrijf-timmermans.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur en
18.00 – 20.00 uur. Zaterdag van 08.00 – 14.00 uur

Bernhezer talent sta op!
Lokaal talent, muzikaal en/of vocaal
BErNHEZE - Stel je eens voor: een prachtshow met muzikale hoogtepunten, lichtshows en daarna samen met je muzikale, vocaal talentvolle collega´s genieten van een staande ovatie. Is dat het ideale scenario voor jou? Dan is het tijd voor een telefoontje of mail naar Fanfare
St. Lambertus Nistelrode. Zij zijn op zoek naar jouw talent!

het programma gezocht zijn: “Dit
keer willen we eerst de muzikale

niGhT oF MusiC 2013!
talenten auditeren en daarna het
programma gaan maken zodat we
de meest verrassende effecten nog
in de show kunnen opnemen.”
De dirigent en de regisseur maken
het programma en zijn de muzikale
leiding van het geheel. Deze mensen zullen, samen met afgevaardigden vanuit het bestuur, ook de
audities doen. “Ook de regisseur is
nog niet benoemd, we staan echt
aan het begin van de organisatie,”
vult Bart Jacobs aan.

Tijdens de laatste repetitie voor
de zomervakantie, bij de kiosk,
vertellen Harold van Breemaat
en Bart Jacobs over het ideale
beeld dat ze hebben voor een
prachtige avond vol muzikaliteit bijeengebracht in een show.
Net even anders
Jos de Kleijn, dirigent bij fanfare St.
lambertus, krijgt de muzikale lei-

‘Passion meets Emotion’
Dat is het thema voor de Night of
Music 2013! Alle ingrediënten samen zullen een avond vol liefde en
emotie voor de muziek brengen.
De fanfare steekt haar ziel en zaligheid in dit evenement waarbij
kwaliteit ook belangrijk is. “Voor
de leden is het een hele inzet, het
initiatief komt vanuit de vereniging
en dat willen ze ook gepassioneerd
laten zien,” besluit de voorzitter.
Dus heb jij interesse, zie je het ideale scenario voor je en schuilt er
een rasartiest in jou? Neem dan
contact op met fanfare St. lambertus via www.stlambertusnistelrode.nl of kijk op deze site voor
meer contactgegevens.

Veelzijdige
ding tijdens de ‘Night of the Music’
in 2013. Nog ruim een jaar vooraf
aan het evenement zijn de eerste
stappen naar buiten gezet. Ze zijn
er op tijd bij, maar dat moet ook.
Voorzitter Harold van Breemaat
vertelt dat in 2009 de talenten bij

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

en solide

communicatie
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Aangeschoven bij ‘D’n Herd’
Even terug naar vroegere tijden met Jan Broeksteeg

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

Konijn uit de hemel
Afgelopen week is hier een konijn uit de hemel gevallen. Ik moet
toegeven: ik heb het niet zien gebeuren, maar toch. Een paar
ochtenden geleden lag er in de tuin van de onderste buurman ineens
een reusachtig, pluizig, roze konijn met een grote grijns op zijn smoel
naar boven te turen. En het regende nog wel een beetje ook.
De dagen ervoor hadden wij ons met de buurt bezig gehouden met
een kleine, grijze kat die in de tuinen beneden rondstruinde en
onze harten deed smelten met zijn geklauter en geklier. Een jonkie,
aaaaaaah. En hij was helemaal alleen. En dat al dagenlang! Nou jáááá!
Wie doet nou zoiets? (Ik weet het! Ik weet het! Maar ik hou wijselijk
mijn mond.)
We spraken er schande van en tussen die bedrijven door maakte
ieder koortsig zijn eigen adoptieplannen. Ik stond uren op het balkon.
Loeren en wegsmelten. Loeren en wegsmelten. Tot het kleine murmel
genoeg had van al het gekonkel en getwijfel, zelf de knoop doorhakte
en de tuin van de onderste buurvrouw uitkoos als nieuwe woning.
Ow.
Okee.
Hoera!

Jan Broeksteeg praat nog met veel enthousiasme over D’n Herd

Heesch - Toen in 1961 de kerk St. Petrus Banden afbrandde, was de
gemeenschap van Heesch haar ontmoetingsplaats kwijt. Een groot gemis, want daar werd lief en leed gedeeld. Er kwam een parochiebrief,
verspreid door de jeugd. Logisch dat daaruit in 1968 het idee ontstond
om een gemeenschapsblad in het leven te roepen: ‘D’n Herd’ wat 1x per
14 dagen zou gaan verschijnen.
‘Den Herd’ bracht nieuws van verenigingen, gemeente en de parochie, 50-jarige bruiloften, De Pas,
politieke partijen en wetenswaardigheden in ‘heddut ók geheurd’.
Zelfs de burgemeester deed zijn
woordje in ‘ten einde raad’. De
3-koppige redactie bestond uit Arie
de Jong (vader van Adrie de JongVVD), Jo van Herpen en Broer
Frunt. Tot in 1971 het redactieteam
stopte. Opbouwwerkster Anja van
Summeren sprokkelde daarna zo’n
17 mensen bij elkaar die D’n Herd
nieuw leven zouden inblazen en
in september/oktober van dat jaar
was de 1e uitgave een feit.
Van de redactie was ondertussen 3
man overgebleven: Piet Hendriks,

Sjef van Nistelrooij en Jan Broeksteeg. Zij hebben het blad tot 1995
levend gehouden. Het benodigde
geld kwam uit advertenties, abonnementen en een gemeentebijdrage. Het was geheel vrijwilligerswerk. Jan zelf heeft er een auto op
versleten. Hij was productieman en
reed elke keer op en neer naar de
drukkerij in Grave. De loodstempels voor de kop van D’n Herd, het
gemeentewapen en nog veel meer
bewaart Jan met zorg. De teksten
kwamen grotendeels van Piet Hendriks.
Jammer; de herindeling in 1994
gooide roet in het eten. Er moest
één blad komen voor heel Bernheze. Daar zagen Jan en Piet (Sjef

Foto: Ad Ploegmakers

was ondertussen gestopt) geen heil
in. Een krant voor heel Bernheze
was een brug te ver, hoewel zij het
belang van één Bernheze wel onderkenden. In 1995 is het blad nog
een jaar uitgekomen via Accolade
in Vinkel.
Toen kwam de Bernhezer om de
hoek kijken en heeft een mooie
bijdrage geleverd aan de samenwerking binnen Bernheze. De krant
werd groter, ruimer en de verhalen
anders. En nu is er dan DeMooiBernhezeKrant bijgekomen. De opzet en het brengen van de informatie is vergelijkbaar met D’n Herd.
De verhalen zijn ludiek en anders.
‘t Vertellen maakt de verhalen toegankelijk en de opmaak met foto’s
is goed. Goed dat de krant wordt
ondersteund door de sites.
Jan besluit met een leuze uit D’n
Herd (december 1993): “D’n Herd
mag niet verdwijnen”.

Advertorial

De perfecte match
Nistelrode - Wil jij een fiets die past bij jouw gehele garderobe? Een fiets waarmee je je overdag kan
vertonen in je casual shorts met t-shirt en sneakers en die ’s avonds perfect past bij je trendy jeans en nette
colbertjasje? De nieuwe Cortina Aluminium Brushed is een musthave voor de stijlvolste man en vrouw!
slechts zeshonderd van gemaakt.
Jij bent uniek en je fiets dus ook!
Cortina staat bekend om haar trendy transportfietsen. Deze fietsen
zijn voorzien in alle gemakken én
zien er ook nog eens hip uit. Met
de voor- en achterdrager kun je al
je aankopen eenvoudig vervoeren.

Deze fiets ziet er super stoer uit
door het aluminium frame in
combinatie met bruine accenten:
denk aan een bruin zadel, bruine
handvatten en snelbinders. Het
leuke is ook dat jij de enige zult

zijn in je omgeving met deze fiets.
Er worden er dit jaar namelijk

De Cortina Aluminium Brushed
special edition bevat een aluminium frame, nexus 3 rollerbrakes en
een voordrager.
De fiets is te koop voor modieuze
mannen en vrouwen vanaf 30
juli bij de Cortina dealer en kost
€ 599,-.

Nieuwsgierig naar Cortina fietsen? Hij staat bij Jack Martens
Tweewielers in Nistelrode in de winkel of kijk op www.cortinafietsen.nl.

