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Groot compliment voor horecabedrijven
in Bernheze

FoLder deZe Week

BERNHEZE – Voor een zaal met honderden ondernemers uit Bernheze werd door Ruud van Nistelrooy bekend gemaakt dat: JEROEN EN MIEKE
VAN DEN BROEK VAN DE TOREN ETEN & DRINKEN de winnaars zijn van de onderscheiding ‘Ondernemer van het Jaar 2013’.
NIELS VAN DE KAMP EN ERIC RASSAERT VAN RESTAURANT ’T BOMENPARK zijn gekozen tot ‘Jonge Ondernemer van het Jaar 2013’.
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Nadat voor de innerlijke mens gezorgd was op de grandioze Foodplaza, werd de heer Jan van Tilburg
geëerd voor zijn fenominale werkzame leven voor Van Tilburg mode
& sport, het bedrijf opgericht door
de heer van Tilburg zelf.
Ruud van Nistelrooy, inmiddels een
bekende inwoner uit Bernheze,
zorgde met karin Bruers op een ludieke wijze voor de onthulling van
de prijswinnaars.
De prachtige beelden die bij deze
verkiezing horen, ontworpen door
kunstenares Jet van Zijl, kregen ze
uit handen van Jack van der Dussen, voorzitter Stichting Bernhezer
Ondernemers Platform en voor-
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dat zijn weerslag
, dan
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is een markt met
e en hebhart en ziel uitoefent
in Heeswijk-Dinther

zitter van het Bernhezer Business
Event.
Ondernemer van het Jaar:
De Toren Eten & Drinken
De jury motiveerde haar beslissing
als volgt: “Wij vinden dat Jeroen
van den Broek zijn creativiteit heel
goed in de markt weet te combineren met een strak management.
Hij ziet de kansen en benut ze, en
heeft, als hij wat aanpakt, eigenlijk
geen tegenvallers in de resultaten.
Als hij een feest of event heeft,
weet hij dezelfde avond nog wat
de marge is en die wijkt maar zelden af van de prognose. Je komt
niet vaak tegen dat beide eigenschappen in één persoon verenigd
zijn: zakelijkheid en creativiteit.
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Mieke en Jeroen van den Broek: De Toren

Ook speelt mee dat Jeroen echt de
lokale gunfactor heeft opgebouwd
met zijn constructieve betrokkenheid bij alles wat er speelt in Heeswijk-Dinther.” De twee andere
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Jonge ondernemer van het Jaar
Voor de toekenning van deze titel was de motivatie van de jury:
“Restaurant ‘t Bomenpark steekt
er bovenuit omdat Niels en Eric in

BERNHEZE – Ook dit schoolseizoen zullen er in het kader van het gemeentelijk project ‘Bewegen=Fun’ in de
gemeente Bernheze sportieve activiteiten voor de jeugd worden aangeboden. De eerste activiteiten staan
gepland in de herfstvakantie.
Stokstraat 1 in Heeswijk-Dinther
voor jongens en meisjes tussen de
9 en 12 jaar wordt georganiseerd.

: Wildernis

Progressief Bernheze

Zie ook pagina 14

BeWeGen=FUn

doen aan een zaalvoetbaltoernooi?
Schrijf je dan in voor dit toernooi
die in sporthal De Zaert, Heilige

NG:
DE KAASKONI

n,
‘De Markt blĳft bestaa
krĳgen’
Peggy Verkuylen:
deskundig advies te
mensen houden ervan

Sportieve activiteiten in de herfstvakantie

Zaalvoetbal
Woon jij in Bernheze en heb je zin
om op dinsdag 15 oktober mee te

de gemeent
‘De markt
Als je een vak met
aanspreekpunt vanuit
steeds marktmeester:
samen in de reclamet Louise Houdijk,
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Verkuijlen. Zij zitten
en
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met de dames. Laura
40-jarig
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R, WANT ER ZIJN
hebben leuke acties
KIJKEN 18 OKTOBE
KOM ALLEMAAL

Weekmarkt Heeswijk-Dinther

Aanvang van het toernooi is om
10.00 uur. Inschrijven? Stuur een
mail naar nicole@gympoint.nl onder vermelding van naam, leeftijd,
jongen of meisje, of je op voetbal
zit en of je individueel inschrijft, of
als team van maximaal 3 personen.
Deelname is € 2,- per persoon te
voldoen op de activiteit zelf.
Judogym-Judo-JiujitsuWeerbaarheidstraining
Als je van stoeien houdt of zelfverzekerd het schooljaar door wilt,
moet je je inschrijven voor een
van de workshops op woensdag
16 oktober. In samenwerking met
budoschool Tanoshii worden vanaf
13.00 uur de volgende workshops
aangeboden:
Om 13.00 uur een workshop judogym voor kinderen van 3 tot
en met 5 jaar. Aan deze workshop
kunnen maximaal 10 kinderen
deelnemen, dus schrijf snel in.
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Om 13.30 uur een workshop judo
voor kinderen van groep 3 t/m 5.
Om 14.30 een workshop Jiujitsu
voor kinderen uit groep 6 t/m 8.
Om 15.30 een workshop weerbaarheidstraining voor kinderen uit
groep 6 t/m 8.
De workshops worden gehouden
in HealthCenter Nistelrode, Beekgraaf 58 in Nistelrode. kosten
€ 2,- per persoon, te voldoen op
de activiteit zelf. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar nicole@gympoint.nl o.v.v. naam, leeftijd en workshop.
Meer informatie op
www.gympoint.nl (Bewegen=Fun)
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Eten, drinken & uitgaan

COLOFON

DeMooiBernhezeKrant
Oplage
13.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

Woensdag 9 oktober 2013

hildegard van Bingen

Advertorial

BAKKERIJ

Minisymposium met concert in Abdij van Berne
Minisymposium over Hildegard van Bingen met lezingen door neerlandicus en sociaal wetenschapper dr. Hans Wilbrink (auteur van de nieuwe biografie van
Hildegard ‘Ootmoed’) en drs. Patries Friederich-kuenen
(kunsthistorica).

CoLUMn

FAMILIE HEB JE,
VRIENDEN KIES JE…

HEESWIJk-DINTHER -

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

Aansluitend vindt een optreden plaats in de abdijkerk door
het Vocaal Theologen Ensemble
o.l.v. Hanna Rijken. Het ensemble
brengt liederen van Hildegard van
Bingen ten gehore.
Zaterdag 12 oktober om 13.00 16.15 uur. Prijs: € 10,- (incl. koffie/
thee) Abdij van Berne, Abdijstraat
49, 5473 AD Heeswijk-Dinther.
Aanmelden
Bij voorkeur via cursus@bernemedia.com of 0413-293480.
Aanmelding is definitief na betaling van € 10,- op ING nr. 1072107
t.n.v. Uitgeverij Abdij van Berne,
o.v.v. uw naam en ‘minisymposium’.
Programma
13.00-13.30 uur: Inloop met koffie/thee
13.30-14.10 uur: Lezing Hans Wilbrink n.a.v. zijn nieuwe boek ‘Ootmoed’

Vormgeving/DTP
Monique van de Ven
Licis-vormgeving
Fotografie
Ad Ploegmakers
Michel Roefs
Marcel van der Steen
Rian van Schijndel

Hildegard van Bingen
Minisymposium met concert in Abdij van Berne
zaterdag 12 oktober 2013
Hildegard van Bingen (1098-1179)

mag ook heden ten
dage, meer dan achthonderd jaren na haar
dood, rekenen op
een grote belangstelling voor haar persoon
en haar werk. Omdat
zij zo veelzijdig was,
komt die aandacht van verschillende
kanten: van de paus in Rome, kerkhistorici, mediëvisten, herbaristen en,
zeker ook, van hen die belangstelling
hebben voor zingeving en spiritualiteit.
Er zijn veel zoekende mensen, speurend
naar een houvast omtrent God; er zijn
veel verlangende mensen, uitziend naar
een antwoord van God, of misschien
zelfs naar een aanraking van Hem.
Hildegard van Bingen legt getuigenis
af van haar relatie met God, van haar
contact met het Levende Licht, zoals
zij dat noemt. En ze geeft misschien
antwoorden op vragen van die verlangende mensen. Daarom staat zij nu zo
sterk in de belangstelling. In deze tijd,
nu zoveel traditionele instituties hun
spirituele boodschap niet goed meer
voor het voetlicht weten te brengen, grijpt
de zoekende en verlangende mens
terug naar het ongedwongen woord van
de mystieken. Hildegard getuigt in alle
nederigheid, in alle ootmoed. Ze adviseert aan elke verlangende mens klein
te worden, het hart leeg te maken, het
hart te geven. In het Latijn is dat cor dare
of, kortweg, credere en dat is: geloven.
Uit: Ootmoed door Hans Wilbrink

Minisymposium over Hildegard van Bingen
met lezingen door neerlandicus en sociaal wetenschapper dr. Hans Wilbrink (auteur van de
nieuwe biografie van Hildegard ‘Ootmoed’) en
drs. Patries Friederich-Kuenen (kunsthistorica).
Aansluitend vindt een optreden plaats in de abdijkerk door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v.
Hanna Rijken. Het ensemble brengt liederen
van Hildegard van Bingen ten gehore.
Datum:
Tijd:
Prijs:
Plaats:

Zaterdag 12 oktober 2013
13.00-16.15 uur
€ 10,- (incl. koffie/thee)
Abdij van Berne
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk

Aanmelden:
Bij voorkeur per e-mail cursus@bernemedia.com.
Telefoon 0413-293480. Aanmelding is definitief
na betaling van €10,- op ING nr. 1072107 t.n.v.
Uitgeverij Abdij van Berne, o.v.v. uw naam en
‘minisymposium’.
Programma:
13.00-13.30 uur
13.30-14.10 uur
14.10-14.50 uur
14.50-15.15 uur
15.30-16.15 uur

Inloop met koffie/thee
Lezing Hans Wilbrink n.a.v.
zijn nieuwe boek ‘Ootmoed’
Lezing Patries FriederichKuenen over de Hildegardminiaturen
Koffie /thee
Concert Vocaal Theologen
Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

NB Om 10.30 uur organiseert de Bernekring een lezing
met als gastspreker Mgr. De Korte in de abdijkerk.
Desgewenst kunt u zich bij deze lezing aansluiten.

14.10-14.50 uur: Lezing Patries
Friederich-kuenen over de Hildegard-miniaturen
14.50-15.15 uur: koffie /thee
15.30-16.15 uur: Concert Vocaal
Theologen Ensemble o.l.v. Hanna
Rijken.

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.

Afgelopen zondag hebben we
voor het vierde jaar het oogstfeest
gevierd bij de kilsdonkse Molen in
Heeswijk-Dinther.
Ik zeg bewust ‘gevierd’ want wat
wàs het weer een mooie dag.
De zon scheen en iedereen was
erbij. Daarmee bedoel ik de hele familie.
Met zijn allen zijn we naar de molen gegaan om alles op te
bouwen, aan te kleden en de taken te verdelen.
Tante en schoonzus bij de Museumboerderij .
Nichtjes, tantes en schoonzus in de kraam voor de verkoop. Harm
en Bart druk in de weer om de oven lekker ouderwets op te
stoken met hout. M’n Engelse zwager Rob die de volgeladen bus
heen en weer rijdt en zegt: ”It’s just like England at the farmer and
country fairs. It feels like coming home”
Wat een fijne familieband hebben we.
Zo’n dag dat je meer het gevoel krijgt dat je een gezellig samenzijn
hebt dan dat je moet werken.
Vrienden kies je maar in onze familie loopt dit een beetje door
elkaar. Mijn schoonzussen zijn enkele van mijn beste vriendinnen.
Die familieband, daar ben ik toch wel heel erg trots op.
Onze passie voor het vak dragen we allemaal uit en als er op zo’n
dag ook enkele medewerkers zomaar hun hulp aanbieden dan
voelt dat ook als een stukje familie.
Op het oogstfeest was de sfeer ook duidelijk van vrienden en
familiebanden.
In grote groepen kwamen ze aangefietst en spraken ze af bij de
Molen voor een drankje en een hapje.
Opa’en oma’s met hun kleinkinderen, gezinnen met kleine en
grote kinderen, veel van onze klanten uit Oss en Heesch.
Elkaar ontmoeten en samen iets doen, touwen vlechten, graan
dorsen, een ritje met de huifkar of gezellig op het terras zitten.
Op zo’n dag merk je dat er toch heel veel mensen zijn die daar
ook gewoon erg van genieten.
Net als ik.
Ilse Lamers

► Limousin rund- en kalfsvlees

► Hollands lamsvlees

► Porc plein air varkensvlees

► Wild en gevogelte

► Label rouge kipproducten

► Biologisch groente/fruit/zuivel

Vadebo
culinair
Het Geleer 3 - Dinther - info@vadeboculinair.nl - 06 134 316 87
• Catering
• Buffetten warm /koud
• Dessertbuffet / tapasbuffet
• Webshop met hapjes

‘t Dorp 67 • Heesch • Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573

www.rinescocatering.nl

Guido & Mariëlle van den Boom - www.vadeboculinair.nl
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agendatips
aanleg energetische
tuinen
Tuinontwerper Wim Lips geeft op
10 oktober een presentatie over
wat een energetische tuin voor de
tuinbezitter kan betekenen. Aanvang 20.00 uur. kosten 5,00 euro.

expositie Fotografie
van Liesbeth van
versspecialist
asseldonk

De complete versspecialist
voor de horeca

De complete

Waardestraat 15
5388 PP Nistelrode

29-10-2012 16:00:22

Stichting

Kloosterkapel Vorstenbosch
culturele en educatieve ontmoetingsplaats

tober van 11.00 - 17.00 uur. Gratis
toegang.
Fotografe Liesbeth van Asseldonk
fotografeert graag mensen. Daarnaast speelt ook muziek vaak een
belangrijke rol in haar foto’s. Naast
haar fotografie-opleiding heeft ze
ook een conservatoriumopleiding
slagwerk afgerond.
De portretfoto’s die ze maakt lopen uiteen van verstilde foto’s, gemaakt bij daglicht, tot geregisseerde portretten met studiolicht. Haar
foto’s hebben echter een overeen-

lunch
diner
borrel
terras
feestje
komst: op allemaal staat de mens
centraal. Voor meer informatie:
www.liesbethvanasseldonk.nl.

Waardestraat 15 Zaterdag en zondag 12 en 13 ok5388 PP Nistelrode Aanmelden of meer informatie: www.kloosterkapelvorstenbosch.nl / info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

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

t. 0412 611383
M. 06 53716610

www.bomenpark.nl
Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch
T: 0412 473074 | info@bomenpark.nl
open ma t/m zo van 10.00 tot 23.00 uur
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Feest in heeswijk-dinther
1e lustrum MultiCulti Route

CoLUMn
D’N BLIEKER
Hij woont in een dorp en beschrijft zijn dagelijkse
belevenissen.

VERBOUWEN
Pas las ik een artikel waarin werd beschreven dat het slecht gesteld
was met de fysieke conditie van de Nederlandse bouwvakker. Onze
vakmannen zouden te veel vette hap naar binnen schuiven in de
bouwkeet. Door al die nieuwerwetse gereedschappen die ze tot hun
beschikking hebben, bewegen ze te weinig en moeten ze elk jaar een
grotere broek aanschaffen om hun bouwvakkers decolleté niet te
opzichtig te laten zien.
Na afgelopen weekend geloof ik helemaal niets van dat artikel. Ik
wil weten waar die resultaten vandaan komen. Hebben ze bij de
plaatselijke friettent op vrijdagmiddag hun interviews afgenomen?
Wat waren de mogelijke antwoorden op de vraag ‘wat eet u het liefst in
de bouwkeet? A: een broodje magere kaas, B: een rauwkostsalade of C:
een super frikandel speciaal met satésaus?’ Die onderzoekers hebben
dat onderzoek uit hun duim gezogen, dat kan niet anders.