Het konijn lag er een dag ná al die aanvankelijke teleurstelling en
uiteindelijke opluchting. Sjongejongejonge, dacht ik, moet ik wéér aan
de bak. Want ik weet heus wel dat ik de enige ben die zo eigenaardig
is om week te worden van een knuffel in de tuin. (Ik kan er niet tegen,
een konijn in de regen! Het zou zo maar een hit kunnen worden.)
Vroeger, toen ik klein was, stonden al mijn knuffels op een rijtje aan
het hoofdeinde van mijn bed en elke dag mocht er een andere vooraan
in de rij, want anders was het niet eerlijk. Ik brak bijna in stukjes als
ik dacht aan hoe ze zich zouden voelen als ze ook maar een klein
vermoeden hadden dat de een belangrijker was dan de ander. Kijk.
Toen was ik al zo, dus er zat niets anders op dan dat foeilelijke konijn
na een paar dagen van afwachtend afzien zelf maar te gaan redden en
terug te brengen naar de harteloze rechtmatige eigenaars.
Want ik weet natuurlijk best waar onze onderburen wonen en ook
dat daar twee weken geleden toevallig nog een kleine, grijze babypoes
in de rondte sprong. Eén en één is konijn. (Maar dat zal wel geen hit
worden.)
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mooi & online

online

24 uur 7 dagen 52 weken

jhills: ‘What makes you different,

makes you beautiful’
NISTElrODE - Passie voor de mode is voor de 17-jarige Jill een missie geworden. Wat begon bij een
eigen galajurk is uitgewerkt tot een eigen kledinglijn: JHILLS
“Mode was altijd heel belangrijk
voor mij, maar ik had er nooit iets
mee gedaan,” vertelt Jill enthousiast. In Maart 2012 is haar eigen
kledinglijn geboren. Ze ontwerpt

de kleding van JHIllS zelf, kiest
de stoffen uit bij de groothandel
en laat deze volgens het ontwerp
maken door Hannish special Wear
in Nistelrode. ‘Shoppen is een

feest bij JHIllS’, de missie die een
uitdaging werd, om dit blijvend
waar te maken
JHIllS werd een groot succes
door de verkoop via internet,
daarnaast kwam JHIllS op de catwalk tijdens een beurs in Venray.
“Daar kon iedereen kennismaken
met JHIllS en voor mij was het
een prachtige kans om de naamsbekendheid nog groter te maken.
Met de kledinglabels en de visitekaartjes met JHIllS erop moet dit
zeker lukken,” verder bordurend
op haar Pr is Jill’s motto: ‘JHIllS:
What makes you different, makes
you beautiful’.
De zomercollectie liep beter dan
ze ooit had durven dromen. Door
dit grote succes kan ze met trots

zeggen dat ze doorgaat met
JHIllS en wel met een spetterende wintercollectie.

shoppen is een
FEEST BĲ JHILLS
Daarnaast gaat ze 5 dagen per
week naar school, opleiding Marketing & communicatie: “Een vrij
pittige opleiding maar dit weerhoudt mij er niet van om van
JHIllS een groot succes te maken.”
De kleding van JHIllS is te koop
via de website www.Gracy.nl
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
zodat je altijd op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen
van JHIllS

Column

Mooi & online

zorgeloos bbq-feest regelen
barbecue

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

PAS oP VooR teleFoon VAn
miCRoSoFt medeWeRKeRS

Be
s
BB tel o
Qe nl
nz ine
o. o
nl p

Computercriminelen versturen niet alleen frauduleuze
e-mailberichten en zetten niet alleen valse websites op.
Tegenwoordig bellen ze u ook op en beweren dat ze van
Microsoft zijn. Ze bieden aan u te helpen bij het oplossen van uw
computerproblemen.
Computercriminelen gebruiken telefoonboeken. Als ze u bellen
kennen ze al uw naam en adres. Ze Googlen naar uw persoonlijke
informatie en ze raden welk besturingssysteem u gebruikt.
Zodra ze uw vertrouwen hebben halen ze u over om schadelijke
software te installeren die gevoelige gegevens kan vastleggen,
zoals gebruikersnamen en wachtwoorden voor online bankieren.
Op afstand kunnen ze de controle over uw computer overnemen
en instellingen aanpassen zodat uw computer kwetsbaar is. Ze
kunnen u ook naar onbetrouwbare websites leiden en vragen
daar uw kredietkaart- en andere persoonlijke of financiële
informatie in te voeren.

Huishoudtotaalmarkt.nl
De grootste verzameling van
huishoudartikelen online!

Pas op als u dit alles toelaat, uw computer en uw persoonlijke
gegevens zijn erg kwetsbaar.
Medewerkers van Microsoft plegen nooit ongevraagde
telefoontjes om uw computer over te nemen.
Als u wordt opgebeld door iemand die beweert van de
technische ondersteuning van Microsoft te zijn, zorg er voor
dat ze nooit toegang tot je computer krijgen en geef nooit je
gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens.
Als u hulp nodig heeft met een virus of een ander beveiligingsprobleem kunt u beter naar een erkend computerbedrijf gaan.

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

Check de acties op
@BBQenzo_nl

dranken
partyhuur
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“Trots dat ik mee mag doen
aan het WK Voetbal voor
Diabetes”
Joeri Dielissen schreef zich in voor de
landelijke selectierondes van het 6e wereldkampioenschap
Junior Cup Diabetes 2012, samen met ruim 110 andere spelertjes. Na twee selectierondes gespeeld te hebben zat hij 16
juni om 9.00 uur voor de computer. “Bas van de Goor zou
de namen bekend maken. Het was kei spannend. En Yes!
Ik zat erbij! Vrijdag 24 augustus vertrek ik naar Lausanne
waar zaterdag de poulewedstrijden gespeeld gaan worden
en natuurlijk hoop ik met ons elftal op zondag de finale te
winnen!”

heeswijk-DINTHER –

Hij is altijd met een bal bezig – van
tennisbal tot voetbal. Op 6-jarige
leeftijd begon hij bij de F-jes van
Avesteijn. “Ik wilde prof worden
en nog steeds,” lacht hij. Maar
toen hij 8 was werd diabetes geconstateerd. “Het eerste wat ik
vroeg aan de kinderarts was: Kan
ik nog profvoetballer worden?
Tuurlijk, zei de dokter, maar mijn
leven veranderde van de een op
de andere dag compleet.
Toch was ik niet in paniek. Mama
heeft het ook en met haar gaat
het ook goed. Alles is wel anders,
want ik moet altijd rekening houden met mijn suikerspiegel en hiervoor moet ik 4x per dag insuline
spuiten. Voor elke wedstrijd moet

ik precies genoeg koolhydraten
eten om het glucose in mijn bloed
in balans te houden. Zou ik dat niet
doen, dan krijg ik een hypo en gaat

“Het is belangrijk
dat mensen om
mij heen weten
wat ze moeten
doen als ik een
hypo krijg”

te scoren. Als ik zie dat iemand anders betere kansen heeft, speel ik
de bal gerust af!”
Op school en aan zijn voetbalteam
heeft Joeri goed uitgelegd wat het
voor hem betekent om diabetes
te hebben. “Het is belangrijk dat
mensen om mij heen weten wat
ze moeten doen als ik een hypo
krijg en bijvoorbeeld bewusteloos raak. Gelukkig is dat nooit
gebeurd, want ik voel het heel
goed aankomen en kan het zelf
nog voorkomen. “De Bas van de
Goor Foundation is opgericht door
deze oud-topvolleyballer die zelf
ook diabetes heeft en organiseert
de Medtronic Junior Cup Diabetes

... het leven houdt niet op als je diabetes hebt
mijn kaarsje uit. Tijdens de rust prik
ik bloed om mijn glucosegehalte
te meten en als het nodig is eet of
drink ik iets en na de wedstrijd doe
ik dat op nieuw.” Het vraagt de
nodige discipline, maar Joeri is een
doorzetter. Bij Avesteijn is hij topscorer van het afgelopen seizoen.
Toch heeft hij altijd oog voor het
team: “Het is niet mijn belang om

om jongeren met diabetes bewust
te maken van het positieve effect
van sport en bewegen. De media
aandacht is niet alleen goed voor
de doelgroep, maar voor iedereen!
“Want het leven houdt niet op als
je diabetes hebt: je moet er alleen
verantwoord mee omgaan en dan
kun je best jouw dromen nog uit
laten komen!”

Tekst en foto: Hieke Stek

Wil je Joeri volgen tijdens zijn sportieve avontuur?
www.juniorcup-diabetes.nl of via twitter: @joeridielissen

Toen en nu: Loosbroek

door Frank Geenen
Loosbroek - Het huidige straatbeeld geplaatst naast dat van een ansichtkaart van lang geleden geeft een goed beeld van de veranderingen
door de jaren. In het afgelopen half jaar kwamen alle andere kernen aan
de beurt met uitzondering van Loosbroek. U kunt de gepubliceerde artikelen teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl. Loosbroek is met
de Dorpsstraat hekkensluiter van deze serie.
Ansichtkaarten of prentbriefkaarten zijn eind 19de eeuw opgekomen. De Postwet maakte het
mogelijk om tegen een lager tarief
afbeeldingen zonder enveloppe te
versturen. Met de opkomst van
de fotografie gaven de eerste ansichten vaak het aanzicht van een
straat, gebouw of plein weer. De
term “ansicht” laat zich zo gemakkelijk verklaren en is vanuit het
Duits overgewaaid. Kaarten met

dorps- of stadsgezichten kennen
we nu vooral nog van de toeristische plekken. Ook van de dorpen
in Bernheze zijn nog ansichtkaarten
van ongeveer 100 jaar geleden te
vinden.
De huidige Dorpsstraat in Loosbroek staat op deze kaart van ca
1950 aangeduid als Schoolstraat.
Deze naam heeft de straat ongetwijfeld gekregen na de bouw van

de school. Voor die tijd was dit de
Loosbroeksestraat. De huidige Sint
Albertusschool is niet alleen het
oudste schoolgebouw in de gemeente dat nog als school dienst
doet maar zelfs het oudste in Nederland. Het gebouw, destijds als
openbare school gebouwd, stamt
oorspronkelijk uit 1827.
Loosbroek is echter de jongste parochie in onze gemeente. In 1898,
Loosbroek was toen nog een kleine
arme boerengemeenschap, werd
het een zelfstandige parochie en
werd een eerste kleine kerk gebouwd. In 1913 kon pastoor Werners de huidige Sint Antoniuskerk
inzegenen die in 2005 een grondige renovatiebeurt kreeg. Pastoor

Werners heeft begin 20ste eeuw
ook een historisch belangrijke fotoreportage van alle woningen in
Loosbroek gemaakt.
De zicht op de kerk wordt nu deels
ontnomen door het gebouw van
Lunenburg. De familie exploiteert
hier al een eeuw een café. Buiten
modernisering van de gebouwen
en de straat is het straatbeeld in

60 jaar hier maar betrekkelijk veranderd.
Tot 1993 was de kern van Loosbroek verdeeld over de drie gemeenten Dinther, Nistelrode en
Heesch. Loosbroek telde 150 jaar
geleden 35 huizen en 266 inwoners. Nu tellen we in de parochie
Loosbroek 1386 inwoners wonende in 496 huizen (gemeente Bernheze).