Jeanette Heerkens, Multi Culti Route

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

HEESWIJk DINTHER – Elke 2 jaar wordt u verrast met muziek, drankjes en hapjes uit verschillende werelddelen bij een aantal ondernemers in Heeswijk Dinther. 10 Jaar geleden nam Jeanette Heerkens het initiatief
tot dit evenement om de Stichting Bogota zonder Honger te steunen én om extra kleur in Heeswijk-Dinther
te brengen. Haar initiatief werd direct toegejuicht door TRV-Bernheze die dit evenement dan ook vanaf het
begin ondersteunt.
Deelnemers
Aan de Multi Culti Route doen 6
bedrijven mee, elk met internationale connecties en elk met een
eigen project dat zij willen ondersteunen. Bovendien heeft elk
bedrijf iets bijzonders te bieden.
Zo kunt u bij Fazanterie de Rooie
Hoeve kennis maken met Bonsaiboompjes en met de Vietnamfazant, de meest bedreigde fazantsoort ter wereld en begunstigde
van de Fazanterie.
Bij Interart kunt u genieten van een
glastentoonstelling met objecten
van o.a. Ria Lap en Carmelo Lopez
en oriëntaalse schilderijen van Jeong Min Suh (Hanji techniek) via
een kunstpuzzeltocht. Hier gaat de
opbrengst naar de Stichting vrienden voor Bambanani.
De wereldwinkel is dé Multi Culti
Winkel bij uitstek. Door het jaar
heen staat deze voor eerlijke han-

del, waarbij de producenten een
kans krijgen op een beter leven.
Tijdens de Multi Culti Route maken zij muffins en brownies en
krijgt u van Niek Versteegde levendige verhalen over de activiteiten
van stichting Sengerema Hospital,
waarvoor hij in opleiding is tot
tropenarts en dat dus ook de opbrengst van deze dag ontvangt.
En dan is daar natuurlijk Hedi
Meubelen op Laag Beugt 1a, waar
u ook Nature’s Valley en Studio
Ekatarina vindt. Ekatarina exposeert hier met haar prachtige foto’s
en natuurlijk kunt u kennis maken
met het assortiment van Hedi en
Nature’s Valley.
Op deze dag wordt u verrast met
Colombiaanse muziek en lekkernijen. De opbrengst komt ten goede
aan de Stichting Bogota zonder
Honger.

5000m2
oude en
unieke
meubelen

Inschrijven
De route start onder muzikale begeleiding van Djembée’s bij Café
Zaal de Toren, Torenstraat 12. Inschrijven kan van 10.00 tot 13.00
uur. € 2,-/volwassenen, € 1,-/
kinderen 6-12 jaar en beneden de
6 jaar gratis.
U ontvangt dan de route en gratis
toegang tot de exposities. Bovendien is er bij elk deelnemend bedrijf
kans op een leuke prijs, met als
klap op de vuurpijl de hoofdprijs;
een diner voor twee bij Café Zaal
de Toren of gratis pannenkoeken
bij de Pannenkoekenbakkers. Deze
prijs wordt om 18.00 uur bekend
gemaakt door wethouder Ad Donkers bij Hedi Meubelen.
Uitgebreide informatie over deze
Multi Culti Route vindt u op
www.trv-bernheze.nl.

ÉÉN CADEAUSET
T.W.V. €75,In de periode van 1-10-2013
t/m 31-12-2013 maakt u bij
inlevering van uw kassabon
(zowel winkel als webshop)
kans op deze twee prijzen!
Op 31 december trekken wij
twee winnaars!

A.s. zondag geopend!

van 12.00 tot 17.00 uur

Hedi Meubelen Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther
T +31 413 - 292875 E info@hedimeubelen.nl www.hedimeubelen.nl

IK HAD INGEVALLEN WANGEN VAN DE
inspanning, terwĲl iK De Dag toCh
eCht aFgesloten haD met een
BouwvaKKersmaaltĲD uit De vetpan
Na afgelopen weekend ben ik er van overtuigd dat dit onderzoek
kul is. Ik heb een dag mijn best gedaan om ook eens klusjesman te
spelen tijdens een badkamerverbouwing en ik kon de dag erna amper
mijn bed uit. Ik voelde spierpijn in delen van mijn lichaam waarvan
ik dacht dat ik daar echt geen spieren had. Ik had ingevallen wangen
van de inspanning, terwijl ik de dag toch echt had afgesloten met een
bouwvakkersmaaltijd uit de vetpan. Geradbraakt was ik na één dagje
sjouwen. Het kan dus niet zo zijn dat onze bouwvakkers die dit soort
werk elke dag doen ook maar een grammetje vet te veel hebben.
Ik hoef dus niet meer naar de sportschool om me eens in het zweet
te werken. Ik hoef niet meer elke zondag achter achttienjarige jochies
aan te rennen op het voetbalveld om mijn conditie op peil te houden.
Ik heb een nieuwe methode gevonden om aan mijn wekelijkse dosis
spierpijn te komen. Een echte badkamerverbouwing!

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

ÉÉN SCH
EDEL
T.W.V. €2
9

5,-

A.s. zondag
geopend!

IETS TE
VIEREN?
GEBOORTEKAARTJES,
UITNODIGINGEN OF
TROUWKAARTEN
GEWOON BIJ
DRUKKERIJ BUUTS
DRUKWERK • DIGITAAL PRINT • XL PRINT
GRAFISCH ONTWERP • JUBILEUMKAARTEN

van 12.00 tot 17.00 uur
Laag Beugt 1a, Heeswijk-Dinther T (0413) 289724 M 06 55752808
www.naturesvalley.nl info@naturesvalley.nl

WEIJEN 36 5388 HN NISTELRODE 0412-617340
WWW.DRUKKERIJBUUTS.NL
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ZORG EN HULP

Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer,
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden
spoedeisende hulp 0900-8112
Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860
BERNHEZE
Aanzet Algemeen
maatschappelijk werk
0413-366986 www.aanzet.nu

Woensdag 9 oktober 2013

‘onderzoek is Broodnodig’
De bakkers Lamers in actie voor Pink Ribbon
HEESCH/OSS - In oktober organiseert de bakkers Lamers uit Heesch/Oss, samen met Pink Ribbon, de actie
‘Onderzoek is BROODnodig’ om geld in te zamelen voor onderzoek. Van ieder Oktoberbrood gaat 25 cent
naar het goede doel.
Ambachtelijke bakker Harm vertelt: “Veel van onze klanten en
medewerkers zijn vrouwen in de
leeftijd tussen 35 en 55 jaar. Dat

is de groep vrouwen bij wie borstkanker doodsoorzaak nummer 1 is.
En al herstel je ervan, dan nog zijn
de gevolgen heftig. Als je dan bo-

THUISZORG PANTEIN
Voor al uw zorgvragen
bel 0900 8803 (lokaal tarief)
www.thuiszorgpantein.nl
HEESCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A.
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu
HEESWIJK-DINTHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek gevestigd naast
Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof
Locaties Cunera, De Bongerd en
Zorg thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100
NISTELRODE / VORSTENBOSCH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13
Tel.: 0412-611250
Spoed: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de
dienstapotheek in Oss.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg
Heelwijk/Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu
LOOSBROEK
Huisartsen & Apotheek vindt
u onder meer in Heeswijk
& Nistelrode. De huisartsen uit
de regio draaien diensten in
Loosbroek.

Advertorial

vendien hoort, dat 1 op de 8 vrouwen borstkanker krijgt, dan schrik
je enorm.
Voor wie koop jij dit brood?
De kans dat je eigen moeder,
vrouw of dochter het krijgt, is belachelijk groot! Sterker nog, iedereen kent in zijn eigen omgeving
wel iemand, die borstkanker heeft
of heeft gehad. Borstkanker is niet
iets ver weg.
Het is beangstigend dichtbij. Daarom is onderzoek ‘BROOD’nodig.
Ik weet voor wie ik dit brood bak.”

Het Oktoberbrood is de gehele
maand oktober te koop in de
winkel van de bakkers Lamers in
Heech en Oss.
Het brood is alleen in de actiemaand oktober te koop.

Collecteweek Brandwonden Gratis GGd opvoedcursus
Peuter in Zicht
Stichting t/m 12 oktober
BERNHEZE - Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in
oktober.
Want dan is het van 6 tot en met
12 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg

klinkt die week de vraag: ‘Hebt u
nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het
eropaan.
Want de Brandwonden Stichting
ontvangt geen overheidssubsidie
en is grotendeels afhankelijk van
de inkomsten uit de collecte.

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

Veronica was 9 toen zij een
woningbrand overleefde…

BERNHEZE - Op woensdag 30
oktober start de GGD Hart voor
Brabant in Oss met de opvoedcursus Peuter in Zicht. De GGD
organiseert deze cursus in samenwerking met het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). De cursus is
bedoeld voor ouders en opvoeders
van peuters van 2 en 3 jaar. Een
speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige van de GGD begeleidt de
cursus. Deelname is gratis.
Waar en wanneer?
Centrum voor Jeugd en Gezin

Den Bosch-Oss
en omstreken

Scheiden doe je samen
Astrid
Astrid Larue
Larue

Dé thuiszo
rg
u zich thu waarbij
is voelt!

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

CoLUMn

Vooraf aanmelden
Aanmelden kan tot 23 oktober via
0900-463 64 43 of via cbbernheze@ggdhvb.nl.

Scheiden doe
doe je
Scheiden
je samen
samen

watdoejijbijbrand.nl

PrivaZorg

kerkstraat 13, Oss. 30 oktober,
6, 13 en 27 november 2013.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
kosten: geen.

• Client staat centraal
• Kleine teams
• Gemotiveerde professionals

Eureka!

Tel.
539
Tel. 06
06 Larue
539 72
72 748
748
Astrid
larue@scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
Tel. 06 539 72 748
www.scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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‘Ik heb het gevonden’

Advertorial

Het leven is een feest maar hang zelf de slingers op
Als coach op het gebied van ‘mens en werk’ heb ik een
visie op de loopbaan van mensen. Het leven van een mens
bestaat voor een groot deel uit werk. Om je werk met
plezier en voldoening te doen en te blijven doen, kun je

waar BlinK JĲ in uit?
er maar het beste voor zorgen dat de dingen waar je van
houdt en waar je in uitblinkt in je werk zitten. Weet je dat
niet, dan is het raadzaam om dat eens uit te zoeken. Hulp
nodig, kijk eens op mijn website en neem contact op.

Tienduizend uur komt neer op zo’n 3 uur per dag of
20 uur per week oefenen, gedurende 10 jaar. Het schijnt
dat de hersenen deze hoeveelheid tijd nodig hebben om
alles op te nemen wat voor daadwerkelijke beheersing
vereist is. Dus voor jongeren geldt: ga door met oefenen.
En wat volwassenen betreft luidt het advies: bekijk je
mogelijkheden en pak je kansen. ‘Het leven is een feest
maar hang zelf de slingers op.’
Felicitaties voor de Jonge Ondernemer en Ondernemer
van Bernheze 2013, jullie zijn keigoed.

Wanneer mag je jezelf een uitblinker of een ‘kei’ in iets
noemen? Onderzoekers hebben vastgesteld dat het
magische getal voor ware deskundigheid 10.000 uur is.
Raadhuisstraat 16 - Heeswijk-Dinther - 06-18174224 - info@wininwerk.nl - www.wininwerk.nl
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Wonen als thuis bij Laverhof

Mevrouw Van der Pas met vlnr. dochter Nolly, verzorgende Franka Bergmans, dochter Ria en dagbestedingscoach Judith
Sanders
Tekst: Jan van Alphen

Heeswijk-Dinther - Wonen bij Laverhof is zoveel mogelijk als thuis. De cliënt en familie houden de regie,
Laverhof biedt, waar nodig en gewenst, zorg en ondersteuning. Dit doet zij op al haar locaties: St. Barbara
en het Mgr. Bekkershuis in Schijndel en Cunera/De Bongerd in Heeswijk.

Voor wie is zwangerschapsreflexologie?
Zwangerschapsreflexologie is geschikt voor iedere zwangere,
zij het op therapeutisch gebied dan wel ter ontspanning.
Zwangerschapsklachten kunnen zijn maagzuur, misselijkheid en/of
overgeven, heup/rugklachten, bekkenproblemen of na de bevalling
‘ontzwangeren’ en het herstellen van de hormoonbalans.
Voetreflextherapie kan daar een goed ondersteuning bij zijn.
Gabriellic voetreflex helpt je graag verder.

Cursus ‘verenigingsmanagement’ voor bestuurders van
verenigingen in Bernheze
bernheze - Vele mensen zetten zich als vrijwilliger in voor hun (sport)
vereniging. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de manier
waarop een vereniging goed kan worden bestuurd. Hier komen nogal
wat zaken bij kijken en om dat allemaal goed op een rijtje te zetten,
is de cursus ‘Verenigingsmanagement’ ontwikkeld. In zeven avonden
krijgt u onder andere informatie over besturen, het beleidsplan, de juridische kant, communicatie en het werven en behouden van vrijwilligers
en leden.
De docent is Henk Bouchoms; hij
is als bestuurslid actief bij de NCS
(Nederlandse Culturele Sportbond)
die de belangen van een groot
aantal verenigingen behartigt en
hen ondersteunt op diverse fronten. Inschrijven is mogelijk via
www.eijnderic.nl.
Aan de hand van de opdrachten
die u tijdens de les krijgt uitgereikt,
brengt u uw eigen vereniging in
beeld waardoor u de vereniging
(nog) beter kunt besturen.
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst!
De lessen worden gegeven op
donderdagavond van 19.30 tot
22.00 uur op 7 en 21 november,
19 december, 16 en 30 januari en
13 en 27 februari.

Kies voor cursusaanbod/diversen/
verenigingsmanagement.
Heeft u vragen dan kunt u altijd
contact opnemen met een van de
medewerkers van de Eijnderic via
telefoonnummer 0412-454545.
Zij zijn bereikbaar van maandag tot
en met donderdag van 9.00 uur
tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00
uur tot 12.00 uur. Een e-mail kunt
u sturen naar info@eijnderic.nl.

De moeder van Nolly en Ria van
der Pas woont sinds vijf jaar in De
Bongerd in Heeswijk. Mevrouw
Miet van der Pas is 93 jaar. De eerste drie jaar woonde zij op de afdeling Elstar. Toen haar geheugen
haar in de steek begon te laten en
zij meer zorg nodig had, verhuisde
zij naar de afdeling Bellefleur.
Nolly van de Beeten en Ria Daandels wonen in de buurt van hun
moeder. “Iedere dag komt één van
ons of één van onze andere zussen
op bezoek. We zijn bijna allemaal
met pensioen, dus we hebben er
ook de tijd voor”, zegt Nolly.
Met de medewerkers van De
Bongerd werd een zogenaamd
Zorgleefplan opgesteld. Hierin
worden alle afspraken over de zorg
en de verdeling van taken vastgelegd. “Dat plan vormt de basis voor
onze zorgverlening”, legt dagbestedingscoach Judith Sanders uit.
“Daarin is een grote rol voor de familie weggelegd. Als mantelzorger
voeren zij, samen met de cliënt, de

Ben jij uit evenwicht?
Vind je balans terug

De Streepen 2 - Heeswijk-Dinther
06-44746074
info@moniquebarten.nu
www.moniquebarten.nu

regie. Wij als professionele zorgverlener ondersteunen daarbij.”
Om te zorgen dat bewoners zich
thuisvoelen, wordt rekening gehouden met de persoonlijke leefstijl, interesses en contacten van de
bewoners. Ria geeft een voorbeeld:
“Moeder heeft altijd graag gewandeld. Toen zij de weg niet meer zo
goed wist, kreeg zij een apparaatje
mee, waardoor wij - dankzij een
gps-systeem - altijd wisten waar
zij was. Zo kon zij, voordat zij naar
Bellefleur verhuisde, nog een tijdje
doen wat zij zo graag deed.”
Betrokkenheid
Als mantelzorger worden de dochters actief betrokken bij de verzorging van hun moeder. “In feite
geven we hier al vorm aan de participatiesamenleving waar het kabinet over spreekt”, zegt Sanders.
“De overheid stuurt er op aan dat
de mensen rondom de cliënt meehelpen waar dat kan.”
Franka Bergmans werkt als verzorgende op Bellefleur. Zij benadrukt

hoe belangrijk betrokkenheid van
de familie bij de zorg is. “Niemand kent onze bewoners beter
dan hun eigen familie. Ieder half
jaar hebben we een Zorgleefplanbespreking, maar juist de informele
momenten zijn heel belangrijk: hoe
gaat het, is alles in orde? Als er iets
is horen we het graag, zodat we er
rekening mee kunnen houden en
ernaar kunnen handelen.”
“Dat geldt natuurlijk ook andersom”, zeggen Nolly en Ria. “Voor
ons is het fijn dat moeder hier
woont. Omdat wij weten dat zij
in goede handen is, gaan we iedere keer met een gerust hart naar
huis.”
Judith Sanders: “Niet alleen in de
locaties van Laverhof is het belangrijk dat mensen zich thuisvoelen. Ook bij cliënten van de
thuiszorg zetten we ons met hart
en ziel in, om ook met hulp van
‘buitenaf’, thuis gewoon thuis te
laten blijven.”
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kbo dinther

KBO Bernheze
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Heesch - Politieke partijen hebben vier jaar de tijd om het verkiezingsprogramma voor de volgende
gemeenteraadsverkiezingen
samen te stellen. De eerstvolgende verkiezingen zijn begin 2014.
De plaatselijke politieke partijen
kennen vanuit de landelijke politiek de politieke lijn van hun partij
en toch... Er is nog geen Bernhezer
politieke partij die zijn programma
op tafel heeft liggen.
We zijn nu 4 à 5 maanden verwijderd van de dag dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en
er is niets.
Denken de partijen dat wij ieder
van de zes programma’s in één
ochtend uitlezen? En begrijpen?
Nu overschat men ons. Ons, dat is
de Bernhezer burger, die op basis
van het uitgebrachte politieke partijprogramma zijn keus gaat maken. In ieder geval zie ik er geen
kans toe.
Vindt men dan dat dit programma
er eigenlijk niet toe doet of denkt
men dat dit toch door vrijwel niemand wordt gelezen?
De grote vraag: waar zijn de partijprogramma’s? Wanneer mogen
wij, burgers, deze lezen?
KBO-Heesch heeft 4 september iedere Bernhezer politieke partij per

brief om het programma gevraagd,
met als resultaat: CDA nodigt ons
op de koffie, het programma is niet
beschikbaar (4 september). ABB
meldt dat er (nog) geen programma is (9 september). Overige partijen: geen reactie op onze brief.
Wij houden u op de hoogte.

Stapeleffecten
heesch - Ook de aanbevelingen
om de inkomensverschillen van
gepensioneerden met de rest van
de samenleving te verkleinen zijn
op zijn zachtst gezegd opportunistisch. Veel 65-plussers hebben
al jaren te maken met een daling
van hun inkomen door het uitblijven van pensioenindexatie of zelfs
kortingen op hun pensioen, variërend van 0,5 tot 7%!
Daarnaast werd de zorg veel duurder, onder meer door hogere verzekeringspremies, een hoger eigen
risico, het afschaffen van voorzieningen of een hogere eigen bijdrage daarvoor en het vervallen van
fiscale tegemoetkomingen. Gelijktijdig worden gepensioneerden
door fiscale maatregelen benadeeld. Bij de evaluatie van de Wet
Uniformering Loonbegrip blijkt dat
34% van de gepensioneerden en
52% van de vroeg gepensioneerden er 1,5 tot meer dan 3% op
achteruitging. Dit alles als gevolg

Soms besluit de dirigent iets anders te kiezen
van de behoefte aan een vereenvoudigd loonstrookje voor werkenden. Een onbedoeld gevolg,
maar tot dusverre weigert het kabinet de fout te herstellen.
De Staatssecretaris van Financiën
vindt namelijk dat deze achteruitgang zich binnen een aanvaardbare bandbreedte bevindt en
daarom niet gecompenseerd hoeft
te worden. Een nieuwe maatregel
die specifiek ouderen treft, is de
voorgenomen afschaffing van de
koopkrachttegemoetkoming voor
ouderen. Het goede nieuws is dat
ouderen met een laag inkomen
gecompenseerd worden. Nadeel
van de regeling is echter dat deze
groep gecompenseerd wordt via
de zorgtoeslag. De compensatieregeling wordt hierdoor onzichtbaar,
met als mogelijk gevolg dat deze
bij een ingreep in de zorgtoeslag
verdwijnt. Het zou dan ook beter
zijn ouderen met een laag inkomen
op een transparante wijze te compenseren voor de afschaffing van
de koopkrachttegemoetkoming.

Bezoek
Philharmonie
Zuid Nederland
Heeswijk-Dinther - Houdt u
van klassieke muziek. Dan is er op
24 oktober iets leuks voor u.

Bernhezefamilieberichten
promotie

T-cel therapie efficiënter en veiliger

Dit jaar zijn leden van de KBO Dinther uitgenodigd om een repetitie
bij te wonen van Philharmonie
Zuid Nederland. Het is natuurlijk
een mooie gelegenheid kennis te
maken met het orkest dat zeer kort
geleden is ontstaan uit een fusie
van het Limburgs Symfonie Orkest
en het Brabants Orkest.
Het orkest staat onder leiding van
Kees Bakels en Geneviéve Strosser
(altviool) zal soleren.
Soms besluit de dirigent om iets
anders te kiezen, maar in principe
staan werken van Berlioz en Wagner op het programma.
Het vindt plaats op donderdag 24
oktober in Muziekgebouw Eindhoven, Heuvel Galerie 140, van 10.00
- 13.00 uur. U wordt verzocht om
9.30 uur aanwezig te zijn.
De kosten zijn € 3.00, exclusief
vervoer en consumpties.
Voor vervoer wordt eventueel gezorgd met behulp van het Senioren
Uitbureau.
Men kan zich opgeven tot 13 oktober bij Harry van de Ven of bij
Anny van den Broek of via e-mail
info@kbo-dinther.nl met opgave
van naam, adres, telefoonnummer
en het aantal personen.
Ook vragen wij u te melden of u
beschikt over eigen vervoer en
eventueel iemand mee kunt nemen of dat u niet beschikt over
eigen vervoer.

KBO Nistelrode
noodhulpgroep
NISTELRODE - De KBO afdeling
Nistelrode heeft een noodhulpgroep. Een groep van 14 vrijwilligers heeft de handen in elkaar
geslagen om een vangnet te vormen, wanneer hulp door familie of
buren niet tijdig of onvoldoende
geboden kan worden.
Bij de noodhulpgroep van de KBO
kunt u terecht als u - om wat voor
reden dan ook - kortstondige hulp
nodig heeft. De noodhulpgroep
geeft u als het ware een handreiking wanneer u door een plotseling optredende gebeurtenis ernstig onthand bent.
Waar kunt u met uw hulpvraag terecht?
Voor het indienen van uw hulpvraag kunt u terecht bij de coördinator van de hulpgroep:
Bart van de Brand, 0412-611092,
mobiel 06-12554776
Bij geen gehoor:
Martien van den Akker,
0412-611995,
mobiel 06-30101017
Frans van der Lee, 0412-617254,
mobiel 06-51967962
Mariet Bosch, 0412-617363,
mobiel 06-29312003

U wilt een haard in huis?

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u
ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en
met de realisatie: Wij helpen u graag!
officieel DRU dealer!

designed to be different

Een trotse Coen Govers

Heesch - Coen Govers (29) is woensdag 2 oktober 2013 gepromoveerd aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en mag zich nu doctor in de wetenschappelijke graad noemen.
Zijn proefschrift heeft als titel: Engineering
van T-cel receptor genen ter verbetering van
T-cel therapie: Studies naar TCR dimerizatie,
signalering en bindingssterkte.
Bij het proefschrift was het doel om de T-cel
therapie, die nu in de klinische testfase op
melanoom (huidkanker) toegepast wordt,

efficiënter en veiliger te maken door op
DNA niveau kleine veranderingen toe te
passen op de T-cel receptor.
Coen heeft het Maasland College in Oss
doorlopen en Moleculaire Levenswetenschappen gestudeerd aan de universiteit
Nijmegen.

www.fireendesign.nl

info@fireendesign.nl

OPEN ZONDAG 13 OKTOBER
11.00 uur - 17.00 uur
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‘Het is de uitgelezen mogelijkheid voor amateurs om zich te laten zien aan een groot publiek en
om professionele ervaring op te doen’

joS:

night of the Music: leuke avond uit voor iedereen
“Met een drankje in de hand genieten van verrassende optredens”
NISTELRODE - De leden en organisatie van fanfare Sint Lambertus Nistelrode zijn druk bezig met de puntjes op de ‘i’ te zetten voor the Night of the Music (18 en 19 oktober in sporthal de Overbeek). Maandelijks
hebben we gesproken met een van de deelnemers om Bernheze klaar te stomen voor dit spektakel. Om het
plaatje compleet te maken spreken we deze laatste keer met de dirigent Jos de Kleijn. Hij is nu tien jaar dirigent van de fanfare en is het afgelopen jaar, samen met bestuur en werkgroepen, heel druk bezig geweest om
van The Night of the Music 2013 iets groots, sfeervols en verrassends te maken.
Jos: “De Night of the Music is niet
meer te vergelijken met een van
de eerste edities. De lat ligt veel
hoger op alle gebieden. Het publiek vergelijkt het tenslotte toch
met grotere nationale producties
en komt niet meer om enkel de
fanfare een stukje te horen spelen.
Het is een totale show geworden
met alles erop en eraan, we hebben een goede balans weten te
vinden in lokaal blijven en professioneel te werk gaan.
Het is divers en voor ieder wat wils.
Van o.a. Guns and Roses, Valerie,
That Man, I still cry, tot de toppers
en het musicalgenre. Dat, in combinatie met een geweldig podium
en volop visuele elementen, zal
ervoor zorgen dat het publiek niet
alleen met hun oren zal klapperen
maar ook hun ogen niet van het
podium kunnen houden.” Het is
dus geen gewoon fanfareconcert,
maar een echt promsconcert!
“Ik ben ongeveer een jaar bezig

met de voorbereidingen en organisatie. Als dirigent van zoiets
groots is het vooral een uitdaging
om de juiste personen en de juiste
nummers te vinden en het vervolgens te verwerken tot één geheel.
Ik heb uren op Youtube gekeken
naar verschillende uitvoeringen
en vervolgens nummers laten

kan neerzetten.
Het is de uitgelezen mogelijkheid
voor amateurs om zich te laten
zien aan een groot publiek en om
professionele ervaring op te doen.
Maar ook voor de fanfare is het
een goed uithangbord. De fanfare is al langer op zoek naar een
breder publiek. Dat gaat aardig

het puBlieK vergelĲKt het tenslotte met
grotere nationale proDuCties en Komt niet
om De FanFare een stuKJe te horen spelen
omschrijven. Het is heel leuk om
te doen, maar ik ben nog steeds
heel hard bezig om alles passend
te maken. Van alle kanten komen
ideeën en ik moet zorgen dat ik de
juiste selecteer. We hebben niet
alleen voor de deelnemers de lat
hoog gelegd, maar ook voor ons
als organisatie.
We willen onszelf blijven overtreffen en laten zien dat de fanfare, in
samenwerking met een juiste selectie performers, een mega show

als je kijkt naar de grote instroom
nieuwe leden, maar het moet
groeien.”

De Night of the Music is
een leuke avond uit voor
iedereen. Gezellig met een
drankje in de hand kijken
naar diverse acts die je
laten swingen, lachen en
meezingen. U heeft toch
ook al een kaartje?

‘Night of the Music 2013, powered by Charity Cup Nistelrode’

Jos de Kleijn

Tekst: Nina Mulder

night of the Music 18/19 oktober, kaarten zijn al te
bestellen op www.stlambertusnistelrode.nl

er zit geen pit in…
…wel heel veel sappige kersen. Als u een snoeperd bent dan zit u bij ons goed.
Voor alle fans van kersenkruimelstukjes maken Paul en Sven deze lekkernij
vele platen per week. Lekker veel echte kersen erin, dus geen pulp,
en dat proef je. De roomboterkruimels maken het af en
dan nog even bakken…
Wij kunnen u alleen
nog ‘smakelijke koffie’
wensen!

de bakkers Lamers

Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
www.debakkerslamers.nl
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deze aanbiedingen gelden van 10-10 t/m 16-10-2013

Bij aankoop van
2 broden
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1,50

normaal 2,70

zoete, zachte kersen…

krokante kruimels…

heeft u de koffie al klaar staan?
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ONZE DEUREN
ZIJN GEOPEND!
OPE
N
H
13 O U I S
K
0 - 1 TOBE
6.30
R
UUR

13.3

Ie de re e n is
we l k om !

Vanaf 7 oktober zijn wij iedere dag geopend vanaf 16.00 uur en op zondag vanaf 14.00 uur.

E
AC TI
Moo i gele gen in het cent rum
met volo p park eergelegenh eid

Tro ts op onze
fan tas tis che keu ken ...

K
100%

Sfee r en kwa litei t!

Bro ert je va n één va n de me
est
bek en de res tau ran ts va n
Den Bo sch : Allerlei

Alti jd een
kijk je in de
keuk en!

.. ..En o n ze m
a n ne n
n atu u rl ijk !

Bi j 800 lik es op Face bo ok
ge ve n we 8 di ne rb on ne n
va n 100 eu ro weg!!!

Fingerf ood en kleine
gerecht jes aan de bar!

Vier weken lang hebben we ons best
gedaan om een restaurant neer te
zetten waar Heesch (en omgeving)
zich thuis gaat voelen. Bar restaurant
Wolters is een sfeervol, toegankelijk,
kwalitatief culinair restaurant met een
tongstrelende menukaart. Maar waar
u ook van harte welkom bent voor een
borrel of een klein gerechtje/fingerfood
aan onze gezellige bar.
We hopen u snel te verwelkomen!

Twe e generaties Wo lters zijn
burgemees ter gewees t van
Hee sch . Van 1851 tot 1930
om prec ies te zijn !

Fanta stisch eten in een
gewe ldige ambi ance

Bar restaurant Wolters, ‘t Dorp 94, 5384 MD Heesch, 0412 474083, info@restaurantwolters.nl, www.restaurantwolters.nl
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ZONDAG

13 OKTOBER

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

LEDEREN KLEDING
STOFFEN JASSEN
MOTORKLEDING
TASSEN & KOFFERS
KLEIN LEDERWAREN

DESKUNDIG ADVIES
EN OOK ALTIJD
AANBIEDINGEN!
DE KOFFIE
STAAT KLAAR.
GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR!

AL 30 JAAR, LOOP EENS BINNEN.

DE NIEUWSTE
NAJAARSMODE
VOOR HEM EN HAAR!
DE MEEST COMPLETE LEDERWARENZAAK IN DE REGIO! VOOR HEM EN HAAR. EIGEN REPARATIE-AFDELING.
HEESCH
’t Dorp 44
Tel. 0412 - 45 23 13

Maandag 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag 09.30 - 17.00 uur

450 m2 winkelplezier
Vrijdag koopavond

www.lederzaakverhagen.nl

Bijzondere ontmoetingen
Aurora laat zich uitdagen
– Muziek maken is prachtig. Je kunt er blijdschap, verdriet, boosheid en nog veel
meer in kwijt. Daarom is muziek maken ook zo fijn om voor een publiek te doen. Je kunt
delen met dat publiek wat jou ontroert.
HEESCH

Lederzaa
k
VERHAG
EN

zoals Fons van Gorp, pianist maar
ook componist, arrangeur en docent, Mieke van der Pol en Maurice de Greef, zang. Op 2 november wordt er eerst werk gespeeld
met het voltallige orkest en – na

zitten, zij fungeren als koor.
Het belooft een mooie en swingende avond te worden, met prachtige
muziek, gedirigeerd door drijvende
factor; dirigent Hans Pastoor. De

Een big band formatie met
orkestleden die fungeren als koor
Tekst: Martha Daams Foto: Ad Ploegmakers

Al heel wat generaties muzikanten
hebben muziek gemaakt bij Aurora
en nog steeds is het een fantastische fanfare. Muziek is van alle
tijden. Maar muziek kent ook veel
stromingen, ingegeven door tijd
en cultuur. Fanfare Aurora heeft

daarin al veel rondgekeken en ook
nu heeft Aurora de uitdaging aangenomen om op onderzoek uit te
gaan. Het orkest gaat het publiek
verwennen met muziek die vooral
favoriet was in de jaren ‘30 en ‘40
van de vorige eeuw.

De ontmoeting
Binnen het meerjaren thema ‘Aurora ontmoet’ worden diverse
muziektijdperken en –richtingen
opgepakt. Naast de muziekrichting
wordt ook de ontmoeting gezocht
met regionale muzikale talenten

de pauze – wordt een big band
formatie opgesteld met als basgitarist Pieter Smits, gitarist Sander
van den Helm en toetsenist Gerard
Bierman.
De orkestleden worden om en om
ingezet voor nummers zoals Think
van Aretha Franklin, Wonderwall
van Oasis en vele andere. De overige orkestleden hoeven niet stil te

eerste repetities in volle bezetting,
met gastmuzikanten, zijn geweest,
er zijn extra repetities ingelast en
nu al kunnen we zeggen dat het
super goed klinkt.
Meer informatie en
kaartverkoop via
www.fanfare-aurora.nl.

de oud-ijzer ploeg van de koninklijke
Fanfare komt bij u langs

Liederentafel in de Pas

HEESWIJk-DINTHER - Drie jaar geleden is de Koninklijke Fanfare gestart met het ophalen van oude metalen.
De opbrengst van deze acties wordt gebruikt om instrumenten aan te schaffen en activiteiten voor onze leerling muzikanten te organiseren. Zoals bijvoorbeeld het kamp en de opstaporkesten.