Meer over de geschiedenis van de Bernhezer dorpen is te vinden op
de website van het Brabants Historisch Informatiecentrum
www.bhic.nl en de websites van de heemkundekringen.
Voor Nistelrode en Vorstenbosch www.nistelvorst.nl.
Voor Heeswijk, Dinther en Loosbroek www.dewojstap.nl.
Voor Heesch op www.de-elf-rotten.nl
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in de streek

mooi & in de streek
Advertorial

Culinaire fietsroute
‘Proeven van de Streek’

BERNHEZE – Met de culinaire fietsroute van 35 km kunt u fietsen door het mooiste van de Maashorst
en onderweg proeven van het lekkerste dat de streek te bieden heeft. Het start en eindpunt is bij recreatief centrum Bedaf. Van 10.30 tot 17.00 uur kunt u vanaf 10 personen deelnemen aan het sportieve,
educatieve en zeer smakelijke arrangement.

De Verrijking
De dag begint met koffie met
appelgebak bij de Vrije Teugel.
Daarna fietst u met een knooppuntenkaart naar het bezoekerscentrum ‘Slabroek’ waarna u
met of zonder gids een bezoek
brengt aan de Urnenvelden en
uitleg krijgt over de oorsprong,
het ontstaan en de historie van
de Maashorst. Aansluitend kunt

u bij Villa d’Arto genieten van
een lunchgerecht met streekproducten bestaande uit een huisgemaakte soep met geroosterd
ambachtelijk bruin brood met
Brabantse geitenkaas, honing
en krokant gebakken spek. Voor
de liefhebbers zijn er heerlijke
streekbieren. Na de lunch kunt u
rondkijken in de kunstuitleen en
beeldentuin. De volgende halte
is bij wijngaard en boerderijcamping ‘De Kreitsberg’ in het dorpje Zeeland. U wordt ontvangen
met een consumptie waarna u

Los door het bos

De moord op Sjaak
Mister X (wie is de mol)
Accommodatie: Palmenweg 5
Nistelrode - T. (06) 22 50 93 14
www.losdoorhetbos.nl

een wandeling kunt maken door
de wijngaard. Er is een wijnwandelpad uitgezet met uitleg.
Aansluitend kunt u proeven van
de (h)eerlijke Maashorstwijn of
druivensap en boerentappas uit
de streek van verschillende boeren- en schapenkazen, boerengehaktballetjes, rauwkost van
verse groenten.
Tot slot verwelkomt Streekrestaurant ‘De Bonte Wever’ in
Nistelrode u voor het laatste gerecht. Om deze dag niet te ver-

geten ontvangt u een afscheidspresentje uit de streek. De prijs
voor dit arrangement bedraagt
€ 55,- per persoon. Dit is inclusief
de genoemde consumpties en

Leuk voor:
- Familiefeest
- Buurtvereniging
- Teambuiliding
- Personeelsfeest
- Vriendengroepen
- Kinderfeestje
- Verjaardag
- Enz.

Foto’s: Marcel van der Steen en
Ad Ploegmakers

het desgewenst huren van een
fiets. Info: www.de-verrijking.nl
of bel 06-15082914

Oorspronkelijk, mooi en smakelijk!
Op het Erf van onze boerderij kunt u
op het koﬃe en thee terras genieten
van knotbomen, heggen, poelen
en de bloemenpluktuin. Tevens ook
voor varkensvlees pakketten.

* Tevens regelen wij
voor u een barbeque,
gourmet of tapas naar
wens.

Op het Erf van Rob en Nanda
Aa-brugstraat 4 A, Heeswijk-Dinther
www.opheterf.net

Schilder mee voor kika! kindervakantieweek Bernheze

BErNHEZE - Tijdens de Open
MonumentenDag (OMD) worden er verschillende fietsroutes in Bernheze uitgezet die de
deelnemers voeren langs de
vele monumentale bomen in
onze gemeente.
Het is de bedoeling dat er bij
die monumentale bomen amateur- en semi-amateurschilders

(landschap)schilderijen maken,
waarbij ze de opbrengst ervan
aan KiKa schenken. Wij roepen
dan ook graag eenieder op om
tijdens de OMD op zondag 9
september bij de monumentale
bomen te gaan zitten schilderen. De stichting KiKa heeft als
algemeen doel: het werven van
fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten
op het gebied van kinderkanker,
gericht op minder pijn en strijd,
meer genezing en een hogere
kwaliteit van leven op latere
leeftijd. De BKK steunt dat initiatief van harte. laat zien wat u
kunt en draag uw creatieve
steentje bij om kinderkanker de
wereld uit te helpen.
Meld u aan via info@debkk.nl
Bij voorbaat dank!

BERNHEZE – De kindervakantieweek in de kernen van Bernheze is
een week voor kinderen, waar ze in verschillende leeftijdscategorieën spelletjes spelen, samen eten, drinken en soms op speurtocht
gaan. Door de kinderen in de laatste week van de schoolvakantie weer
spelenderwijs aan het ritme van alledag te laten wennen, is de overschakeling van vakantie naar, weer naar school gaan, minder groot.
In HDl wordt het georganiseerd
door Stichting ranja. Dit jaar
met zo’n 560 kinderen en 400
vrijwilligers met als thema ‘Op
de boerderij’, in loosbroek en in
de bossen bij Stanserhorn. Het

thema ‘Olympische Speule Vorstenbosch’ zal vanaf 8 augustus
bij de Blokhut van Jong Nederland aan de Tipweg beginnen.
Een 18-koppige organisatie zal
met vele vrijwilligers 95% van de

schoolgaande kinderen van Vorstenbosch vermaken. SJB Nistelrode heeft de commissie Kindervakantieweek. ‘Ons Dorp’ is het
thema voor de 235 kinderen en
zo’n 150 vrijwilligers bij Scoutcentrum Achter de Berg. Mini
Heesch is gestart achter het Bomenpark en zal doorgaan tot en
met vrijdag. Waarbij woensdag
een dag weg uit Bernheze is gepland. Kijk voor alle informatie op
de Mooi Bernheze sites.
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De Rooie Hoeve

COLOFON

MOOI & IN DE STREEK is zeker DE ROOIE HOEVE – FAZANTERIE – BEELDENTUIN – JAPANSE TUIN. Een mooi stukje Bernheze waar u naast
de collectie fazanten in de fazanterie een permanent wisselende expositie van kunst met o.a. originele beelden en schilderijen aantreft.
De Japanse tuin is echt tot rust komen in een andere cultuur met een droge tuin, de zen-tuin, de stenen rivier en de theetuin. Een andere
wereld die 5500 m² omvat met vijf waterpartijen, 140 ton steen, rotsblokken en grind. Meer informatie www.derooiehoeve.nl

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

Het is weer

mosseltijd

mooi & op de markt
Openingstijden:
vrij. van 12:00 - 18:00 uur
za. van 10:00 - 18:00 uur
Een ander tijdstip? Bel ons even!

Bezoek onze landgoedwinkel

Laar 24 - Nistelrode - (0412) 61 08 28
www.dnbontewever.nl

• Ambachtelijke producten uit
de streek
• Eigen zuivelproducten & kaas
• Rondleidingen vanaf 10 personen
á € 7,50 incl. hapje en drankje.
Producten van de Petrus Hoeve zijn ook
verkrijgbaar bij:

boerderij ijs

Coupe Sorbet IJs
Met veel vers fruit.

Loei lekker!

Dagelijks geopend
www.Cleefshoeve.nl - Berkenvenseweg 2 - Heeswijk-Dinther

VAKANTIEMENU

mooi & in de streek

-

Ton Kanters Groenten en Fruit in Schijndel
Keurslager Johan Jansen in Veghel
Boerderij de Bosrand in Uden
Wijdeven groenten en fruit in Uden
Dagwinkel Schouten in Loosbroek
Slagerij vd Tillart in Vorstenbosch

Petrus Hoeve Culinair B.V. | Vorstenbosseweg 9 | 5473 NG Heeswijk-Dinther
T (0413) 371400 | E info@beleefpetrushoeve.nl | I www.beleefpetrushoeve.nl

• Vishandel Venrooy
• Kaas van Van den Herik
• Het Wafelhoekje
• Bakkerij ‘t Stoepje
• De Kaaskoning

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

mooi & online
3- gangen vakantiemenu

€ 14,75
Kom het overheerlijke
sprookjesijs proeven

Eetcafé ‘t Pumpke - Raadhuisplein 7 - 5388 GM Nistelrode
T.: 0412-612956 - E.: info@eetcafetpumpke.nl

W.: www.eetcafetpumpke.nl

7 dagen in wee
k
geopend!

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

Column
zijn om uw vragen te beantwoorden en demonstraties op instrumenten te verzorgen. Ook bestaat
de mogelijkheid om zelf instrumenten uit te proberen.

HEESWIJK-DINTHEr - Op zaterdag 18 augustus zal er van 13.00 uur tot
15.00 uur een Open Dag gehouden worden door Muzelinck, Centrum
voor de Kunsten in gebouw Bernrode, Zijlstraat 1a te Heeswijk-Dinther.
Op deze dag kunt u informatie verkrijgen over het volgen van muzieklessen in Heeswijk-Dinther.
Muzelinck is een gecertificeerde
instelling en biedt aan zowel kinderen als volwassenen een breed
scala van opleidingen en cursussen: voor mensen die nog nooit
één noot gespeeld hebben, en

voor mensen die al aan het conservatorium studeren, individuele
lessen, en groepslessen op vrijwel
alle instrumenten. Uitgebreide informatie op www.muzelinck.nl
Een docententeam zal aanwezig

laat u vrijblijvend informeren over
het uitgebreide aanbod van lessen
voor alle leeftijden.
De lessen zullen gegeven gaan
worden in het Bernrodegebouw.
lestijden in overleg met de docent.
Kom dus gerust een kijkje nemen
in gebouw Bernrode op zaterdag
18 augustus om in het nieuwe seizoen met een muzikale hobby te
kunnen starten.

Bernheze Solidair:

Boompjes en struikjes
Johan van Kessel, burgerlid Bernheze Solidair
BErNHEZE - Veel kiezers zijn op dit moment zoekende en weten niet op welke
partij ze op 12 september gaan stemmen.
Sinds enige tijd is onze gemeente
de perkjes en ander groen gespuis
aan het veranderen. Struikgewas
maakt plaats voor gras dat minder
onderhoud nodig heeft. Helaas
gaat daarbij het-uitzicht-bepalendperkje in onze straten verloren.
Toch hoeft deze vorm van natuur
niet verloren te gaan. Enerzijds
kunnen buurtbewoners de handen

ineen slaan door zelf het onderhoud ter hand te nemen en daarmee het perkje te behouden voor
de bosmaaier.
Anderzijds kan IBN, onze groenbeheerder de soortenrijkdom van
het grasveldje verhogen door stroken met een andere frequentie te
maaien, of zelfs niet te maaien.
Hiermee creëer je een groene

strook van diverse kruidachtige
planten in het saaie grasperkje.
Het voordeel hierbij is: nog minder maaien en het vergroten van
de soortenrijkdom van planten en
insecten. Met mijn laatste suggestie creëren we zelfs meer ‘natuur’.
Dus IBN en gemeente, laat de
maaimachine een paar keer extra
in de schuur staan!

ReCht
diChtBij….
Een advocaat zoeken, dat doe je niet elke dag. De meeste mensen
hebben maar zelden de hulp van een advocaat nodig. Maar dan opeens
is dat moment er: echtscheiding, letselschade, rijbewijs ingenomen…..
Wat moet je doen, wie moet je bellen, waar moet je op afgaan? Een
paar tips. Goede ervaringen van anderen met een advocaat zijn zeker
nuttig; vraag je wel even af waar de zaak over ging. Advocaten zijn
meestal specialisten en dus met het ene onderwerp beter bekend dan
met het andere. Vakbekwaamheid is een eerste harde voorwaarde.
Verder zou ik denken dat belangrijk is:
-bereikbaarheid en helderheid: het is altijd plezierig om snel contact
te kunnen krijgen, zowel telefonisch als in persoon en natuurlijk per
mail; maar ook moet u op tijd worden teruggebeld, stukken krijgen en
bovendien juiste en begrijpelijke informatie over uw zaak krijgen.
U gaat tenslotte zelf over uw belangen.
-goede afspraken over tijd en geld: zorg dat u goede informatie krijgt
over rechtsbijstand (dat is een overheidsbijdrage in de kosten van uw
advocaat als u die zelf niet –helemaal- kunt betalen) of over het door u
te betalen tarief en de verwachte kosten. Dat is soms lastig te schatten,
maar het kan meestal in principe wel. U kunt soms ook prijsafspraken
maken over bepaalde delen van het advies of de procedure.
Vraag bij het eerste contact naar deze zaken en bedenk of de
antwoorden u bevallen. Verder, maar dat is natuurlijk lastiger te
omschrijven, heeft u er vertrouwen in dat de door u uitgezochte
advocaat het goed voor u zal doen? Bedenk dat goed voordat u
definitief met iemand in zee gaat.
Nog iets: wacht niet te lang met hulp inroepen en ga niet stilzitten als
u een juridisch probleem heeft. Voorkomen is nog beter: vraag tijdig
advies over uw positie voordat de zaak uit de hand loopt.
En ondernemers doen er natuurlijk goed aan naar hun voorwaarden en
contracten te laten kijken voordat ze definitief iets vastleggen.
Heeft u ervaringen met het zoeken naar juridische ondersteuning die u
hier wel eens besproken wilt hebben? Mijn mailadres staat hieronder.
Rob Haakmeester (rhaakmeester@liebrandruijsadvocaten.nl)

Progressief Bernheze:

Bermen geven kleur en energie
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BErNHEZE - Is het u ook op gevallen. Vele bermen staan volop in bloei en zorgen voor mooie kleuren langs de wegen en de paden. Ik geniet van de bloeiende
planten en de kleuren in de bermen. Insecten vinden in de bloeiende planten
nectar. Noodzakelijk voor hun bestaan. Het gaat niet goed met veel insecten.
Het aantal bijen neemt af terwijl de wereld niet zonder kan.
Ecologisch bermbeheer
De gemeente Bernheze beheert al
jaren vele bermen ecologisch. Dit
betekent dat het maaisel na het
maaien van de bermen wordt afgevoerd. Door dit jaren achtereen
te blijven doen neemt de variatie
in de bermen toe. Meer planten
krijgen kans op een plekje om te
groeien. Meer variatie geeft meer
verschillende kleuren en meer insecten de kans voedsel te vinden.
Door consequent het ecologisch

bermbeheer voort te zetten neemt
de hoeveelheid af te voeren maaisel af. Hierdoor nemen de kosten
van het maaibeheer ook af.
Biomassa
Het afvoeren van het maaisel kost
vandaag nog geld maar kan in de
toekomst geld opbrengen. In de
wereldwijde zoektocht naar alternatieve energie voor olie, gas,
kolen en kernenergie is biomassa
naast zon en wind een reële optie.

Progressief Bernheze is een groot
voorstander van het stimuleren
van alternatieve duurzame energie. Het gebruiken van voedergewassen voor het opwekken van
energie wijzen wij af. Voedergewassen zijn primair voor de mensen en dieren. Voedselprijzen gaan
te sterk omhoog als voedergewassen gebruikt worden voor het opwekken van energie.
reacties kunt u sturen naar reactie@progressiefbernheze.nl

Binnenkort ook via de
website te bestellen!!!

n
le Ceelen
e
e
Kantoorboekhandel - Heesch

Grote collectie
schoolartikelen
‘t Dorp 65, 5384 MB Heesch, (0412) 45 17 82

Bij besteding vanaf € 5,00 krijg je
EEN SNOEPZAK VAN € 1,00 GRATIS
Geldig t/m 11 augustus 2012
tegen in levering van deze bon

Twinkeltje - Kapelstraat 12 - Vorstenbosch - 0413-352313

Informatie voor de kernen
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Kan een boer wel op vakantie?
D’N
BOER
OP

HEESWIJK-DINTHER – Als je de stallen vol hebt staan met knorrende

roze viervoeters, kun je dan wel op vakantie? Ik verruilde mijn
naaldhakken voor grote groene stappers, mijn hoed voor een wit
haarnetje en hees mij in een grote overall om in de varkenshouderij van Frits Kuijpers aan de Vorstenbosscheweg op onderzoek
uit te gaan.
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COLUMN
AD
De column van Ad beschouwt wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Inwoners kunnen reageren en daarmee ook hun mening kenbaar
maken. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op
www.demooibernhezekrant.nl.
Reageert u gerust naar ad@demooibernhezekrant.nl

WEER AAN HET WERK
De vakantieperiode loopt weer op zijn eind. Voor velen stond werk in
die periode even op een lager pitje. De zorg voor inkomsten of studieresultaat maakte even plaats voor plezier en genieten. We hebben dat
nodig om weer energie op te doen en om te kunnen relativeren.
Ook de Bernhezer politiek is even wat rustiger. Na de hectische
periode voor de zomer rondom de voorgenomen fusie met Maasdonk
kan de politiek zich weer richten op zorg voor de inwoners. Alhoewel,
voor 11 september staat definitieve besluitvorming over de fusie op
de agenda van de raad.
De gemeenteraad zal zich de komende periode druk moeten maken
over het huishoudboekje. Hoe houden we alles betaalbaar zonder
grote lastenverschuivingen. Ook Bernheze heeft last van de ‘crisis’.
Daar horen vanzelfsprekend ook keuzes bij. Keuzes om zaken anders
te doen en goedkoper te maken. De gemeente gaat bijvoorbeeld
plantsoenen omvormen naar goedkoper gras. De gemeente belooft
dat u als inwoners hierover tijdig uw zegje kunt doen en eventuele
alternatieven kunt aandragen! Hou dat zelf ook in de gaten.
Voor een aantal mensen betekent het einde van de vakantie niet dat
ze aan het werk kunnen. Ook deze regio heeft last van afname van
werk en dus minder banen. Maar er gloort hoop. “Wij willen zoveel
mogelijk mensen aan het werk krijgen” aldus wethouder Rien bij presentatie van het plan om acht mensen in de bijstand op 12 september
a.s. in te zetten op de stembureaus.