HEESCH - Woensdag 16 oktober is er weer een avondvullende Liederentafel in De Pas in Heesch. Deze begint ’s avonds om 20.00 uur. Er
ligt voor iedereen een liederenbundel klaar waaruit meegezongen kan
worden. De muzikale leiding is in handen van een live orkest dat bestaat uit drie enthousiaste en bedreven bandleden.

plaats en we bellen bij u aan voor
de oude metalen. Nog geen geel
blad ontvangen?
Bel dan even met de oud-ijzerlijn 06-3016 0758 of mail ons
oudijzer@koninklijkefanfare.nl
U kunt ons hierop het het hele jaar
bereiken voor oude metalen!
Zaterdag 12 oktober is het weer
zover en komen we bij u langs
tussen 8.30 en 15.30 uur. Als het
goed is heeft u al een geel blad van
ons ontvangen met een trompet.
Plak dat op een goed zichtbare

Op de foto de mannen van onze
oud-ijzerploeg die zich inmiddels
ontwikkeld hebben tot echte recycle pro’s. Ze herkennen allerlei verschillende metalen en demonteren
kleine en grote apparaten. Door
het demonteren kan het metaal

‘zuiver’ worden aangevoerd waardoor het meer waard is en beter
verwerkbaar tot nieuwe producten. Zo gaat er niets verloren!
Nog even de spelregels voor zaterdag 12 oktober.
- De metalen niet op de openbare
weg leggen!
- Oude metalen, zoals fietsen,
bbq’s, constructiestaal, kabels
en leidingen elektrische apparaten worden gewoon opgehaald.
- Geen koel- of vrieskasten of
‘bruingoed’.
- Geen verf- en olieblikken.

Woensdag 16 oktober 20.00 uur

Vaak wordt dit trio aangevuld met
een extra zangeres. Samen zijn zij
de gangmakers die zorgen voor
sfeer en gezelligheid. De bezoekers kunnen naar hartenlust meezingen. Sommigen laten zich zelfs
verleiden tot een dansje of haken
spontaan in. Naast bekende liedjes van weleer komen ook meer
recente populaire nummers langs
met af en toe een knipoog naar het
Brabants dialect. Ook een Engelstalig uitstapje is geen uitzondering.
Spontane bijdragen uit de zaal blij-

ven altijd welkom. De Liederentafel is niet leeftijd - of plaatsgebonden en er worden geen eisen
gesteld aan zangkwaliteiten.
Makkelijk om te onthouden
De Liederentafel vindt standaard
plaats in de Missezaal van De Pas
op de derde woensdagavond van
de maand.
Een aanrader nu de avonden langer worden. Het zijn geen besloten
avonden. Iedereen kan zo aanschuiven. De entree is € 1,00.

ITC
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jubileum markt Heeswijk-Dinther
De deelnemers hebben voor het jubileum mooie acties opgezet.
Wij hebben voor u de generaties op de markt uitgelicht.
Sterke markt-genen vertellen over generaties marktverkoop.
DEELNEMERS:
diCo V.d. herik, kaaS • toon SPierinGhS, SnoeP •
theo heiLiGenBerG, ModeaCCeSSoireS
noL roMijnderS, Van erP kinderMode • LaUra
Van eeUWijk, hUiShoUdteXtieL • koene, BLoeMen
• SMitS, BeenMode • jan V.d. BieZen • Bakkerij
StoePje • kaaSkoninG, kaaS • VerkUijLen-V.d. Ven,
Groente en FrUit • dUiMeLinCk, onderGoed •
GrUYterS, WenSkaarten - Van VenrooY, ViShandeL
• ronnie hiLSter, GeGriLde kiP
OOK OP DE MARKT: Cor van Gaal, kleding • Hans van der Leest,
herenkleding • Loempia • Bart, vliegengordijn.

VerkUijLen – Van de Ven
Groenten en FrUit: Het zit in de genen

Van eeUWijk hUiShoUdteXtieL: Behaaglijk en nuttig
De historie van Van Eeuwijk Huishoudtextiel op de markt gaat 60
jaar terug. Laura van Eeuwijk is een
zeer gedreven en ervaren marktkoopvrouw, het ‘zit in de genen’.
Van zakdoeken tot tafellinnen tot
en met beddengoed. Dus elk moment van de dag kan door Van
Eeuwijk sfeervol ingevuld worden.
Veranderende tijden
Laura: “Mijn vader kon vroeger bij
aanvang van de dag tot op de gulden zeggen wat voor dag het zou
worden. De tijd is intussen veranderd, dus dat lukt niet meer, maar

Laura van Eeuwĳk: ‘Er gebeurt altĳd wel iets waardoor je de humor van
het moment kunt zien, dat bindt’
hij staat nog steeds op de markt. Met internet ben ik niet bezig, mijn klanten willen de producten voelen en
zien”. Tel daarbij op haar kennis, ervaring en haar onstuitbare enthousiasme die haar ogen doen stralen en u
kent het recept voor succes. Opa en oma Eeuwijk hadden vijf zoons waarvan de oudste zoon Peter, de zaak
overnam, de middelste van zijn 3 dochters Laura wist al jong: dit gaat het worden. In het begin ging Laura
op pad met een kraam, maar met de zware dozen huishoudtextiel, was dat geen doen. Er werd geïnvesteerd
in een aanhanger van 16 meter en met het behaalde aanhangerrijbewijs ging ze op pad, alleen. Intussen al
10 jaar en wil ze niet anders meer.

reCLaMeCoMMiSSie Markt heeSWijk-dinther

Bij Verkuijlen-van de Ven Groenten en Fruit stralen verse groenten en
fruit de bezoekers tegemoet. Peggy staat elke vrijdag op de markt, als
3e generatie van het bedrijf, samen met haar ouders, om de mensen te
woord te staan. Grootouders Verkuijlen verkochten al groenten, maar

Peggy Verkuĳlen: ‘De Markt blĳft bestaan,
mensen houden ervan deskundig advies te krĳgen’
niet op de markt. Het was Hannie Verkuijlen-van de Ven uit Eerde die
het initiatief nam om markten te gaan bezoeken, met hulp van haar man
werd dat voortgezet. Er kwam op den duur zelfs een verkoopwagen; een
hele verbetering! De groenten en het fruit zijn nu veel sneller uitgestald
en in de winter kan de wagen helemaal dichtgeritst worden. Veel comfortabeler voor de klanten en minder risico voor bevriezing van de waar.

ine Van koene BLoeMen: Fleur en sfeer

De kleurrijke bloemen zorgen voor een feestelijk uitziende markt en dat is
een belangrijk element in het najaar. Ine heeft de kraam van haar schoonouders overgenomen en geniet van het buiten zijn met haar bloemen.
Hoewel een winter als vorig jaar van haar wel voorbij mag waaien: “Zo’n
koude winter als vorig jaar hakt er wel in bij de marktkooplieden, maar je
moet positief blijven, anders hou je het niet vol.”

Als je een vak met hart en ziel uitoefent, dan heeft dat zijn weerslag op succes. Adriaan van Hal is gepensioneerd, maar nog steeds marktmeester: ‘De markt in Heeswijk-Dinther is een markt met hele trouwe
marktmensen’. Hij staat in nauw contact met Louise Houdijk, aanspreekpunt vanuit de gemeente en hebben regelmatig contact met de dames Laura van Eeuwijk en Peggy Verkuijlen. Zij zitten samen in de reclamecommissie van de markt. Bij de voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum zijn ze heel actief geweest en
hebben leuke acties voorbereid die ze samen met Louise uitgewerkt hebben.
koM aLLeMaaL kijken 18 oktoBer, Want er Zijn Mooie PrijZen te Winnen.

de kaaSkoninG: Kaas voor elk moment van de dag
Vier generaties van ‘kaaskoningen’ en al vanaf de oprichting
van de markt in Heeswijk-Dinther, op de markt aanwezig met
kazen voor elk moment van de dag. Oprichter in de jaren ’40
was Driek van kaathoven. Inmiddels is het bedrijf van Driek
een gerenommeerde kaashandel geworden met een uitgebreid assortiment kazen. Maar de liefde voor het oude vak-

De KaasKoning: ‘De markt in HeeswĳkDinther is een thuiswedstrĳd, wĳ wonen
in Dinther’
manschap is alleen maar vergroot. Zo worden de kazen nog
steeds traditioneel gerijpt op houten planken en op smaak
gekeurd.
Thuiswedstrijd
Harold: “De markt in Heeswijk-Dinther is voor ons een thuiswedstrijd, aangezien wij in Dinther wonen. In 2014 vieren we
ons 70-jarig bestaan en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de feestelijkheden. Eigenlijk bestaan we dit
jaar 70 jaar, maar we willen dit feest goed doen en dat kost
tijd en dus hebben we het feest gepland in 2014.”
Zowel zijn vrouw als Harold komen uit de kaaswereld én van
de markt. Beiden vinden het een voorrecht om in een vrij beroep werkzaam te zijn en met veel mensen omgang te hebben. “Het is heerlijk om mensen laten genieten van lekker eten en ze nieuwe dingen te laten proeven. We leren ze nieuwe producten en nieuwe combinaties kennen en dan is het is een plezier om mensen te
zien genieten”, vindt het echtpaar Van den Heuvel. Zij bezoeken regelmatig beurzen om innoverend te blijven
en dat moet wel, met bijna 80 markten per week en een vast gezicht in de regio, hebben ze een naam hoog te
houden. Een keer een markt overslaan kennen ze niet. kortom een marktbedrijf pur sang.

Ine van Koenen: ‘Zo’n winter als vorig jaar hakt erin, dan is het goed om
ﬁjne collega’s te hebben’
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De
weekmarkt
Heeswijk-Dinther bestaat

40

Win
mooie
prijzen!

SMitS BeenMode: Benen verdienen iets moois
De wapperende vlaggen laten zien
waar de marktkraam van Herald en
Berrie Smits te vinden is. Ook hier
is de gen-factor hoog. De twee heren zijn de derde generatie op de
markt. En wat heel bijzonder is, van
Heeswijk-Dintherse oorsprong. Vader Ben Smits begon 35 jaar geleden al hier op de markt. De jaren
aan ervaring vertalen zich in het
weten wat mensen, en dan meestal
vooral de vrouwen, willen.
Op de vraag of onze lezers ze ook
nog kunnen kennen uit het sociale
leven in het Heeswijk-Dintherse,
antwoorden ze allebei in koor:
“Geen tijd voor.” Het zijn echte
ondernemers en ook op internet
Herald en Berrie Smits voor hun kraam
actief. Berrie gaat verder: “Door
onze jarenlange ervaring bieden wij: de nieuwste mode, de beste kwaliteit voor de laagste prijs”. Ondertussen
hebben de heren ook een website laten maken, zodat iedereen te allen tijden het assortiment kan vinden. Op
die website staan alle markten vermeld waar de heren staan, maar ook, niet geheel oninteressant, de aanbiedingen. Zie www.smitsbeenmode.nl: voor DeMooiBernhezekrantlezer is er 10% korting te verkrijgen, door de
kortingscode te gebruiken: BEN. Deze korting is alleen geldig op de website.
Zo’n website is leuk, vinden Herald en Berrie, “maar het leukste is toch het contact met de mensen, het advies
wat je kunt geven en de klant weer terug te zien komen, omdat het allemaal klopte.” Voorlopig blijven ze de
traditie op de markt voortzetten.

Smits Beenmode: ‘Jarenlange ervaring leert wat mensen willen, de beste
kwaliteit tegen de laagste prĳs’

Kom ook

2013

Jubileumactie
Win grandioze prijzen tijdens de feestmarkt op
vrijdag 18 oktober 2013 met de LOTERIJ!

Kijk voor de tijden en kantoren die open
zijn op www.rabobank.nl/bernhezemaasland
www.facebook.com/RabobankBernhezeMaasland

GIANT CHILL
DAMESFIETS

REISCHEQUE
t.w.v. € 500,00

4, 11 en 18 oktober delen
wij bij iedere aankoop
op de markt loten uit.
Deze loten zijn voor de
loterij op 18 oktober.
Trekking is om 10.30 uur.

Mister X

Deelnemende

deelt op 4, 11 en 18 oktober
waardebonnen uit aan de
bezoekers van de markt.
Deze zijn in te wisselen bij
een van de deelnemers.

MARKTKRAMEN
van de jubileumactie
herkent u aan de poster!

Deze jubileumactie wordt ook ondersteund door:

Marchel van Bokhoven, keurslager
Raadhuisplaza 8 * 5473 CX Heeswijk-Dinther
Tel. 0413-291577 * e-mail: info@vanbokhoven.keurslager.nl
www.vanbokhoven.keurslager.nl

Marchel van Bokhoven
keurslager

Marieke van der Wijst
073 - 5940789
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Als jij je spaarg
eld meeneemt z
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wij voor een leu
k cadeautje!

Super hoofdprijs

Prachtige prijzen
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Zaterdag 26 oktob

Met
kinderattracties

www.sterrin.nl
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mooi & in bedrijf

in bedrijf

Meulendijk interieurbouw
Kwalitatief en creatief kloppend

HEESCH – Jeroen en Wilma Meulendijk leveren kwaliteit. Daarom
komen mensen na 18 jaar terug als er weer aan het interieur veranderd moet worden; keuken, badkamer of inloopkast. “Mensen willen zich goed voelen bij wat zij in huis halen en wij dragen daaraan
bij,” zegt een trotse Jeroen Meulendijk.
“Wensen kunnen niet altijd in
standaard oplossingen worden
gevonden. Wij ontwerpen keukens, badkamers, kasten of balies
voor particulieren of bedrijven.
Wij doen niet aan passtukken,
maar benutten elke vierkante
centimeter en voeren dat uit in
het gewenste materiaal”.
Keukentrends
Veel keukens worden in hoogglans uitgevoerd met greeploze
deuren. Iedere gewenste kleur

stof, composiet en beton. De
nieuwste trend is nu keramiek.
“Een prachtig materiaal”, vindt
Jeroen. “Helemaal gesloten en
beschadigingen zijn uitgesloten.”
Interieur
Ruw gezaagd en gerookt eiken,
afgelakt of geolied en met veel
noesten. Het rustieke is helemaal
in! Voor keuken, badkamer of interieur in massief hout of fineer.
Stoer en met 10 jaar garantie op
deuren en kasten bij Meulendijk.

het voorDeel BĲ meulenDĲK is Dat
u De opDraCht van a tot z Kunt
neerleggen BĲ Jeroen
is mogelijk van mat tot hoogglans. De gehele keuken wordt
gemaakt van 18 mm mdf watervast, alleen de achterwand
van de kasten zijn van 12 mm
mdf watervast met een mes/
groefverbinding, voor een goede
stevigheid gedurende een groot
aantal jaren.
Het aanrecht biedt vele mogelijkheden, zoals graniet, kunst-

Ook is het mogelijk om interieurmeubelen af te stemmen op de
uitstraling van de keuken om het
een geheel te maken. Ook voor
slaapkamerkasten is Meulendijk
uniek; op maat gemaakt en in
het gewenste materiaal.
Door de 6% BTW regeling heeft
Meulendijk Interieur een goede
kaart in handen. Een groot gedeelte van de prijs voor keukens,

Wilma Meulendijk in een van de keukens in de showroom

schuifkasten en badkamers is arbeid. Een vakkundig gemaakte
keuken voor een standaardprijs!
En die arbeid doet het bedrijf
helemaal zelf. Wilma ontwerpt
en adviseert. Het voordeel bij

Tekst: Martha Daams Foto: Marcel van der Steen

Meulendijk is dat u de opdracht
van A tot Z kunt neerleggen bij
Jeroen. Het aanpassen van plafonds, vloeren, leidingen, stucwerkzaamheden en aansluiten
wordt in eigen beheer uitge-

voerd. U moet beslist eens kijken
in de showroom, de Nieuwe Erven 21, Heesch.
Voor een bezoek graag een afspraak maken met Jeroen Meulendijk 06-53208815.

keukens
badkamers
schuifkasten
interieurs

HET GEMAK
VAN EEN
ADVISEUR
DICHT BIJ
HUIS

www.jmeulendijk.nl

Meulendijk

Nieuwe Erven 21 u Heesch u T: 0412 45 61 98

WVE schilderwerk

voor al uw schilderwerk

Willy van Eert
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte naar:
Kruisstraat 16 - 5388 CH Nistelrode - T. (06) 22 54 32 39
E. wve.schilderwerk@home.nl
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SBS6 trips en tips bij Van tilburg Mode & Sport
NISTELRODE– Aanstaande zondag is het zover dan worden de opnames uitgezonden die onlangs bij Van Tilburg
Mode & Sport zijn gemaakt. SBS6 heeft een nieuw programma Trips en Tips. Een programma dat gaat over een
dagje uit in eigen land. In Nederland zijn zoveel leuke dagjes uit te beleven. In het programma Trips en Tips
worden elke uitzending verschillende uitstapjes behandeld. U wordt door Hans Schoonen, Yvette Baks of Tamara
Markus meegenomen naar alle hoeken van Nederland. Of het nu gaat over informatief, sportief of entertainment
van alles passeert de revue. Zo is er voor iedereen iets leuks en interessants bij.
Één van de onderdelen in het programma aanstaande zondag is een
dagje shoppen bij Van Tilburg Mode
& Sport. Zeker nu de herfst is begonnen, is ook het nieuwe seizoen voor
de mode een feit. Met een kijkje in
de nieuwe mode ben je zo een dagje
op stap. Zeker in dit grote modepaleis. Tussentijds wordt ook een kijkje
genomen bij de Orangerie. Daar
vindt u een momentje rust om alle
mode indrukken te laten bezinken.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met bijvoorbeeld een lekker vers ambachtelijk gebakje wordt
het echt een dagje verwennen. Of
wat dacht u van een heerlijk vers
belegd broodje. Zo hoeft u pas naar

huis als u alles op uw gemak heeft
bekeken. Tevens krijgt u een speciaal
kijkje in de keuken van Patisserie De
Rouw. Waar u kunt zien wat vers en
ambachtelijk betekent. Dus een dagje Van Tilburg Mode & Sport is een
waar uitstapje. Met de service die u

verdient. Van de 8 voordelen, die tot
de service behoren, komen verschillende punten aan bod tijdens het
programma. Dus een dagje uit kunt
u en uw familie er gerust van maken.