stuurd. Op dezelfde manier wordt gewerkt voor het
inenten. Vervolgens breng ik ze naar de kraamstal
of zorg dat ze geënt wordt.”
EEN DAG OF 10 VAKANTIE...
EN DAN WEER NAAR HUIS!
Wandelend door de stal houdt Frits een handterminal bij de chip en voilà alle gegevens verschijnen op
het beeldscherm. “Aan dit nieuwe systeem dat voor
de dieren een enorme verbetering is, omdat het nu
veel meer zelf bepaalt, heb ik wel moeten wennen.
De complete automatisering zorgt voor meer structuur en minder fysieke arbeid, maar helaas ook voor
een berg administratie. Nu de varkens niet meer op
een vaste plek in een box staan, maar door elkaar
heen lopen, moet ik nu de totale groep monitoren
en de signalen van elk individueel varken herkennen en hierop anticiperen. De automatisering daarentegen bespaart tijd en creëert ruimte om nauw
betrokken te zijn bij de dieren. Tevens zorgt het ervoor dat het gemakkelijker is om de zorg tijdelijk
over te dragen, maar na een dag of 10 vakantie ga
ik ’t liefst weer naar huis.” ■

Vakantie Fotowedstrijd
BERNHEZE – De redactie van de MooiBernhezeKrant houdt een vakan- De te winnen prijzen zijn:
1E PRIJS foto op canvas 30-40 cm
tie-fotowedstrijd met als onderwerp: “WATER”.
2E PRIJS puzzel van de foto 30-45
Ga tijdens je vakantie in binnen- De MooiBernhezeKrant
cm 266 stukjes
of buitenland op zoek naar al- Stuur hiertoe een email naar: 3E PRIJS muismat met de winlerlei WATER-onderwerpen die je info@demooibernhezekrant.nl nende foto
tegenkomt. Laat je creativiteit de met vermelding: fotowedstrijd.
vrije loop en laat zien wat er met Vergeet in de email niet, duidelijk De winnende foto’s worden bewater op fotografisch gebied alle- je naam, adres en telefoonnum- kend gemaakt en gepubliceerd in
maal mogelijk is.
mer te vermelden. Insturen kan De MooiBernhezeKrant van week
De fotowedstrijd staat open voor t/m 19 augustus 2012.
36, dit is de krant die op 5 sepalle lezers van De MooiBernheze- De foto’s worden beoordeeld tember verschijnt.
Krant.
door een jury die bestaat uit de De ingezonden foto’s worden boProfessionele fotografen en me- fotografen van De MooiBernhe- vendien op de websites: www.
dewerkers van De MooiBerneze- zeKrant, bijgestaan door Foto- mooiheesch.nl, www.mooinisseKrant en de Mooi-sites zijn van graaf Wim Roefs uit Loosbroek.
roi.nl en www.mooihdl.nl gepudeelname uitgesloten.
Zij kiezen uit de ingezonden foto’s bliceerd na 19 augustus.
De foto’s moeten digitaal aange- de 3 mooiste, die beloond zullen Wij kijken uit naar vele mooie inleverd worden (In JPG formaat, worden met de 1e tot en met 3e zendingen.
resolutie 300 dpi of tenminste prijs.
Knip ze!
1MB groot). Iedere deelnemer Beoordelingsmaatstaven
hier- (Over de uitslag wordt niet gecoraan de wedstrijd mag maximaal 3 bij zijn: Originaliteit, Creativiteit, respondeerd.)
foto’s zenden naar de redactie van Compositie, Kwaliteit.

Een loffelijk streven maar inzet van 8 mensen één keer in de vier jaar
gedurende één dag zet geen zoden aan de dijk. Daar is meer voor nodig. Misschien is het een optie om in het onderhoud van de openbare
ruimte meer mensen aan het werk te zetten? Snijdt het mes aan twee
kanten. Dat kan ook bij verenigingen of in de zorg.
Kortom, werk is er genoeg. Nu alleen nog de bereidheid om het slim
te verdelen…
Op 12 september mag u weer naar de stembus om ’uw vertrouwen uit
te spreken in de mensen die dat voor ons regelen.
Met groet van Ad

Spaar € 750
en krijg een
fietskoeltas*

* De actie loopt van 14 mei tot en met 10 augustus 2012.
Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!
** Rente per 1 mei 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Het beeld dat ik van een boer had: met een kreuge vol voer langs de varkenstroggen lopen en het
erin scheppen, is niet meer. De stallen van Frits zijn
modern ingericht: volledige klimaatbeheersing en
luchtverversing zorgen voor een constante, prettige leefomgeving. De verschillende alarmsystemen
zorgen ervoor dat de viervoeters 24 uur per dag
en 7 dagen per week nauwgezet in de gaten worden gehouden. De meeste varkens staan niet meer
in boxen, maar kunnen vrij rondlopen. Behalve in
de kraamstal, maar dat is ter bescherming van de
kleintjes: anders gaat moeder er misschien op liggen. Het voerproces is volledig geautomatiseerd.
“De zeugen krijgen een chip en kunnen zelf bepalen hoe laat en op welke plek ze willen eten. De chip
is een soort dierenpaspoort: een persoonlijk dossier
met enting – bevruchting – en voergegevens die ik
invoer. Op die manier krijg ik inzicht in de levenscyclus van het individuele dier. Als het varken door
het poortje gaat om te eten krijgt ze een voor haar
afgepast portie. De computer leest dan meteen uit
of het tijd is voor de kraamstal. Als dat het geval is
wordt ze automatisch naar een wachtruimte geleid
en zoniet, dan wordt ze naar de groep terugge-

Groe
iren
tot te
4,75
%**

Van Heck Assurantiën
‘t Dorp 124

5384 MD Heesch
T 0412 - 45 20 03
E info@vanheckassurantien.nl
I www.vanheckassurantien.nl

Van Ravensteijn

Laar 16
5388 HE Nistelrode
T 0412-61 35 44
E info@vanravensteijn.nl
I www.vanravensteijn.nl

Van Grunsven & Haerkens

Hoofdstraat 100-A
5473 AT Heeswijk-Dinther
T 0413 - 29 19 80
E info@vangrunsvenhaerkens.nl
I www.vangrunsvenhaerkens.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Zomernacht festival Dinthers pleinfeest
Gevarieerder dan ooit
Nistelrode - Zaterdag 25 augustus zal het Zomernacht festival Nistelrode doen trillen op zijn grondvesten! Het Tramplein zal vanaf 15.00
uur het podium zijn waar bekende en minder bekende artiesten staan,
waar theatermakers en dj’s zich laten zien en waar lokaal talent naast
nationale beroemdheden staan.

Ook dit jaar zullen twee podia de
plek zijn waar verschillende musici
hun opwachting maken. Aan elke
bezoeker is gedacht. Wat dacht u
bijvoorbeeld van Mr Funkomatic,
die het Zomernacht festival zal opleuken met dance muziek. Heeft u
meer met karakteristieke rock ’n
rollgeluiden?
Dan zullen de geniale covers van

Twenty Sicks u zeker aanspreken.
Ook aan de liefhebbers van Motown is gedacht. Met de band Nodizz zullen de funk- en soulplaten
u om de oren vliegen. Maar wie
zijn die nationale beroemdheden?
De ska en reggae georiënteerde
band Splendid natuurlijk! Met
deze, door 3FM bekroonde Serious
Talent band, heeft de organisatie een echte Nederlandse topper
in handen. Als knallende afsluiter
staat Strike 2 op het programma.
Deze pop/rock coverband speelt
gevoelige nummers, loeiharde rock
en alles wat er tussen zit. Alles met
een eigen twist.
Natuurlijk zijn er ook verschillende
andere activiteiten op het festival
te beleven en ook culinair zult u
niks tekort komen. Hierdoor zullen
jong en oud zich heel de dag vermaken! Een ding is zeker: het gratis
toegankelijke Zomernacht festival
staat vanaf de middag weer garant
voor een gevarieerd festival!
Zomernacht festival Nistelrode zaterdag 25 augustus - 15.00 tot
01.00 uur – Entree gratis.
www.zomernachtnistelrode.nl

Heeswijk-Dinther - Op 12 augustus 2012 vindt voor het 5e jaar het
Dinthers pleinfeest plaats. Ontstaan uit een sponsoractie voor de restauratie van de Dintherse kerk. Zo goed bevallen dat we er een traditie
van maken. Gekoppeld aan de laatste zondag van de schoolvakanties,
basisschoolleerlingen moeten maandag weer naar school.

en directe omgeving, ze zijn bekend van de ‘Proms’ en andere
muziekevenementen ondersteund
door dj Carl (Verhoeven) afwisselende optredens: slagwerk groep,
accordeon, enz.
Beklimmen van de toren! Dit evenement is maar één keer per jaar!
Op iedere etage zijn vanaf dit jaar
uitlegborden geplaatst die beschrijven wat je in de verte kunt
zien: zoals het Provinciehuis en de
brug van Zaltbommel.
Plaatselijke producten
Levende have komt van o.a. Jan
van de Hurk, hij brengt een aantal
‘aaibare’ kalfjes mee. Ook Imker
Ferdy van den Heuvel is erbij.
Rad van avontuur met mooie prijzen. Dit jaar ook een optreden van
de Veteranensportclub. Vriendenkoor Amicanto zingt de sterren van
de hemel. Drankjes, hapjes en veel
gezelligheid. Luchtkussen, kinderspelen, voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden

Gewoonlijk vond het Dinthers
pleinfeest plaats op het kerkplein
van de Sint Servatiuskerk.
Echter: dit jaar is het verplaatst
naar de pas geopende Ontmoetingstuin, achter CC Servaes en

naast de kerk. Tijd: 14.00-19.00
uur.
Het Dinthers pleinfeest wordt gekenmerkt door vele artiesten van
eigen bodem. Het zijn echt allemaal mensen uit Heeswijk-Dinther

De opbrengst van het Dinthers
pleinfeest gaat naar het restauratiefonds van de Dintherse kerk met
het oog op de toekomst.
Het eerste doel van dit jaarlijkse
evenement: ontmoeting (in de
tuin), gezelligheid, sociaal netwerken, weten dat je er voor elkaar
bent.