Dus kijken zondag 13 oktober om 16.00 uur op SBS6!

COLOFON

Kijk voor meer informatie op www.sbs6.nl/tripsentips
LIKE ONS OOK OP FACEBOOK: https://www.facebook.com/sbs6tripsentips

mooi & in de streek

Hovenier

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

• Eetcafé ‘t Pumpke
• De Kriekeput
• Los door het bos
• Bomenpark
• HB Foods
• Zorgboerderij v.d. Wijst

mooi & duurzaam
Onderhoud - Renovatie - Aanleg

• BECO
• G.Hermes Houtbewerking
• Van Bakel Eco
• Van der Wijst Kleinvak
• Sun & wind energie
• Kringloopwinkel Heesch

mooi & in bedrijf

www.humstijl.nl

Het Schoor 2
5473 VJ Heeswijk-Dinther
Telefoon (0413) 29 25 69
www.vofvanberloo.nl

mooi & online

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

Brouwersstraat 29 | 5473 HB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413 - 292894
mail@vanschaykvof.nl | www.vanschaykvof.nl

Van Schayk maakt u wegwijs

in de wereld van administratie en belastingen

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Bankzaken
‘t Dorp 9 • Postbus 7 • 5384 ZG Heesch
T. 0412-453727 • F 0412-456265
info@financieelcentrumheesch.nl
www.financieelcentrumheesch.nl

• Van Schayk VOF
• Orangerie Van Tilburg
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer BV
• WVE Schilderwerk
• V.O.F. van Berloo
• Compufix
• M. Geurts grondwerken
• Financieel Centrum Heesch

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat
Van Schayk voor uw bedrijf kan betekenen.

dienstverlening op maat

• BBQenzo.nl
• Deurtotaalmarkt.nl
• Badkamermarkt.nl
• Electrototaalmarkt.nl
• Verlichtingtotaalmarkt.nl
• Tuinhuistotaalmarkt.nl
• Raamdecoratie
totaalmarkt.nl
• Zonweringtotaalmarkt.nl
• Sierbestratingtotaalmarkt.nl
• Gracy.nl
• Uce.nl
• Hondenzaak.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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All-in garantie
EURO
❄ FROST 5winterbanden
Gislaved

k
actie:

Geslaagd voor de strengste tests!

EURO ❄ FROST 5

Beresterk

Standaard heeft u vanaf de fabriek een fabrieksgarantie.
Deze garantie geldt natuurlĳk ook voor Gislaved banden,
maar onze All-in garantie gaat verder…

winterbanden + staatslot

De meester in handling en grip!

• Optimale tractie op sneeuw

Met de G
na aanko
van buite
schade d
te reparer
kosteloos

• Effectieve waterafvoer zorgt voor een zeer
goede bescherming tegen aquaplaning

Kĳk voor

EURO*FROST 5
• De betrouwbare band voor elke winter!

Gislaved
Winterbanden van de Winteractie, kunnen u namelijk een fortuin op• Effectieve waterafvoer zorgt voor een zeer
k voor alle
www.gislaved.nl
bescherming tegen
aquaplaning
leveren.goede
Natuurlijk
omdat
u deze winterKĳveilig
devoorwaarden
weg opopgaat.
Daarnaast krijgt
• Gelijkmatige slijtage en comfortabel rijden
u bij dit
aanbod
een
Staatslot
cadeau.
• Zeer goede handling op droog wegdek

• Gelijkmatige slijtage en comfortabel rijden
• Zeer goede handling op droog wegdek

Wanneer de R in de maand komt is het EU-labelwaarden
testresultaten en de technische details
E/C/2/72 = Brandstofefficiëntie/
op natte
tijd voor extra vitaminen. Niet alleen gripvan
de wegen/extern
banden vindt u op
(klasse/decibellen)
voor u maar ook voor uw auto; olie- geluid
www.gislaved-tires.com.
A
B
check, antivries en wat dacht u van de Sinds november 2012
C
C
moeten alle in de Europese
D
cabriokap, werkt deze nog?
Natuurlijk
kunt
u
ook
gewoon
E
Unie verkochte banden voorzien
E bij AuVeiligheid door technologische perfectie!
F
zĳntobedrijf
van een EU-bandenlabel.
Minnaar aangaan
G en naar alle
van het bandenlabel is
Ook de winterbanden kunnen maar Doel
informatie
vragen
die
u
maar wenst,
om informatie te geven over
grip op
wegvast klaar liggen voor de koude da- rolweerstand,
vraag naar
denatactievoorwaarden
72of
dB de
en extern geluidsniveau.
gen, die nu toch echt dichterbij gaan dek
folder.
Het EU-bandenlabel geeft geen
komen.
Maak alvast
een afspraak voor informatie over alle veiligheidsNORD*FROST
VAN
van een band, daarom blĳven onafhankelĳke
• Veiligheid door geperfectioneerde
de bandenwissel,
zodat u straks bij de aspecten
technologie
bandentesten een belangrĳke bron van informatie.
eerste• Optimale
sneeuwvlokken
niet achteraan
tractie in sneeuw
www.gislaved.nl
• Uitstekende
remprestaties
in sneeuw
in de rij
aan moet
sluiten.
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grip op n
geluid (kla

A
B
C
D
E
F
G

NORD ❄ FROST VAN

Sinds nov
moeten a
Unie verk
zĳn van e
Doel van
om inform
rolweerst
dek en ex
Het EU-b
informatie
aspecten
bandente

Veiligheid door technologische perfectie!

in e
All-n
ti
a
r
ga

2009/… – C1

NORD*FROST VAN
• Veiligheid door geperfectioneerde
technologie
• Optimale tractie in sneeuw
• Uitstekende remprestaties in sneeuw

Zomer en winterbanden 2013

• Goede handling prestaties

• Goede handling prestaties

Dealerstempel

0413 - 294 124
Brouwerstraat 19
5473 HB Heeswijk-Dinther
www.autobedrijfminnaar.nl

Brouwersstraat 19
5473 HB Heeswijk Dinther
T. (0413) 29 41 24
www.autobedrijfminnaar.nl
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Winterbanden GISLAVED incl de-montage ex btw
155/70R13 € 52,50
155/65R14 € 55,00
175/65R14 € 58,00
195/65R15 € 70,00
205/55R16 € 88,50
195/65R16 verzwaarde uitvoering € 105,00
Deze prijzen zijn alleen geldig in de maand oktober 2013.

De hele maand oktober een winterinspectie voor maar € 9,99

Dealerstem

05/2013 NL

EURO*FROST 5 - De betrouwbare
band voor elke winter
Dit Zweedse product, de nieuwe
EURO*FROST 5 voelt zich goed thuis
op sneeuw of ijs. Met de knowhow
van Gislaved is het gelukt om de meest
extreme
weersomstandigheden het
www.gislaved.nl
hoofd te bieden. De afmetingen, de

Standaar
Deze gara
maar onz

Geslaagd voor de strengste tests!

Met de Gislaved All-in garantie heeft u tot maximaal 3 jaar
na aankoop extra aanvullende garantie voor alles schades
van buitenaf (bĳvoorbeeld ongevalschade, onherstelbare
HEESWIJk-DINTHER
De
nieuwe
showroom
klaar komt
u vooral
eens
kijEURO*FROST 5
schade doorisglasscherven,
stoepranden
etc..). Is
de band
betrouwbare
band voor voor
elke winter!
te repareren
dan zal uw Gislaved
dealer de reparatie
ken. U• De
kan
dan gelijk
de oktober-actie
bij Autobedrijf
Minnaar
terecht. De
kosteloos voor u verzorgen.
• Optimale tractie op sneeuw

NORD ❄ FROST VAN

All-in g

www.gislaved.nl

www.gislaved.nl

VEILIGHEIDSTIP

Geen spullen
aannemen
van anderen!
Er worden op dit moment sleutelhangers, stickers en hangertjes voor in de auto uitgedeeld
bij tankstations. Neem deze niet
aan, er zit een chip in verwerkt.
Criminelen volgen u op afstand
vanaf het tankstation naar huis.
Weten vanaf dat moment wanneer u thuis bent en weer vertrekt.

Deuken
verwijderen

Deukendokter.com
Ben v.d.Wijgert

vanaf
€ 50,00

Zoggelsestraat 60, 5384 VE Heesch - T: 0412453697 - M: 0624459601

De Deukendokter_109x53_wk46.indd 1

16-11-2012 9:33:04

Een nieuwe vorm van criminaliteit. Geen spullen aannemen van
anderen!

Réparateur agréé
“AVANTAGE” :

la nouvelle gamme
économique pour
l’entretien de votre véhicule
S O L U T I O N
Sticker réparateur.indd 1
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Bosschebaan 92 - 5384 VZ Heesch
0412- 452244 of 06-51088982
info@autobedrijf-wilbervangogh.nl

Nissan Qashqai 2.0 2WD tekna zwart

68.000 km

2008

Opel Zafira 1.6 16v 111 Years Edition zwart

57.000 km

2010

Peugeot 207 1.6 5drs pack ecc zwart

77.000 km

2007

Volkswagen transporter 2.5 tdi leer autom zwart dc

73.000 km

2008

Opel Agila automaat airco zwart

59.000 km

2009

Citroen C3 1.4 airco blauw

72.000 km

2005

www.autobedrijf-wilbervangogh.nl
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Autobanden en Velgen
Taxibedrijf Van Grunsven

Garage De Maree
Reparatie alle merken, tevens in- en verkoop

www.taxivangrunsven.nl

Emiel
de Maree
automonteur • emieldemaree@hotmail.com

Burgemeester Woltersstraat 66 - 5384 KW Heesch - 0412 451 490

06-11343141 sms • Galliersweg 9-1 • 5349 AT Oss
Contactpersoon René van Rhee • 06-23311970

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s • Bovag garantie
Nationale Autopas • A.P.K. Keuringen • Inbouw autoalarminstallaties
Alle soorten reparaties • Ook voor schade en spuitwerk

Bedrijvenweg 6 - 5388 PN Nistelrode - T. 0412-612221
Fiat 500 zeer apart 40.00 km airco .......... 2007
AudiPanda
A3 quatro
wd ................................
20- 16v s line 200pk 2005
Fiat
4200 4km.
2009
AudiFiesta
a4 pro
line51163
Ford
1.3i
kWpk
.............................2007
2004
BMW 318i high executive
2007
Ford
Focus C-Max 1.8i 16V Ghia 55000km ..2006
Citroen C1
2011
Ford Fusion 1.4 16V 5-drs. ....................... 2006
Fiat Panda 1,2 stuurbekr. 80.000 km 2004
Honda Civic 1.4 16V 5-drs. automaat .........2005
Ford Transit Connect 1.8 D 86.000 km
Honda Civic sportwielen dikke uitlaat ....... 2001
airco
2011
Mazda 6 1.8 Clima 77.000 km. ................ 2003
Kia Venga 1,4 seven 40.000 km
2011
Mini Cooper ............................................. 2007
Nissan qashqai 1.6 16v 60.000 km
2008
Mini Cooper 1.6 16V ................................. 2008
Mini Cooper
2007
Opel Agila 1.0 10.000 km ........................ 2005
Opel Astra 1,6 16v 80000 km navi airco 2006
Opel Agila 1.2 16V airco 70.00 km. .......... 2005
Opel Astra statoncar 1,6 16v airco navi 2009
Opel Corsa Easytronic Z1.OXV 12V 3-drs... 2002
Opel Astra station airco navi 80.000 km 2009
Opel Corsa 1.2 5-drs 20.000 km. airco .... 2010
Opel Corsa 12 16v 111 edition
Opel Omega 2.0i aut. 141.000 km. airco .. 1999
50.000 km
2011
Opel Vectra 1.6 16V ................................. 1998
Opel Corsa 1.2 16v 5-drs
2008
Opel Zafira 1.9D ...................................... 2006

Opel Zafira 2.0 DTH ................................. 2003
OpelZafira
Meriva
1,4Elegance
turbo edition
nwkm.
type...... 2002
Opel
2.2i
80.000
49.000
kmY20 DTH .................................2010
Opel
Zafira
2005
Peugeot206
2062.0
cc 16V
cabrio
Peugeot
GTI .........................2002
2001
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km
2006
Peugeot 206 1.4i 16V 85.000 km. ............ 2006
Peugeot 206 GTI 2.0 16v lekker sportief 2001
Peugeot 206 cc 1.6 16V quiksilver 55.000km ..2004
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km 2006
Peugeot 206 rally car 20i 16v heel apart en snel..2004
Renault Megane Scenic
2002
Peugeot 306 Break 1.6 ............................ 1999
Toyota aygo airco cv.
2009
Renault Clio 1.2 16V airco 64.000 km. ..... 2006
Toyota Yaris aspiration automaat
Renault Clio 1.6 16V airco ........................ 2003
40.000 km
2010
Seat Ibiza 1.4 16V Sensation 49.000 km... 2006
Toyota RAV 4 26.000
2010
Suzuki Jimny 4+4 ................................... 2000
Volkswagen Lupo 2001 Toyota Yaris 1,0 2000
Suzuki Swift 4-drs. 9.000 km. .................. 2010
Volkswagen Golf Plus 1.6 clima
Toyota Aygo airco 20.000 km. .................. 2008
49.000 km
2009
Volkswagen Golf cabriolet 85 kW 2.0 aut ...1994
Volkswagen New Beetle 1.6
2001
Volvo XC70 d5 automaat .......................... 2005
Volvo XC 70 5-drs automaat
2005
Motor Yahama XJR 1300 grijs zwart ......... 2003

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

VEILIGHEIDSTIP

Beveiligingsmaatregelen
U kunt het inbrekers en dieven extra moeilijk
maken. Met beveiligingsmaatregelen zoals
graveren, wielmoerbeveiliging, een handremslot, een stuur-pedaalslot, een alarmsysteem,
een startblokkeersysteem en wielklemmen.
Uitgebreide informatie over beveiligingsmaatregelen vindt u op de website van de politie.

Voordelige
rijbewijskeuring
21 oktober
heesch
HEESCH - Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan
op 21 oktober en 18 november,
via Regelzorg, terecht bij dr.
C.J. Swijgers in De Pas. Deze
arts beschikt over brede ervaring in de gezondheidszorg
en de ouderengeneeskunde. U
kunt bij hem ook terecht voor
een uitgebreide keuring, een
zgn. seniorenconsult, second
opinion of een check-up.
Voor informatie en een afspraak
belt u: 088 23 23 300. Zelf een
datum plannen kan via www.
regelzorg.nl. Het tarief bedraagt
€ 35,00 voor de B/E en seniorenkeuring en € 52,50 voor
chauffeurs jonger dan 70 jaar
met C/D/E rijbewijs. Informeer
bij uw ziektekostenverzekering
of deze de kosten voor de keuring vergoedt.
Het keuringsformulier, de zogenaamde Eigen Verklaring is voor
€ 23,80 verkrijgbaar bij de gemeente of via internet op mijn.
cbr.nl. Daarvoor heeft u wel
een DigiD nodig. Wanneer de
Eigen Verklaring is gedownload
van internet hoeft bij zoekraken
geen nieuwe te worden aangeschaft.
Met ingang van 1 januari 2014
gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Op
www.regelzorg.nl kunt u middels de keuringscheck nagaan
of u moet worden gekeurd.

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

Kom naar de
Carwash

VEILIGHEIDSTIP

registreer en merk
waardevolle bezittingen in uw auto
De kans dat u uw bezittingen later terugkrijgt,
is hierdoor groter. Registreer het merknummer,
serienummer en typenummer van uw autoradio en andere waardevolle eigendommen.
Dan kunt u hiervan bij aangifte een goede omschrijving geven. Noteer de gegevens op een
registratiekaart. Deze kunt u via de website
Politie.nl verkrijgen.

goedkope winterbanden?

ACTIE:

Vraag vrijblijvend de prijs van uw bandenmaat.
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)

bĳ 4 VREDESTEIN
BANDEN GRATIS
goedkope
winterbanden?
ook
Vraag
vrijblijvend
de
prijs
van
uw
bandenmaat.
TĲDSCHRIFTENBON
VAN € 15,VERHUUR
Nieuwe of gebruikte winterbanden (evt. met velg)
Tevens kans op
bĳ 2 VREDESTEIN BANDEN GRATIS
wintersportDIGITALE BANDENSPANNINGSMETER
vakantie
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk - Tel. 0413-291777 - Fax 0413-291941
www.pasbanden.nl - info@pasbanden.nl

Tramstraat 18
5388 GG Nistelrode
T. (0412) 61 20 76
E. info@autobedrijflangens.nl
W. www.autobedrijflangens.nl
• Kia Picanto 1.1 aut., el.ramen, airco, cv,
stuurbekr., 23.600 km, 2006
• Mercedes Sprinter 315 CDI AUT. L2 H2 airco,
stuurbekr., el.ramen, navi, 2009
• Nissan Note 1.6 16V ecc, licht metalen wielen,
automaat, 145.000 km, 2006
• Opel Astra 1.6 16V, licht metalen wielen, 5drs-HB,
VERKOCHT
airco, 227.000 km, 2001
• Renault Scenic 2.0, 16V, clima, el.ramen,
153.000 km, 2002

ook
VERHUUR

• Renault Scenic 1.6E airco el.ramen + spiegels,
radio/cd 232.000 km 1999
• Suzuki Wagon R+, 1.3, aut., el.ramen, airco,
stuurbekr., 48.000 km, 2006
• Toyota Corolla verso 1.8 navi, dvd, ecc, cam
voor/achter, 141.000 km, 2005
• Volvo XC60 215 PK Summum, alle opties,
99.000 km, Navi, Sunroof, privacy Guss, 2009
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infOrmatie
voor de

KERNEN

Update Centrum
plan heesch
HEESCH - Zoals u wellicht gemerkt hebt, wordt op dit moment gewerkt
aan de uitvoering van de eerste fase van het centrumplan in Heesch.
Aan het eind van deze week zal het gedeelte tot aan de Lidl afgrond
zijn, wat betekent dat de uitvoering op schema ligt. Het parkeerterrein
en de inritten langs de Schoonstraat voor de winkels zijn dan weer te
gebruiken.

SP: Moeilijke

tijden voor de
zorg in Bernheze

Toon van Vugt, SP raadslid, Maatschappelijke zaken
BERNHEZE - Door de politiek van het kabinet Rutte-2 wordt de zorg voor ouderen en zieken steeds verder uitgekleed. Steeds meer mensen staan letterlijk en figuurlijk in hun hemd. Dat gaat helaas ook in Bernheze gebeuren. De gedachtenkronkel dat mantelzorg alles kan oplossen is een gotspe. Mantelzorgers werken
al keihard en nemen al 75% van de zorgtaken voor hun rekening! Daar is de rek
uit. Nu horen we zelfs geluiden dat kinderen van 5 jaar ingezet moeten worden!
In Bernheze maken we deze kinderarbeid niet mee. Daar staat de SP voor.
Mantelzorg
Veel zorgbehoevende medemensen kunnen iedere dag een beroep
doen op mantelzorgers. Mensen
die, daar waar mogelijk, helpen.
Dat gaat van boodschappen doen
tot helpen in en om huis.
Of begeleiden bij een uitstapje.
Heel goed werk door heel veel
vrijwilligers. Daar mag de samen-

leving trots op zijn.
Maar nu wil de regering nog veel
meer taken bij mantelzorgers neerleggen. Dit, terwijl deze groep al
maximaal doet wat ze kan. De bezuinigingen op zorg gaan een brug
te ver. Dat kan niet. Mensen zullen vereenzamen en vervuilen als
de professionele zorg afgebouwd
wordt. Dat er minder geld is, is nog

te billijken. Maar dat het geld niet
op de goede plek wordt besteed,
is te gek voor woorden. Handen
moeten nu echt aan het bed.
De professionals weten wat hun
taken zijn. Managers en tussenlagen hebben we in de zorg niet
nodig. Zorgverzekeraars hoeven
geen miljarden winst te maken!

Bernheze Solidair: Molukse

Foto’s: Marcel van der Steen

Gemeenschap

Een voorbeeld van burgerparticipatie
Gerard van Dijk, Fractievoorzitter Bernheze Solidair
BERNHEZE - Zondag 29 september mocht ik te gast zijn bij de definitieve plaatsing van het monument ‘Hubungan’ in de Molukse wijk in Nistelrode. Het beeld
geeft uitdrukking aan de verbondenheid tussen de vier generaties van Molukkers in Nistelrode, waarvan de eersten zich in 1958 in Nistelrode vestigden.

Vanaf 14 oktober zal worden gestart met de laatste twee delen
van deze eerste fase: het kruispunt Hoogstraat - ’t Vijfeiken
– Schoonstraat en daarna het
gedeelte tot aan de John F. kennedystraat.
Hierdoor zullen de huidige omleidingroutes wijzigen. Tijdens de
werkzaamheden aan het kruispunt
zullen omleidingroutes lopen via
de Leekenstraat en de Stricklaan.
De Schoonstraat, Ludovicushof
en ’t Vijfeiken zijn afgesloten voor
doorgaand verkeer totdat de kruising gereed is. In de Leekenstraat
geldt een parkeerverbod aan beide
kanten van de weg en in de parallelweg van de Hoogstraat is enkel

En waar burgerparticipatie in Nederland weer bijna als het modewoord voor bezuinigingen voor
de komende jaren wordt gebruikt,
brengt de Molukse gemeenschap
in Nistelrode dat al jaren in de
praktijk, zonder daar teveel ophef
over te maken. De ouderen van de
eerste generatie worden, zoveel als
mogelijk binnen de wijk, door kinderen en buurtgenoten liefdevol
begeleid en verzorgd. Bij activiteieenrichtingsverkeer
toegestaan
vanuit de Stricklaan.
Voor meer informatie kunt u van
maandag tot en met vrijdag terecht bij dhr. Mary kramer. Mary is
te vinden bij het informatiepunt op
locatie of telefonisch te bereiken
op 06-4707 1120.
Ook kunt u de ontwikkelingen
volgen via de blog: www.centrumplanheesch.blogspot.nl.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

ten in de wijk helpt iedereen mee
en zet iedere bewoner van jong tot
oud zijn kwaliteiten in om er samen
iets moois van te maken.
Het was indrukwekkend om te zien
hoe de verbondenheid tussen de
vier generaties ook op deze dag
bleek. De zorg voor de ouderen,
door ze onder een warme deken
toe te dekken, het gezamenlijk bereiden van een smaakvolle maaltijd
door de tweede en derde generatie

en de prachtige dans door de allerjongsten, waarmee aandacht werd
gegeven aan belangrijke culturele
waarden uit het verleden.
Het beeld is prachtig en geeft de
verbondenheid tussen de vier generaties goed aan. Maar wat ik
echt zag aan verbondenheid tussen
de vier generaties en wat elke dag
tot uitdrukking komt, dat verdient
boven alles een standbeeld voor de
gehele Molukse gemeenschap.

Progressief Bernheze: Wildernis
Cent van den Berg, fractievoorzitter Progressief Bernheze
BERNHEZE - Afgelopen zaterdag in de ‘Factory’ in Veghel de film ‘De Nieuwe
Wildernis’ bekeken. Een imposante film met mooie beelden waar ik als natuurliefhebber met volle teugen van genoot. Kuddes konikpaarden en edelherten.
Nergens in de wereld in deze omvang. De harde werkelijkheid komt nadrukkelijk in beeld. De natuur is keihard. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het
is een grote wildernis door de mens ontstaan.
Natuur
Natuur spreekt zeer veel mensen
aan. Grote gebieden waar de natuur zelf bepaalt wat wij mensen
zien, krijgen steeds meer waardering. De Oostvaardersplassen zijn,
wat wildernis betreft, in Nederland
niet te evenaren. De uiterwaarden
van de grote rivieren zijn, als ze
teruggegeven zijn aan de natuur,
een grote concurrent. Dichtbij huis
is de Maashorst het gebied waar
wildernis gaat ontstaan. Na af-

ronding van de laatste grondaankopen is het gebied geschikt om
grote grazers de regie te geven bij
de invulling van het gebied.
Regio
Om voor voldoende werkgelegenheid te zorgen, investeren de
gemeenten en de provincie in infrastructuur,
bedrijventerreinen,
onderwijs, woonwijken en ook in
natuur. In de Maashorst werken
de overheden samen om één groot

aaneengesloten natuurgebied te
vormen. Op de landkaart ligt Bernheze in een regio met steden en
dorpen, goed ontsloten en nabij
grootschalige natuur. In de promotie voor de regio zitten beelden
van karakteristieke monumenten,
groene bedrijventerreinen, moderne scholen, huizen met zonnepanelen en kuddes wilde dieren in de
natuur. Hiermee is het eerste tipje
van de sluier van ons verkiezingsprogramma opgelicht.
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CoLUMn
AD

Ondernemersfonds:
activiteiten en
evenementen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014
beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de gemeente.
Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede deelname
aan discussie te stimuleren. Reacties of onderwerpen zijn daarvoor
zeer welkom, stuur ze naar ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u teruglezen op www.demooibernhezekrant.nl.

www.centrumheesch.nl

CDA: Voordracht

Lijsttrekkerschap Cda Bernheze;
Peter van Boekel

BESTUURSKRACHT

Het lijkt in Bernheze te gaan gebeuren. Meer vrouwen komen in de
politiek en het lokaal bestuur. Onze aanstaande burgemeester, Marieke,
is een vrouw. Ook de ‘voorman’ van de ‘nieuwe’ D66 partij is een vrouw,
Annemieke. De thema-avond van Progressief Bernheze enkele maanden
geleden over vrouwen in de politiek lijkt vruchten af te werpen. Zullen
we ook meer vrouwen gaan terugzien op de verkiesbare plaatsen van de
partijen?

CDA Bernheze
BERNHEZE - Het bestuur van het CDA Bernheze heeft de heer P.A.M. (Peter) van
Boekel voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart 2014.
De heer van Boekel is reeds 11 jaar
gemeenteraadslid voor het CDA
in Bernheze. Hij geeft daarvan 7
jaar als fractievoorzitter leiding aan
de politieke fractie welke bestaat
uit 6 personen. Hij was actief bij
de commissie Ruimtelijke Zaken
en Bestuur en Strategie. Hij heeft
deze jaren laten zien een gedreven
politicus te zijn, die richting geeft
aan de keuzes die het CDA maakt.
Onder zijn leiding is het CDA een
betrouwbare, herkenbare en stabiele factor gebleken in de Bernhezer politiek.
De heer van Boekel heeft de af-

gelopen maanden samen met een
schrijversteam hard gewerkt aan
het concept verkiezingsprogramma voor de jaren 2014 – 2018. In
dat programma staat de inwoner
van Bernheze centraal. Met de
menselijke maat als uitgangspunt
pleit het CDA voor de ontwikkeling van Bernheze vanuit de verschillende kernen. De waardevolle
bijdrage van de senior in onze
samenleving krijgt een duidelijke
plaats en economische ontwikkeling moet zorgen voor werk dicht
bij huis. Per kern zijn een aantal
aandachtspunten uitgewerkt. Het

Deze week werden ook de lijsttrekkers
van enkele zittende partijen bekend. Hier
trekken mannen weer de kar. Peter gaat
opnieuw de CDA lijst aanvoeren. Bij de VVD
maakt ‘jong’ plaats voor oud. In plaats van
Adri moet Jacques de lijst gaan aanvoeren.
Zijn inspanningen voor de gezamenlijke
Bernhezer Ondernemersverenigingen zal
zeker een rol gespeeld hebben bij de keuze.

concept programma wordt 30
oktober aan de algemene ledenvergadering voorgelegd waar de
gelegenheid wordt gegeven nog
aanvullingen te doen. Ook zullen
de leden op 30 oktober de lijsttrekker aanwijzen.
Wij hebben het volste vertrouwen
dat de heer van Boekel als lijsttrekker, samen met een nieuwe kieslijst, klaar is om vanuit het CDA
mee te werken aan een toekomstbestendig Bernheze in de jaren die
voor ons liggen. Herkenbaar, actief
en betrokken bij alle kernen van
Bernheze.

In het Brabants Dagblad meldde onze aankomende burgemeester alvast
dat een gemeente van 30.000 inwoners absoluut in staat moet zijn
zelfstandig te blijven. Raadsman Gerard accentueerde dat nog door te
benadrukken dat “ze een heldere visie heeft op de toekomst van Bernheze
als zelfstandige gemeente”. Of beiden hier een verstandige opmerkingen
hebben gemaakt valt te betwijfelen. Ik ben benieuwd hoe partijen gaan
inzetten op al dan niet zelfstandig blijven bij de komende verkiezingen.
Deze week zijn in de commissievergaderingen weer de nodige
onderwerpen aan de orde. Een langslepend onderwerp is de
verkeerssituatie in Nistelrode. Leuke ideeën, maar zijn ze ook effectief
en uitvoerbaar? Het zal voor de zoveelste keer wel weer een belofte
zijn bij de komende verkiezingen. Dat geldt ook voor verbetering
van de verkeerssituatie in Heeswijk-Dinther. Die zeulen we al de hele
bestaansgeschiedenis van Bernheze mee.

www.mooinisseroi.nl
INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

koffie-informatiemiddag

extra verkoopavond:
tickets night of the
Music proms
NISTELRODE - Op maandagavond
14 oktober vindt van 19.30 tot
22.00 uur de kaartverkoop voor
‘the Night of the Music proms’
concerten plaats in CC Nesterlé.
Op die avond repeteert de fanfare
en staan de deuren van de grote
zaal open, zodat u hoort dat er
hard gerepeteerd wordt door zangers en muzikanten.
De promsconcerten zijn opgezet
voor een breed publiek. U wordt

Wet
openbaar
Bestuur
HEESCH - Zoals u allen al gelezen zult hebben, is er komende
vrijdag 11 oktober wederom een
koffiemiddag in De Pas te Heesch.
Deze middag begint om 14.00 uur
en wij hebben notaris Groeneweg
gevraagd ons te informeren over
datgene wat we moeten doen aan
het einde van onze levensweg.
We willen onze naasten niet belasten met zorgen over onze bezittingen/nalatenschap, maar daar zelf
over nagedacht hebben.
Notaris Groeneweg zal u hierover
informeren en na de pauze kunt u
eventueel zelf vragen stellen.
De koffie staat klaar en wij hopen
op een goede belangstelling.
Raad Gecoordineerd Ouderenwerk Heesch.

BERNHEZE – Binnen de Wet
Openbaarheid van Bestuur
wordt uw recht op informatie
van de overheid geregeld. Tot
nu toe kon men verzoeken indienen via de email, waarbij de
overheidsinstantie verplicht is
binnen de 4 weken te reageren,
op straffe van een boete. Dit
werd door een aantal mensen
ten onrechte gebruikt om geld
te ‘verdienen’, juist vanwege
het gemak waarmee via de
email een verzoek kon worden
ingediend en de aantrekkingskracht van de boeteclausule. De
gemeente Bernheze heeft, samen met meerdere gemeenten
in Nederland, besloten om enkel nog schriftelijk aangeleverde
verzoeken te accepteren.

meegenomen van Adele (Set fire
to the rain), Pink Floyd (Another
brick in the wall), Ilse de Lange (I
still cry), Guns N’Roses (November
Rain), Metallica (Nothing else matters) naar Guus Meeuwis (Verliefd
zijn) en zelfs een echte Schlager en
een Swing medly. Meer verklappen we niet, maar er komt ook nog
een ‘special act’.
De Night of the Music promsavonden zelf zijn op 18 en 19 oktober in
sporthal de Overbeek.

Afijn, mannen en vrouwen in de politiek, is het voor een krachtig
bestuur relevant? De ware kracht om sturing te geven is natuurlijk de
burgerkracht van alle inwonende mannen en vrouwen in Bernheze zelf!
Met groet Ad

Wegwerkzaamheden
heeswijk-dinther
De gemeente Bernheze is op 7 oktober gestart met het aanpassen van
het kruispunt Hoofdstraat-Mgr. Van
Oorschotstraat in Heeswijk-Dinther.
De werkzaamheden duren tot 14
oktober 2013. Als gevolg hiervan

zal het doorgaande verkeer door
Heeswijk-Dinther enige overlast
ondervinden, maar het doorgaande verkeer wordt niet gestremd.
Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de planning.