MooiBernhezertje

Fietstocht met een missie
Fietsen voor water

Vrijwilligers
BerneZorg
bedankt!
heeswijjk-dinther - Zoals ieder
jaar deden ook dit jaar weer een
groot aantal bewoners van BerneZorg mee met de Wandelvierdaagse.
Lenie Steenbergen en Sjanet
Adank, medewerkers welzijn van
BerneZorg: “Het is echt een evenement waar naar wordt uitgekeken. Het was prachtig weer en de
bewoners hebben ervan genoten.
We willen graag alle vrijwilligers,
familieleden en medewerkers die
hebben meegeholpen bedanken.
Zonder hen zou het niet mogelijk
zijn om met zo’n grote groep deel
te nemen!”

Minimarkt
Heesch - Mini Heesch organiseert
op donderdag 9 augustus weer
een Mini Markt.
Deze gezellige markt is voor alle
inwoners, groot of klein van Bernheze en Oss.
De kinderen zullen dan leuke spulletjes verkopen, er is een springkussen en een draaimolen en er is een
loterij waarbij mooie prijzen zijn te
winnen. Ook voor de inwendige
mens wordt goed gezorgd.
Jullie zijn heel hartelijk welkom
vanaf 15.30 tot 19.30 uur.
Het adres is: Vorsselweg 3, te
Heesch (Ingang Bomenpark).

Heesch - In juni was het slechte
weer de spelbreker daarom is de
jaarlijkse Fietstocht met een Missie
verzet naar zondag 19 augustus.
Op 19 augustus kan om 10.30 uur
gestart worden vanaf de Eijnderic,
’t Dorp 92 - Heesch. Er zijn 2 tochten uitgezet, een van ongeveer 30
en een van 45 kilometer. Dwars
door onze mooie omgeving zult u
aankomen bij de grote rustplaats
voor een kopje soep, broodjes of
pannenkoekengenoten en zult u
kunnen kennismaken met het goe-

Sudoku

de doel van dit jaar: Kandoto Girls
Science Secondary School te Same,
Tanzania. Deelname is € 4,00 en
voor kinderen t/m 12 jaar € 1,50.
Meer over dit project kunt u lezen
op
www.facebook.com/
events/279068758852509

PERSONEEL.
Zoekt u huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur,
www.hulpstudent.nl,
bel 06-14826000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
Cursussen
Vanaf 20 augustus beginnen
in pottenbakkerij “Hoefeinde”
weer lessen voor pottenbakken
en boetseren. Er is nog plaats op
dinsdag, woensdag en donderdagavond.
Interesse: Cees Snellen,
T: 06 38945557 of
W: www.hoefeinde.nl
Gemotiveerde
studenten gezocht
voor goedbetaalde bijbaan,
www.hulpstudent.nl,
bel 0614826000 of
mail y.kroef@hulpstudent.nl.
GETUIGEN GEZOCHT
Op 14 juli heeft er een ongeval
plaatsgevonden op het Laar
in Nistelrode nabij Van Mook
de Echte Bakker. Rond de klok
van 15.15 uur is een vrouw op
de fiets tegen een openslaand
portier van een auto gebotst.
De familie vraagt of er getuigen
zijn die het ongeval hebben zien
gebeuren. Ze zouden het fijn
vinden als u contact met hen op
wilt nemen via de email:
bart.ine@home.nl
De vrouw ligt momenteel in
het ziekenhuis en heeft ernstig
hoofdletsel opgelopen. Heeft
iemand dit ongeval gezien,

laat aub iets van u horen!
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Word ook
KWF-collectant
In 2011 haalde KWF Kankerbestrijding met de hulp van
vrijwilligers en collectanten
tijdens de jaarlijkse collecte
7,9 miljoen euro op. En voor
die hulp zijn we hen enorm
dankbaar! Ook dit jaar zal een
legioen aan vrijwilligers tijdens
de collecte van 3 t/m 8 september weer zo veel mogelijk
geld proberen op te halen. En
dat is van levensbelang. Want
hoe hoger de opbrengst is, hoe
meer onderzoek naar kanker
we kunnen financieren! Om alle
6,3 huishoudens te bereiken,
hebben we nog steeds nieuwe
collectanten nodig ook in Nistelrode. Meld je daarom vandaag
nog aan als collectant voor KWF
Kankerbestrijding. Met slechts
een paar uur per jaar draag je
al bij aan de strijd tegen kanker.
We hebben je hulp hard nodig.
Collecteer van 3 tot en met 8
september 2012 mee in jouw
buurt. Meld je vandaag nog aan
bij Ton Willemse
T: 06 -53880002

iedereen
verdient een
morgen

Wilt u ook een zoekertje plaatsen?

Dan is dit mogelijk vanaf n 5,00.
Info via: office@demooibernhezekrant.nl of bel met 0412-795170.
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B o uW t

uW BouWPERikELEN iN BERNHEzE BouWT?
iNFo@DEmooiBERNHEzEkRANT.NL

Een rondje in de bouw…

“Het kan voor mij niet
snel genoeg gaan”

Paul Timmers

Beter goede buur en beste vriend
Nieuw thuis voor Paul Timmers in De Sparrenweide
NISTElrODE - Op de achtergrond de bouwhekken met daarachter zijn appartement, wat hij vanaf het terras midden in het centrum ziet groeien. Paul Timmers aan het woord, een van de toekomstige bewoners
die in het nieuwe appartementencomplex de Sparrenweide zal gaan wonen. Al enige jaren was hij op zoek
naar een eigen woning, in Nistelrode wel te verstaan. Daar waar hij al zijn sociale contacten heeft, zijn
familie woont, zijn sport beoefend en alles vindt voor de gezelligheid in zijn vrije tijd. Paul heeft er zin in:
“Sinds ik mijn handtekening gezet heb, kan ik niet wachten tot het zover is.”
Paul heeft een appartement uit
categorie B, 84m2 met balkon
van 7 m2. Het is de kleinste optie
maar nog erg groot voor hem alleen. Het driekamerappartement,
waaronder de leefruimte (keuken
en kamer) en slaapkamers, een

bij de ingang, klein luxe details is
de lift en de video intercom.
De 26-jarige keeper bij het 1ste
van Prinses Irene heeft er zin in en
kan niet wachten tot het zover is.
Zijn vrienden worden zijn buren,

EIND MAART - BEGIN APRIL ZAL HĲ DE
SLEUTEL KRĲGEN
halletje, badkamer met toilet, nog
een aparte toilet, een aparte ketelruimte waar ook de aansluiting
komt voor de wasmachine en beneden is nog een berging van 6m2

die hebben ook een appartement
in hetzelfde complex. Een grote
parkeerplaats voor de deur, een
supermarkt binnen handbereik,
een terras op wandelafstand.

Paul werkt en leert voor accountant en eind dit jaar is hij klaar met
zijn master, daarna kan hij zich
gaan richten op zijn appartement.
De keuken is al gekocht bij Gé-Dé
Keukens in Nistelrode, zij hielpen
meedenken met alle kleine details
waar aan gedacht moet worden
bij het inrichten van zo’n keuken.
“Er moet nog veel gebeuren, maar
laat maar komen. Thuis denken ze
allemaal mee en uiteindelijk kan ik
dan de beslissing nemen.“, Paul is
vol vertrouwen. Eind maart – begin april, zal hij ongeveer de sleutel kijken.

Paul Timmers met op de achtergrond de bouw van zijn nieuwe appartement

Bernheze Makelaars
Eva Hanegraaf van Bernheze Makelaars, begeleidt de toekomstige
bewoners waar ze kan. Ze informeert, geeft uitleg waar nodig en
begeleidt de toekomstige inwoners, waar nodig. De begeleiding

van meerwerk en de verschillende
opties bespreekt de aannemer
met de toekomstige bewoners.
De verwachting ligt dat er maart/
april 2013 de sleuteloverhandiging volgt.

Basisschool Beekgraaf: Nu gaat het echt gebeuren!
Aanstaande maandag als de kinderen weer naar school komen, treffen ze een totaal ander beeld aan
dan toen ze voor de zomervakantie voor 6 weken afscheid namen.
Basisschool de Beekgraaf heeft een
enorm bouwjaar voor de boeg.
‘rust en veiligheid’ daar moet het
naar toe volgens directeur Verwijst. Nu zijn de eerste stappen te
zien, na al het onzichtbare werk
dat er aan vooraf gegaan is. De
sloop werd begonnen en het terrein was in de vakantieperiode
verre van ‘rust’. Een verrassing in
de vorm van asbest zorgde voor
wat vertraging. De hekken zorgen
Heeft u een conflict op gebied van
Ruimtelijke Ordening?
>
>
>
>
>

Heeft u met een ander een tegengesteld belang?
Maar is er ook een gezamenlijk belang?
Wilt u zelf actief op zoek naar een oplossing?
Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is?
En heeft u hierbij behoefte aan begeleiding door een
onafhankelijke deskundige?

RO Connect is u graag behulpzaam bij conflictbemiddeling

De plannen zijn intussen wat bijgesteld, de tekeningen aangepast maar op www.mooinisseroi.
nl leest u over de noodzaak van
de bouwplannen en houden we u
op de hoogte met de nodige fotoimpressies.

Van Schijndel Tegelhandel
gewoon de beste in de regio!

v. Schijndel
Tegelhandel
Natuursteen

Altijd
te
de scherps
en.
aanbieding

Oostwijk 11, 5406 XT Uden
Industrieterrein Vluchtoord
Tel.: 0413 - 270 110

Vanaf 15 2
m
GRATIS
thuisbezor
gd!

topkwaliteit
Italiaanse en Spaanse
voor Chinese prijzen!

Tegels, natuursteen, maatwerk, tegelwerk en advies

Graafsebaan 31 Heesch
www.roconnect.nl 06-2909 9005
onno@roconnect.nl

dat het terrein goed afgezet is. Enkele jaren geleden werden de eerste plannen gemaakt en in februari
2013 moet de school klaar zijn. In
de eerste instantie zal de helft van
de school gesloopt worden en met
enkele bijgebouwen zijn er genoeg
leslokalen om het jaar door te komen.

zen
Extra voordelige prij
reekse
door onze rechtst
import af fabriek.

De koffi
es
altijd kl taat
aa
er is vo r en
GRATIS ldoende
parkeerp
lek!

Wij laten u weer genieten...

Kijk voor meer info op www.vanschijndeltegels.nl

Uw betrouwbare partner
in bouwen

Broekhoek 20, 5384 VR Heesch
Tel.: (0412) 45 17 84
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Het loopt al 10 jaar
Estafette
De estafette (4 x 5 km) is de laatste jaren qua deelnemers flink
gegroeid. Vele bedrijven en o.a.
vriendenclubs schrijven zich hiervoor in. Hardlopen is een sport geworden die door steeds meer mensen wordt beoefend. 5 Kilometer is
dan een mooie afstand.
Rabojeugdloop
De Rabojeugdloop is bedoeld voor
kinderen t/m 13 jaar uit de gemeente Bernheze maar ook daarbuiten. Er zijn 3 categorieën: t/m 8
jaar – 1 ronde – 650 meter, 9 & 10
jaar – 2 rondes – 1300 meter en 11

solex

t/m 13 jaar – 3 rondes – 1950 meter. Inschrijven voor de jeugdloop
kan op zaterdag 25 augustus vanaf
14.00 uur en is gratis.

zellig langs de weg te gaan staan
om de lopers onder luid gejuich en
met eventueel muziek vooruit te
stuwen.

De organisatie bestaat uit Maarten Bosch, Susan van den Heuvel,
Mike Bosch, Peter van den Heuvel
en Franca Berens. Zij zijn al vele
maanden druk met de organisatie.
Zo hebben zij ook geregeld dat in
elke kern langs het parcours een
lokale blaaskapel staat te spelen en
er zijn vele waterpunten waar de
lopers gebruik van kunnen maken.
Tevens roept de organisatie de inwoners van Bernheze op om ge-

Met de ruim 100 vrijwilligers staat
of valt de organisatie van de Bernhezeloop, dus bij deze wil de organisatie hen vast bedanken voor
hun inzet van dit jaar.

Opbrengst en uitslag
Heeswijk-Dinther - De 24-uurs
Solexrace van Heeswijk-Dinther
heeft ruim € 27.000,00 opgebracht voor KiKa. De 102 teams
die deelnamen aan de wedstrijd
hebben dit bedrag opgehaald.
De 24-uurs Solexrace is opnieuw
gewonnen door de Brandweer
Rotterdam-Rijnmond met 242
ronden. Vorig jaar met één team
en dit jaar zelfs met 2 teams. Het
tweede team was met 231 ronden
goed voor een 8e plek.
Met 203 ronden was bij de dames
het team Maïsdoolhof Voorthuizen
goed voor een 1e plaats.

hardlopen

2e keer Run voor Kika
Vriendengroep de Tuinders viert herstel

paardensport

De voorinschrijving is intussen
geopend en meer informatie kun je
vinden op www.bernhezeloop.nl.
Tot ziens bij de Bernhezeloop.

Voor het 4e jaar ging de originaliteitprijs naar Loesje en de G-spots,
dit jaar als thema piraten op een
solex.
Team Drekracers 1 won de 1e editie van de 2-uurs brommerrace , de
2e plek was ook voor Team Drekracers 2.

hdl.nl
Voor foto’s kijk op
www.mooihdl.nl

RSV Vorstenbosch afgevaardigde

Brabantse Kampioenschappen Outdoor Pony’s
Vorstenbosch - De vereniging R.S.V. Vorstenbosch heeft
wederom een afvaardiging van
ponyruiters voor het Brabantse Kampioenschap aankomend
weekend. DeMooiBernhezeKrant
en RSV Vorstenbosch wensen de
ponyruiters een succesvol kampioenschap.
Pony’s Kring Kampioenen Kring
Uden (zie foto)
Abe Litjens met Rak’t Frizo , Renza
van der Wijst met Orchid’s Amanda
en Baukje Litjens met Orchid’s Joel

Heeswijk-Dinther – In 2011 deed de vriendengroep de Tuinders, die
intussen al 20 jaar bestaat, voor de eerste keer mee aan de ‘Run voor
Kika’. Dit in de hoop dat Ted (7 jaar en een van de kinderen binnen de
vriendengroep) spoedig zou herstellen. Dit jaar gaan ze wederom lopen
met de wetenschap dat Ted ook werkelijk hersteld is.
Ted zelf gaat samen met een aantal
kinderen mee doen met de ‘Kika
kidsrun’. Verschillende vrienden
nemen deel aan de 5 en 10 km run
of gaan voor de 10 km wandelen.
“Twee van onze vrienden gaan de
grote uitdaging aan en wandelen
95 km.”, vertelt Rob van Schie,
“Het zijn 3 dingen in 1, beterschap
vieren, een goed doel sponsoren
en aandacht vragen voor kinderen
met kanker.”
Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus gaat de vriendenclub de ‘Run
voor Kika’ in Ede lopen. KiKa heeft
een prachtige doelstelling: kinderkanker de wereld uit!
Wilt u ons en dus ook Kika sponseren ga dan naar onze websites.

Sponsoring van de 95 km lopers:
1.Ga naar www.runforkika95.nl
2.Kies sponsor nu en kies dan
sponsor een team
3.Kies team: T4T-95
(T4T staat voor Tuinders for Ted)
Sponsoring van de andere teams
1.Ga naar:
www.runforkika.nl/Ede/
2.Kies sponsor nu
3.Kies sponsor een team en maak u
keuze uit een van de T4T teams
* kinderen doen mee als:
T4T-kidsrun
* 10 km run doen mee als:
T4T-run10
* 5 km run doen mee als: T4T-5km
*10 km wandelen doen mee als
T4T-WALK10.

Startbewijs voor de Pony’s
Vivanne Rossieau met Melle Katinka, Abe Litjens met Orchid’s
Tigersun, Abe Litjens met Rak’t
Frizo, Renza van der Wijst met Orchid’s Amanda en Baukje Litjens
met Orchid’s Joel.

voetbal

Oefenwinst 1e elftal Prinses Irene

Nistelrode - De eerste wedstrijd
op eigen kunstgras werd meteen
een succes voor het 1e elftal van
Prinses Irene, de oefenwedstrijd
tegen 4e klasser FC Schadewijk
werd met 5-1 gewonnen.
Het was een mix van 1e en 2e elftal, omdat er nog veel spelers op
vakantie waren en of nog niet getraind hadden.
Bij Prinses Irene deden Jeroen van
Hout en Bart van Dongen, vorig
jaar nog spelend in de A,1 een
groot gedeelte van de wedstrijd
mee.
Na een 0-1 achterstand kwam

Prinses Irene via Robert van Pinxteren gelijk, Cobenn Farneubun en
Teun van Erp bepaalden de ruststand op 1-3.
Meteen na rust schoot Van Pinxte-

ren vanaf elfmeter de 4-1 binnen,
nadat Bekkers was gevloerd. Tien
minuten voor tijd scoorde hij zijn
derde van de middag nu op aangeven van Teun van Schadewijk.

Bernheze sportief
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biljarten

voetbal

zaalvoetbal
HDL binnenkort van start
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masters off Biljarts

HEESWIJK-DINTHER – ‘Masters off Biljarts’ is een initiatief van biljartvereniging Jan van Erp. Dit zal het
openingsevenement worden van het nieuwe biljartseizoen 2012/2013. Waarbij de biljartsport uitgelicht
zal worden middels een geweldig avondvullend programma. Met muziek en een lichtshow zal het biljarten
centraal staan. Een aantal prominenten en biljarters van topformaat zullen deze avond kleur geven. Café
zaal Jan van Erp was vroeger het biljart mekka van Zuid Nederland en dit gevoel willen wij weer eens terug
laten komen.

HEESWIJK-DINTHEr/lOOSBrOEK - In café In D’n Ollie was van Zaalvoetbalvereniging ZVV HDl 6 augustus haar jaarlijkse ledenvergadering
voor aanvang van een nieuw zaalvoetbalseizoen. Hierin werd afscheid
genomen van scheidend bestuurslid lambert van der Ven en teams Halte
5 Santé en Heesakkers Beton BV hebben hun activiteiten bij het zaalvoetbal gestaakt. Over de nieuwkomer langens Installatiebedrijf en de
voetbalavonden meer op www.mooihdl.nl

fietscross
Raymon van der Biezen in actie

Het programma
19.00 uur: zaal open voor publiek
20.00 uur: opening van de avond
20.15 uur: aanvang demonstratie biljarten met de Jeugd en Dames
- Bart van den Havenberg tegen Jordy Kanters (kader)
- Monique van Hamond tegen Sharon van Dijk
(driebanden groot)
21.15 uur: aanvang demonstratie biljarten Heren en prominenten
- Henk Habraken tegen Jean van Erp (driebanden groot)
- Clemie van Wanrooij tegen Willie Minkels
(driebanden klein)
22.30 uur: aanvang kunststoten
- Mehmet Serer met uitleg van Karel Dekkers
23.30 uur: live orkest.
De toegang voor Masters off Biljart
is gratis.
Presentatie van deze avond is in
handen van Marijn van de Heijden,
arbiters zullen zijn dhr. Van Thiel
en mevr. Oitman, muzikale omlijsting is in handen van carl Verhoeven. Er zal een loterij plaatsvinden

jeu de boules

olympische Spelen 2012

waarvan de opbrengst gaat naar
de jeugd van voetbalvereniging
VV Heeswijk. Als afsluiter zal de
gelegenheidsband uit eigen dorp
muziek ten gehore brengen. Deze
band bestaat uit Marie-Jose van
der Pas, George Blanken, Ton van
de Veerdonk en rené Habraken.