Nú tijdelijk de

4

e

stoel
GRATIS!

+

actie geldig t/m 19 oktober 2013.
Vraag in de winkel naar de bijzonderheden.

Zo mooi en ook
zo betaalbaar…

Profiteer nú van
het voordeel!

Laar 1 5388 HB Nistelrode T. 0412 61 11 85 w w w. jacobsenjacobs. nL

GRATIS
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ooGcontact

wie
is deze Bernhezenaar?

NAAM: LarS BLoeMen
LEEFTIJD: 19 jaar
WOONPLAATS:
VorStenBoSCh
STUDIE: PoLitiCoLoGie oP
de UniVerSiteit Van
aMSterdaM
Ook al studeert hij politicologie op de Universiteit van Amsterdam,
uiteindelijk hoopt hij als journalist op tv te komen. Zelfs een baan
als correspondent in het buitenland sluit Lars Bloemen (19) uit Vorstenbosch niet uit: “Ik wil best een periode van mijn leven in het
buitenland doorbrengen.”

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

Maar eerst gaat hij zich verdiepen in de politiek. Uitleggen wat de
studie precies inhoudt, vindt hij lastig. “Natuurlijk heeft de studie
betrekking op de politiek. Je leert eigenlijk hoe de machtsstructuur
in de wereld in elkaar zit”, vertelt Lars, die inmiddels in Amsterdam
woont. Hij heeft het erg naar zijn zin in de hoofdstad, terwijl hij er
per toeval is beland. Aanvankelijk wilde Lars media & cultuur gaan
studeren, een studie die enkel in Amsterdam te volgen is. Omdat hij op Bernrode zijn gymnasiumdiploma aan zijn neus voorbij zag gaan, moest hij het studeren met een jaar uitstellen.

5x 1/5 staatsloten

Sint Servatiusstraat 52a - Heeswijk-Dinther - 0413 293 851 - www.paperpoint-online.nl

Nu ook pasfoto’s
Oplossing
Winnaar:
vorige week:
Margret van Zoggel
HannekeSint
van
Servatiusstraat 52a, 5473GB Heeswijk-Dinther, 0413 293851 kan de
der Stappen uit
staatsloten ophalen
Heesch
bij boekhandel
Ceelen
Gezinsleden of werknemers worden
uitgesloten van deelname.

St. Servatiusstraat 40
5473 GB Heeswijk-Dinther
Tel: 0413 29 29 79
www.trendzienenhoren.nl

het cultuurlandschap en
zijn geschiedenis
HEESCH - Op donderdagavond
10 oktober organiseert Heemkundekring ‘De Elf Rotten’ een lezing
over het cultuurlandschap van
Brabant.

De titel van zijn lezing is ‘Het cultuurlandschap en zijn geschiedenis’. De lezing wordt gehouden in
De Heemschuur in Heesch en begint om 20.00 uur. De entree voor
niet-leden bedraagt € 4,- inclusief
koffie of thee.

Datum: donderdag 10 oktober
Locatie: De Heemschuur, Schoonstraat 35 in Heesch.
Aanvang: 20.00 uur.
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Dat kan over enkele jaren van groot belang zijn, want Lars wil in de toekomst graag de journalistiek in. “Als politiek journalist of als correspondent in het buitenland. En wel op tv, schrijven is niks
voor mij”, voegt hij er snel aan toe. “Misschien dat ik later een master journalistiek ga doen en
daarna voor een tijdje naar het buitenland vertrek. Maar niet voor altijd hoor!”
Tot die tijd dient hij zich nog te concentreren op zijn studie politicologie, maar dat zal naar alle
waarschijnlijkheid geen probleem gaan vormen. “Tot nu toe bevalt het erg goed. Het blijft een
erg interessant onderwerp.”
Tekst: Rob Aarts

aanGeBoden
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.

Jan Timmers uit Gemert is verbonden aan Streekhuis de Peel, sinds
vele jaren actief lid van Heemkundekring ‘De kommanderij Gemert’
en auteur van talrijke artikelen.

1

Inmiddels was Lars niet meer zo overtuigd van zijn keuze en besloot hij op aanraden van een
vriend politicologie te gaan studeren. “Ik ben me er toen in gaan verdiepen. Media & cultuur
bleek bij nader inzien een slechte studie te zijn en daarom ben ik verder gaan kijken. Communicatiewetenschappen en rechten waren ook een optie, maar ik denk dat ik met politicologie een
bredere achtergrond heb”, zo verduidelijkt hij zijn keuze.

4
7

2

4

8

4

3
9

1

8
6

Puzzle #22488

WorkShoP Sieraden
Maken
In de groep aanschuiven of
met eigen groep (min. 4 pers.)
€ 35,00 p.p.
Carool Nouwens
06-14296282.

te hUUr

De makers van Heemkunde. Van links naar rechts: Hans Pennings, Trees Driessen, Hans Lakwijk en Piet van den Berg.
Foto: Michel Roefs

LOOSBROEk – Het programma
Heemkunde van WanFM viert
zondag 13 oktober een jubileum.
Op die dag wordt de 750ste aflevering uitgezonden.
De uitzending is extra speciaal,
want voor het eerst is Heemkunde
dan te horen van 12.00 tot 13.00
uur, direct na ‘Op onze Misse’.
Tot nu toe was dat van 17.00 tot

18.00 uur. Heemkunde doet onderzoek naar de eigen leefomgeving in de breedste zin van het
woord. Het programma wordt
gemaakt door Hans Lakwijk, Hans
van Pennings, Trees Driessen en
technicus Piet van den Berg. Die
laatste neemt zondag afscheid van
het programma. Piet is 85(!) en
heeft besloten het wat rustiger aan
te gaan doen.

te kooP

2

1

naaiLeS
Haal uw naaimachine weer
uit de kast en ervaar hoe leuk
het is om uw eigen creatie te
maken.
Ensaid Modevakschool
Anny Fransen, Heesch
0412-452608

een Vakantie, Weekend,
MidWeek PLannen?
Ga naar de Vulkaaneifel,
fabelachtige landschappen en
bezienswaardigheden.
Huur daar een (vakantie)huis!
kijk op; www.vakantiewoning
vulkaaneifel.nl
Boek op tijd om teleurstellingen
te voorkomen.
Of bel 0413 29 10 86.

9

jubileum heemkunde
WanFM
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7

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.
WILT U EEN ZOEKERTJE PLAATSEN?
Dan is dit mogelijk vanaf € 5,00.
Info: office@demooibernhezekrant.nl of
0412-795170.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode
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Feliciteert
Ondernemers van het Jaar
Jeroen en Mieke van den Broek

De Toren
Eten & Drinken

&

Jonge Ondernemers van
het Jaar
Niels van de Kamp en Eric Rassaerts

Restaurant
’t Bomenpark

Heerkens Groente en Fruit B.V.
Waardsestraat 15
5388 PP Nistelrode
Telefoon: 0412 611383
www.heerkensAGF.nl
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BEDRIJVIG
BERNHEZE/MAASDONK

2013 in motion

CAPPETTI & NOOIJEN EVENEMENTENORGANISATIE hebben met veel plezier het BBE 2013 georganiseerd. Dit hebben wij uiteraard niet alleen gedaan
en wij willen naast alle sponsoren met hun vaak extra inbreng en betrokkenheid nog een aantal ondernemers/bedrijven uit Bernheze extra noemen.

SaFFier
Gemeente Bernheze
Hermes Machinale Houtbewerking
Juice BV
Rabobank Bernheze Maasland
De Winter Media Groep
Bernheze Media VOF

Het bestuur en de Stichting Bernhezer Ondernemers Platform bedanken we
voor het in ons gestelde vertrouwen en de plezierige samenwerking. Zonder de inzet van de sponsorcommissie was dit mooie event niet mogelijk
geweest. Eetcafé ’t Pumpke, dank voor de heerlijke lunches tijdens de opbouw- en afbouwdagen. Leerlingen van Het Hooghuis Heesch, dank voor
de assistentie op de avond zelf.
Anton Strijbosch, Scouting Nistelrode, EHBO Nistelrode en Marcel Bonte
dank voor de vele hand- en spandiensten. Vooral veel dank aan Geert en
Sandra Hermes en hun jongens. We hebben jullie bedrijf onderste boven
gekeerd en veel lol met elkaar gehad.

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

kriStaL

PareL
Van Mook, De echte bakker
Nellen Schoonmaakdiensten
kasteel Heeswijk
LipsGroen BV
IBN
UIT HANDEN VAN ZOON PETER VAN
TILBURG kREEG DE HEER JAN VAN TILBURG
EEN OORkONDE EN EEN PRACHTIG BEELD,
GEMAAkT DOOR MARIEkE LINDERS.
JACk VAN DER DUSSEN BRACHT DE
FELICITATIE OVER UIT NAAM VAN
SAMENWERkENDE ONDERNEMERSVERENIGINGEN BERNHEZE.

DANSGROEP REMIX

Allora Caffè
A.L. van de Wetering
Cultuurtechniek BV
Bart Strijbosch BV
kringloopbedrijf Bernheze
Maas Coating
May Day Wok & Go
ONS energiecollectief
Petrus Hoeve
Totaalmarkt.nl
Van Gruijthuijsen Catering BV

SMaraGd
& Mirjam
Ari-Jenne Bloemsierkunst
Arttekst
Connect Accountants & Adviseurs
De Lorijn BV
Hoveniersbedrijf Arie Hendriks
InPicto
karwei Heesch
Langenhuizen Glasspecialist
OOvB adviseurs en accountants
Schoonheids- en kapsalon Eline en
Thea van Dijk
Spoor P
Van Bakel Electro
Van Heugten Verzekerd
Van Mook bewakingsdienst
Verkeersschool kees van Iersel
WomenWorks

Bernhezer Business Event
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Bernhezer Business event bedankt alle sponsoren
Vriend

kARIN BRUERS, SANDER, ROEL -V & S AUTHENTHIEk BOUWEN, NIELS,
ERIC - RESTAURANT HET BOMENPARk, HEIDI, RIAN - BERNHEZE MEDIA

RUUD VAN NISTELROOY ONTVANGT
UIT HANDEN VAN JOEP kOk EEN MOOI
BEDRAG VOOR ZIJN STICHTING RUUD
VAN NISTELROOY ACADEMY

JURY-VOORZITTER WIM TOLBOOM, BERT, JURGEN EN HARM -PETERS
AANHANGWAGENS, MIEkE, JEROEN -DE TOREN, HELMA, MART
HANENBERG, HANENBERG MATERIEEL
JEROEN EN MIEkE ONTHULD ALS
WINNAAR

SANDRA EN GEERT OPENEN HET
BRUIN CAFÉ

X2com sponsort BBE: ‘Verbinden is ons vak’
X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Ons bedrijf is opgericht in 2008, toen VoIP al
flink in de belangstelling stond. Maar het ontbrak toen nog aan partijen die in staat waren om de totale oplossing (hardware
en dienst) snel en goed op te leveren. Bij ons was deze kennis al wel beschikbaar, waardoor we een vliegende start konden
maken. We hebben direct flink geïnvesteerd in kennis en techniek. Tot op de dag van vandaag ontwikkelen we onze diensten
van hoge kwaliteit zelf, op basis van een inmiddels bewezen platform. Hierdoor hebben we onze naam kunnen vestigen in de
telecom wereld.

W

e willen zoveel mogelijk bedrijven en instellingen stimuleren de
voordelen van VoIP diensten te ervaren.
Tegelijkertijd zien we het als onze taak en
verantwoordelijkheid om deze diensten in
de best mogelijke kwaliteit aan te bieden
en professioneel te ondersteunen.
Een snelle, probleemloze implementatie, maximaal gebruikersgemak en een
aantoonbare kostenbesparing zijn hierbij
belangrijke voorwaarden. Op de website
www.x2com.nl vindt u alle informatie
over onze telefonie oplossingen.
De X2com diensten worden door meer
dan 200 telecom partners in Nederland
verkocht en onlangs hebben we ons werk-

terrein uitgebreid naar België. Door te
werken met partners is het voor ons mogelijk om schaalvergroting toe te passen,
waardoor diensten van de best mogelijke
kwaliteit nu en in de toekomst betaalbaar
blijven.

Het sponsoren van het BBE sluit prima
aan bij de kern van onze dienstverlening;
verbinden! Daarom vinden we het
leuk dat we aan dit prachtige event
onze naam kunnen koppelen.

www.x2com.nl

Sterk in innovatie
Kennis op hoog niveau
Maximale ondersteuning

Aannemingsbedrijf van de Beeten
Alferink optiek
Ad Donkers Machinaal timmerbedrijf BV
Administratiekantoor kleijngeld
Architectenbureau koppens
Autobedrijf Alfred van Dijk
Autobedrijf Weijenberg
Autoschade Nistelrode BV
Baderie Bevers BV
Betherma BV
Bevers Installatietechniek BV
Het Bomenpark
Bouwbedrijf Berghege
BouwOort Betoncentrale
Bowij Toiletverhuur
Brasserie ‘t Oude Raadhuis
C1000 Wiegmans
David raakt merken
DepostBode BV
Drukkerij Buuts
Estepe
Follow Up Manager BV
Fourside BV
Fysiocentrum Heesch
Gabriels Fotografie
Aannemingsbedrijf Gebr. Van de Ven
Hanenberg Materieel
Hanex Carwash Heesch
Houthandel van der Heijden
Internationaal Bergingsbedrijf Poels bv
Jack Martens Tweewielers
kapsalon Jos Wingens Heesch
kling Brandbeveiliging
La Confiante
Marya Schoenmode & Tassen
Medi Spa Annelies
Mobiele APk Lucius BV
Opdidakt BV
Optimisd
Peters Aanhangwagens
Van den Akker Makelaardij
Van den Akker Mercedes-Benz Uden BV
Van den Bersselaar Schilderwerken
Van Happen Containers
Van Herpen Haar & Byoux BV
Van Lieshout Specicon
Van Munster Recyclers
Vervoersservice Van Driel
Vitaro VOF
P. Zegers bestratingen en grondwerken
Reiswolff Heesch
Rivez Assurantiën en Risicobeheer
Rogeco
Rösler-Benelux BV
RWP Audio & Lighting
Solving Efeso
‘t Traject
‘t Tunneke
Up Film
Werkkracht, Stichting Dichterbij
Foto’s: Marcel Bonte

22

Woensdag 9 oktober 2013

Niet het makkelijkste moment en niet de makkelijkste markt. Het
weerhield Martijn Vos er in 2009 niet van om een nieuw bedrijf
te starten in de transportsector, een markt die in Nederland al jaren
krimp kent. Inmiddels runt Vos meerdere bedrijven, van LED-verlichting tot de industriële verpakkingsindustrie, lunchte hij met Diederik
Samsom en werd hij in Oss verkozen tot ‘Veelbelovend Ondernemer
van het Jaar’. Een portret van een ambitieuze ondernemer uit Heesch
die nog maar net 30 is.

Martijn Vos,
onverschrokken
en

“Ik zag in de transportwereld kansen om
dingen anders te doen, beter te doen,” vertelt Vos. Kenmerkend voor de andere aanpak van Cargo
Service Europe (CSE) is de openheid in communicatie en
klantgerichtheid, wat zich terugbetaalt in langjarige relaties
met opdrachtgevers.
“Iedereen bij ons weet wat van hem verwacht wordt en
waar hij verantwoordelijkheid voor is. Dat geeft veel vertrouwen én duidelijkheid - ook richting opdrachtgevers. Die
kunnen bijvoorbeeld de status van hun vracht volledig inzien. Het maakt niet uit waar de vracht naartoe moet, wij
leveren stipt op tijd. Wij bieden die zekerheid vanaf dag één,

Martijn:
“Ik zag in de
transportwereld
kansen om
dingen anders
te doen, beter
te doen”

onbegrensd
ambitieus

ook nu we met bijna 100 ‘full truck load’ vrachtwagens door
heel Europa rijden.”