Meer informatie hierover en inschrijven voor dit toernooi kunt u
op deze avond of via op onze website www.cafezaaljanvanerp.nl.

vorstenbosch kampioenschap

Winnaars Volwassenen

Winnaars Jeugd
Foto: Ad Ploegmakers

HEEScH – De fietscrosser raymon
van der Biezen komt op woensdag
8 augustus voor het eerst in actie
tijdens de Olympische Spelen in
londen. De BMX’er begint dan
aan de voorrondes, waarin in iedere race acht rijders starten.

De beste vier van elke race, die
ongeveer veertig seconden duurt,
kwalificeren zich voor de kwartfinales op donderdag 9 augustus.
De halve finales en finale vinden
plaats op vrijdag 10 augustus.

Foto’s: Jo vd Berg

VOrSTENBOScH - Onder een stralende zon werd er op zaterdag op
‘t Gildebergske voor de 21ste keer gestreden om het felbegeerde Vorstenbossche kampioenschap. Veel Vorstenbosschenaren waren aanwezig om te spelen of om te genieten van het spel en een praatje te maken
nu ook de vakantieperiode weer op zijn einde loopt.
Er deden 100 teams mee. Uiteindelijk wisten André Huberts, Ad
van Grunsven en Johan van de
Bergh zich tot winnende team te
gooien. Bij de finalewedstrijden
van de winnaarsronde werd het
team van Marcel Dominicus, Bart
Dominicus en Michel Dominicus

tweede, en het team van Jorg van
Asseldonk, Antoine van lith en Joe
Purdy derde.
Voor de 17e keer kon ook de
jeugd strijden om het kampioenschap. 22 Teams deden mee. Uiteindelijk waren het Tjerry Vogels
en robin Vloet die Daan de Wit

en Tjeu Geenen in de finale ontmoeten. Beide teams hadden alle
voorgaande wedstrijden zonder
moeten gewonnen. Dit was in de
finale ook zeker te merken. Ze
hielden weinig ruimte voor elkaar
over. Het kwam hier dan ook op de
laatste ballen aan.
Uiteindelijke lagen de ballen in het
voordeel van Tjerry en robin De
2e prijs was bestemd voor Daan
en Tjeu. De derde plaats ging naar
Mark Vloet en Stan van Asseldonk.

Wie komt ons team versterken.
Wij zoeken een enthousiast persoon voor de kinderopvang voor ongeveer 5 uur per
week. Werktijden: Dinsdag van 08.45 - 11.15 uur en Donderdag van 08.30 - 10.45 uur.
Onze kinderopvang is meer dan alleen maar oppassen. Je houdt de kinderen actief bezig
en zorgt dat ze niks tekort komen, zodat mama of papa zorgeloos kan sporten. Als jij het
enthousiasme hebt kom dan bij ons solliciteren.
Stuur je cv of kom deze brengen. Vraag naar Patrick of Albert.

Applepie communicatie

De Beekgraaf 58 5388 CV Nistelrode T 0412 617333
E info@healthcenternistelrode.nl I www.healthcenternistelrode.nl

Al uw sport en verenigingsnieuws
wordt gratis geplaatst.
info@demooibernhezekrant.nl

MOOI

SPORTIEF
BIJ VAN TILBURG!

VAN TILBURG MODE | SCHOENEN | SPORT NISTELRODE
Laar 8 5388 HE Nistelrode Telefoon: 0412-611288 www.vantilburg.nl

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.VANTILBURGONLINE.NL
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EVENEMENTEN
BERNHEZE

Heemschuur opengesteld
Locatie: Schoonstraat 35

t/M 19 auGustus
Fotowedstrijd Water

NISTELRODE

10 auGustus
polo’nHèze
Locatie: Café Kerkzicht

17 auGustus
teenageparty 12+
Locatie: Lunenburg

t/M 26 auGustus
inschrijving 45+ lipstoernooi
Locatie: TC Telro

11 auGustus
Mmoozz
Locatie: Café Kerkzicht

24 auGustus
Boogie Wonderland
Locatie: Lunenburg

11 auGustus
nistelrodese kampioenschappen jeu De Boules 2012
Locatie: Gildeterrein ‘De Gildenhof”

12 auGustus
De Brabantse toppers
en private label
Locatie: Café Kerkzicht

12 auGustus
Clown pinkie
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke

13 auGustus
Crazy Monday
Locatie: Café Kerkzicht

natuurwandeling
Locatie: Natuurcentrum Slabroek

22 - 24 auGustus
Wandeldriedaagse
Locatie: De Wis

25 auGustus
Bernhezeloop
Locatie: Bernheze
Zie pagina 1 en 14
20 auGustus 1 septeMBer
Collecte Burkina Faso
door stg. sahelp
Locatie: Bernheze

14 auGustus
zonneochtend
Locatie: Paviljoen

HEESCH

t/M 10 auGustus
kindervakantieweek
Mini Heesch
Locatie: Bomenpark
t/M 13 auGustus
to B me Fashion gesloten
wegens vakantie
Locatie: Schoonstraat 24
9 auGustus
Minimarkt
Locatie: Mini Heesch, Bomenpark
Zie pagina 12
13 - 18 auGustus
Collecteweek voor kansarme
bevolking van Filipijnen
Locatie: Heesch
14, 21 & 28 auGustus
Vrije inloop avondsoos
kBo Heesch
Locatie: Zaal d’n Herd in CC de Pas
19 auGustus
Fietstocht met een
missie 2012
Locatie: Vertrek vanaf de Eijnderic
Zie pagina 12

HEESWIJK-DINHER

Workshop mandalatekenen
Locatie: palmenweg
Zie pagina 3

t/M 10 auGustus
kindervakantieweek
HDl
Locatie: Heidebloem bossen centrum Loosbroek

17 auGustus
suprise Disco groep 7-8
Locatie: Bobz

9 en 16 auGustus
aerobic vakantielessen
Locatie: CC Servaes

18 - 19 auGustus
pipermeeting en Fly-in
Modelvliegclub the Wings
Locatie: Hoenderbossche weg

10, 12, 19, 17, 24
en 26 auGustus
les Miserables
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe

19 auGustus
straattheater op ‘t terras
Locatie: Eetcafé ‘t Pumpke
20 - 23 auGustus
De ontmoeting:
avondwandeldriedaagse
Locatie: Zorgcentrum Laarstede
25 auGustus
zomernachtfestival
Locatie: Tramplein
Zie pagina 12
26 auGustus
Wheels for fun
Locatie: Raadhuisplein

kampioenschap Mennen
Locatie: Parcival Bernheze

open dag De eijnderic
Locatie: Gebouw de Kanz

26 auGustus
open dag De eijnderic
Locatie: ‘t Dorp 92

LOOSBROEK

10 - 14 auGustus
kermis
Locatie: Loosbroek

11 auGustus
Hooiopperdagen op
Dier & tuin weide
Locatie: Meerstraat 45

17 auGustus
Masters off Biljarts
Locatie: Café zaal Jan van Erp
Zie pagina 15
18 auGustus
open Dag muzieklessen
Muzelinck
Locatie: Bernrode
Zie pagina 10
stef Bos
Locatie: Natuurtheater
de Kersouwe
19 auGustus
rommelmarkt
Locatie: Plein 1969
oefentoernooi altior selectie
Locatie: Droevendaal 1
tandem toertocht
Locatie: Café Zaal de Toren
24 auGustus
open avond De eijnderic
Locatie: CC Bernrode
25 auGustus
Gerard van Maasakkers
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe
26 auGustus
zomersfeer
Locatie: Café de Toren
29 auGustus
shakespeare in de kasteeltuin
Locatie: Kasteel Heeswijk

spinvis
Locatie: Natuurtheater
de Kersouwe

31 auGustus
Grand opening party,
groep 8 t/m 15 jaar
Locatie: Jongerencentrum I-Meet

12 auGustus
Dinthers pleinfeest
locatie: ontmoetingstuin
Zie pagina 12

31 auGustus
eefje de Visser
Locatie: Natuurtheater de
Kersouwe

zomer vol verhalen
Locatie: Kasteel Heeswijk

VORSTENBOSCH

12 auGustus
thuisblijvers BBQ
Locatie: Café Zaal de Toren
13 auGustus
aerobic en zumbo
vakantielessen
Locatie: CC Servaes

8 t/M 10 auGustus
kindervakantieweek
Locatie: Gildenbergske

14, 21 en 28 auGustus
Vraagbaak
Locatie: De Stuik

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

www.mooiheesch.nl

www.mooinisseroi.nl

www.mooihdl.nl

www.demooibernhezekrant.nl

www.vorstenbosch-info.nl