Ondernemersvisie
De vliegende start met CSE bleef niet onopgemerkt. Zijn
uitverkiezing tot Veelbelovend Ondernemer van het Jaar
2012 in Oss beschouwt Vos als een mooi schouderklopje.
Het juryrapport betitelt hem als een creatieve ondernemer
die buiten de bestaande kaders durft te denken en met lef
onderneemt. “Het is een stimulans om deze koers te blijven volgen. Ik geloof erg in ‘samen sta je sterker’ en ‘doen
waar je goed in bent’. Met CSE werken we bijvoorbeeld met
tientallen kleine en zelfstandige transporteurs uit de regio.
Maar ook mijn leveranciers komen uit de regio, zij dragen
net zo hard hun steentje bij aan mijn bedrijven als ik dat
doe.” Toen Brabants Dagblad hem recent vroeg naar zijn
visie op het huidige kabinet, legde hij opnieuw de nadruk
op die gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Ik zie om me
heen bedrijven forse winsten draaien, maar vervolgens wel
leveranciers uitknijpen om maar de laagste prijs te krijgen.
Zónder dat het ten koste mag gaan van de kwaliteit... Elkaar iets gunnen, ook dat is maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat je
geen vertrouwen hebt in het kabinet, dat het beter kan en
dat het beter moet. Maar het kabinet kan het niet alleen, we
moeten het echt samen doen.”

Lef
De titel in Oss bleek ook de voedingsbodem voor een nieuw
bedrijf. Vos ging de samenwerking aan met de andere win-

naar, Ad van Geffen van Vega Systems. Zij startten begin
2013 Curagon. “Curagon is Esperanto voor ‘lef’. Dat moet
je als ondernemer hebben vind ik. Ik ben jong, maar niet
impulsief. Met dit plan liep ik al jaren rond en met de ervaring en kunde van Ad viel de puzzel samen. We hebben met
TU Delft een innovatieve machine ontwikkeld waarmee we
een sterke efficiencyverbetering én kwaliteitscontrole bieden voor tussenlegvellen, die wereldwijd gebruikt worden
in de verpakkingsindustrie Op dit moment draait de eerste
pilotmachine en de branche volgt dit met veel interesse.”
Stil zitten is niet aan Vos besteed. Tussendoor begon hij
Leddux, leverancier van professionele LED-verlichting, en
bouwde hij een handelsonderneming op die de brug slaat
tussen Europese bedrijven en Aziatische producenten. “Ik
reis al jaren naar Azië en ken er inmiddels behoorlijk de
weg. Door die lokale contacten in landen als Maleisië, Hong
Kong, Vietnam, Thailand, Taiwan en de Filipijnen kunnen
we grote productievolumes leveren tegen zeer gunstige prijzen.” Hoewel zijn bedrijven zich in uiteenlopende markten
begeven, is er voor Vos wel een duidelijke rode draad. “Ik
pak uitdagingen aan die ik kan overzien. Volgens mij begint
daar ondernemen: met ambitie, een plan, een visie en geloof in eigen kunnen. Dat zeg ik ook tegen de mensen om
me heen: als jij een plan hebt: geloof er in en ga ervoor!”

www.leddux.nl
www.curagon.com
www.cargoserviceeurope.com

Leddux levert professionele LED-verlichting voor
utiliteit, entertainment, retail en architectuur.
LED, de logische keuze.

Oss • T 0412 622976 • www.LEDDux.nL
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naar de bossen met de jeugd
HEESCH - Enkele weken geleden is een groepje jongens, onder begeleiding van 2 jongerenwerkers van J.C. Checkpoint, gaan wandelen in
de natuur. “Tegenwoordig zijn jongeren meer bezig met hun telefoon
en computer, terwijl ik vroeger juist altijd het bos in ging om hutten te
bouwen!”, aldus Adrie van den Berg, jongerenwerker bij Vivaan. Juist
in de week dat GTA V uitkwam, zijn wij daarom het bos ingetrokken.
Lekker frisse lucht, ontspanning en beweging.

De jongeren wisten vooraf niet echt
wat ze ervan moesten verwachten,
omdat dit nogal onbekend terrein
was voor hen. Maar zodra ze eenmaal tussen de bomen stonden,
voelde het allemaal heel natuurlijk.
We hebben ons vermaakt met de
simpelste dingen, zoals het vangen van kikkers en sprinkhanen.
Een van onze jongens was gefascineerd: “Ik heb nog nooit een kikker
aangeraakt!” Heel eenvoudig dus,
maar ook heel leerzaam. En bovendien gewoon heel rustgevend.

We leven in een drukke samenleving en dan is het een waar medicijn om af en toe weer tot jezelf te
komen door de stilte van de natuur
op te zoeken. De geur van het bos,
de wind die door de bomen waait,
stroompjes water die je voorbij
hoort kabbelen… allemaal prikkels die ons herinneren aan de plek
waar wij eigenlijk allemaal vandaan
komen. Achteraf waren de jongens
erg enthousiast en blij dat we een
stukje natuur hebben ontdekt: “Ik
hoop dat we dit nog vaker gaan
doen. Op zaterdag verveel ik me
altijd zo…”. Er staan nog meer
activiteiten gepland, dus voor degenen die graag eens mee op stap
willen: laat het ons weten! kom
eens langs bij Jongerencentrum
Checkpoint! Je kunt ook bellen
naar 06-14342360, of mail naar
adrie.van.den.berg@vivaan.nl

Van der Vleuten
interieurbeplanting
12 en 13 oktober Open dagen
De komende maanden zal iedereen meer en meer tijd doorbrengen in het eigen huis. De dagen
worden immers korter en het weer
verslechtert. Des te meer een reden om het interieur eens aan te
pakken. Maar hoe en waarmee?
Tijdens de Open Dagen van Van
der Vleuten Interieurbeplanting in

de Zin van Bernheze
BERNHEZE - Vrijdag 1 november organiseert de BKK de 14e
Zin van Bernheze! ‘Poëzie en…er
mag gelachen worden!’

een aantal bundels waaronder
‘Grote smerige vlinder’ die hem
de Herman de Coninck Debuutprijs opleverde.

Voor het veertiende jaar op ‘n rij
wordt u de gelegenheid geboden
optimaal gebruik te maken van
uw ‘vermogen tot beleving en
waardering van niet direct zintuiglijk waarneembare zaken’.

ECHT, EERLIJK EN KWETSBAAR
Merel Morre (1977) dicht en
schrijft toegankelijk en spitsvondig. Sinds 29 september is ze officieel ‘Dichter van Eindhoven.’

Organisator de Bernhezer kunstkring (Bkk), pakt in samenwerking met de Bibliotheken van
Bernheze weer flink uit met de
toppers die niet alleen het publiek
aan zich weten te binden, maar
ook de kunst van het vermaken
verstaan.
Er mag weer gelachen worden!
Dichters en duizendpoten. Optredens met diepgang en humor
wisselen elkaar weer ruimschoots
af deze avond.
HILARISCH EN GENADELOOS
Dichter en performer Andy Fierens (1976) geldt als het buitenbeentje van de Vlaamse literaire
wereld. Van zijn hand verschenen

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. LEF in huis interieur advies en Ke Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren
* Schaderapporten
Haverkamp 1, Beek en Donk - (0492) 46 88 72 - 06-53648085
Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

ONTDEK DE ZIN
VAN BERNHEZE
Gemeentedichter Hans Manders
uit Heeswijk-Dinther zal met een
maatwerk de avond openen.
Ontdek de Zin van Bernheze in de
Wis in Loosbroek.
Aanvang 20.30 uur. Entree € 5,00
Reserveren: info@debkk.nl.

Erelid
Uitnodiging voor onthulling en receptie
x
Voorrang op kaartverkoop (max. 6 kaarten) x
Ereledenketting met jaarplaatje
x
kerstkaart
x
Vermelding op de beamer tijdens de zitting
x
Vermelding op de weverssite nieuw!
x
Gratis 2 kaarten voor zitting naar keuze
Reservering van kaarten nog voor de openbare verkoop
Voorkeur voor plaats in de zaal
Bestelling via post of mail
kaarten thuisbezorgd
Vermelding op het premium bord,
aanwezig tijdens alle activiteiten
kosten per jaar
€ 55,-

Meer info: www.vandervleutenbeplanting.nl, tel: 0413-420806.

zaterdag 12 oktober en zondag 13 oktober
van 11.00 uur - 17.00 uur

STADSDICHTER VAN
ROTTERDAM
Ester Naomi Perquin (1980)
groeide op in Zierikzee en woont
in Rotterdam.
De Stadsdichter van Rotterdam
wordt geroemd voor haar ‘verraderlijk luchtige toon en de onvoorspelbare wendingen’ in haar
gedichten.

EERBETOON AAN
ROBERT LONG
Zanger/cabaretier Bart krijnen
(1969) uit Uden speelt een deel
van zijn programma ‘Een Avond
Long’ refererend aan de liedjes
die hij van Robert Long als eerbetoon zal zingen.

ere- en Premium lidmaatschap
Carnavalsstichting de Wevers

Sint-Oedenrode kunt u zich uitgebreid laten adviseren. U zult versteld staan van de mogelijkheden.
Open Dagen Van der Vleuten Interieurbeplanting, Jan Tinbergenstraat 4, Sint-Oedenrode.

OPEN DAGEN

SPITSVONDIG EN
CHOQUEREND
Leon Broekx is grapjas (lolBroekx), comedian, tekstschrijver,
opiniemaker én lettervermicellicriticus. Hij speelde vorige maand
zijn jongste voorstelling: ‘De
moeite niet waard’ in De Verkadefabriek in Den Bosch.

Carnavalsstichting de Wevers
komt met iets nieuws
Wij hebben gemerkt dat er Wevers,
maar ook mensen van buiten de
grenzen van ons Weversrijk zijn die
wat extra’s willen doen richting de
Carnavalsstichting. In reactie daarop introduceert Carnavalsstichting
De Wevers, naast het erelidmaatschap, de mogelijkheid om premiumlid te worden. Premiumleden

zijn ereleden die het openbaar carnaval in ons Weversrijk een extra
warm hart toedragen. Als beloning
hiervoor krijgen zij, bovenop het
ere-lidmaatschap extra privileges
rondom het carnavalsgebeuren.
Nieuw dit jaar is ook dat iedere adverteerder, ere- en premiumlid een
vermelding krijgt op onze website:
www.de-wevers.com. Heeft u in-

Premiumlid
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
€ 111,-

teresse, dan kunt u altijd informeren bij het secretariaat: stichting@
de-wevers.com of telefonisch:
06-1819 3413.
Alle huidige ereleden kunnen hun
lidmaatschap ook omzetten tijdens
het jaarlijkse bezoekje van een lid
van de stichting, dan zorgen wij ervoor dat u dit jaar al kunt genieten
van de extra’s van het premiumlidmaatschap.

Verteltassen op oBS delta
HEESCH - De kinderboekenweek
is goed begonnen voor de kinderen van groep 1-2-3 van OBS Delta! Deze week mochten voor de
eerste keer verteltassen mee naar
huis. Kyle, Tijn, Hazel en Quinten
waren de gelukkigen.
Tijn nam de verteltas van ‘kikker’
mee naar huis en Hazel de tas ‘Een
taart voor kleine beer’. Quinten
mag thuis aan de slag met de tas
van ‘De gele ballon’ en bij kyle
thuis gaan ze de tas ‘Max en de
toverstenen’ bekijken.
In de verteltas zitten prentenboeken en soms ook een informatieboek. Ook zitten er spelletjes en

ondersteunende materialen in om
de woordenschat uit te breiden en
de taal- en rekenontwikkeling te
stimuleren. Maar voor de kinderen
is het ook gewoon heel erg leuk
om zo’n volle tas mee naar huis te

nemen om samen met een volwassene aan de slag te gaan!
Wij wensen alle kinderen en ouders veel voorleesplezier met de
verteltassen.
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Uw Albert Heijn
in Heesch is
volledig verbouwd
Uw Albert Heijn is vanaf nu altijd op zondag geopend. Dit betekent dat u nu elke dag van de week
bij ons terecht kunt!

Zondagsopening

Vanaf deze week kunt u ook op zondag boodschappen doen bij uw Albert Heijn. Wij zijn op zondag
geopend van 11.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk verkopen we ook dan versgebakken brood en broodjes,
perfect voor een heerlijke lunch!
Wilt u uw boodschappen graag op zondag doen? Vanaf deze week kan dat!
U bent elke dag van harte welkom!

Uw Albert Heijn is nu
ook op zondag geopend.
Wij zijn zondags geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Openingstijden
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-19.00 uur
zondag 11.00-18.00 uur

GRATIS WIFI

1.29

AH Bloemkool
Per stuk

Douwe Egberts
snelfiltermaling
250 gram

0.

59

Diverse varianten,
combineren mogelijk
2 pakken naar keuze
Actieprijs per kilo 7.98

geldigheid van woensdag 9 t/m zondag 13 oktober.

2

VOOR

5.00 5.92

3.99

2

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

’t Dorp 40, 5384 MC Heesch
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Scouting
op pad

Grandioze actie op Cedeko Exclusieve Raambekleding
Op de volgende producten:
·
·
·
·
·
·
·
·

Rolgordijnen
Dubbel Rolgordijnen
Plissé en Duoshade
Finesse
Horizontale Jaloezieën
Verticale Jaloezieën
Paneelgordijnen
Horren en Plisséhordeuren

25%
kor
t

Heitje voor een Karweitje

ing

Heesch - Van 12 t/m 19 oktober houdt Scouting Heesch de
actie ‘Heitje voor een karweitje’.
Tijdens deze dagen komen de
welpen, de gidsen en de scouts
bij u aan huis om voor u, tegen
een geringe vergoeding klusjes
en karweitjes op te knappen.
De Scoutingleden zijn duidelijk
herkenbaar, want zij dragen hun
uniform als zij voor deze actie op
pad gaan. Daarnaast hebben zij
een speciaal boekje bij zich met
aan de achterzijde een legitimatie. Het de bedoeling dat u het
boekje, na de uitvoering van het
karweitje, even invult. U ontvangt dan ook een strookje dat u
voor het raam kunt hangen, zodat iedere Scout weet dat u reeds
heeft deelgenomen aan onze
actie. De opbrengst van deze
actie zal dit jaar worden aangewend voor het houden van het
zomerkamp. De Heesche Scouts
willen via deze actie hieraan hun
steentje bijdragen. U hebt vast
wel een karweitje voor hen, zoals b.v. lege flessen wegbrengen,
stoep vegen, afwassen, stofzuigen, boodschappen doen, fiets
poetsen of auto wassen, enz. De
actie wordt georganiseerd door
en staat onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Scouting
Heesch. Scouting Heesch hoopt,
ten behoeve van haar jeugdleden, evenals voorgaande jaren,
op een goede opbrengst en zegt
u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Uw Cedeko dealer:

Feston Tapijten Heesch
Broekhoek 52 - Heesch - 0412-451394
festonheesch@tele2.nl
www.festontapijtenheesch.nl
Nu ook 25% korting op Cedeko’s elektrisch bediende: Dubbel Rolgordijnen, Finesse en Rolgordijnen.
Elektrische bediening nu al leverbaar vanaf € 85,- meerprijs.
Actie: vanaf heden t/m 15 november 2013. Vraag uw Cedeko dealer naar de voorwaarden.

Sarahs en Abrahams staan centraal
In café De Toren op 2 november
Heeswijk-Dinther - Henri Buermans (49) trok bij bedrijfsleider Jehan
Langenhuijsen (30) van café De Toren aan de bel om samen een Sarahen Abrahamfeest op te zetten. En met succes. Zaterdag 2 november
vindt namelijk het eerste Abramhamfeest plaats in Heeswijk-Dinther.
“Het gaat een gezellige avond
worden”, aldus Jehan Langenhuijsen. Mensen uit Heeswijk-Dinther
die in 2013 vijftig jaar (zijn ge)worden staan die avond centraal. Zij
mogen ieder tien introducés meenemen om het feest aangenamer
te maken.
“De Sarahs en Abrahams mogen eerder komen, zodat we een
groepsfoto kunnen maken. Ook is
het leuk voor de introducés om te
zien wie de andere Sarahs en Abra-

Country line
dance avond

Loosbroek - Zaterdag
19 oktober 2013, Zaal
Kerkzicht, Molenhoeven
43, 5472 PX Loosbroek
Aanvang:
20.00 tot ± 0.30 uur.
Entree: € 2.50.
Met medewerking van
Carla en Riny Manders.

hams zijn”, vertelt Henri Buermans.
Iedere groep krijgt een eigen tafel
in de zaal en deejay Carl Verhoeven draait muziek uit de tijd dat de
Sarahs en Abrahams jong waren.
Ook zijn er verschillende hapjes.
Langenhuijsen en Buermans verwachten dat het feest aanslaat.
“Niet iedereen geeft een feest
wanneer hij of zij vijftig wordt, dus
dit feest biedt een mooie gelegenheid”, aldus Langenhuijsen. “Ook
wordt er in Heeswijk-Dinther niet

veel georganiseerd voor deze doelgroep”, vertelt Buermans, die zelf
binnenkort vijftig wordt, “Wij willen ook wel eens een keer een lekker avondje uit.”
Het is de bedoeling dat het feest
ieder jaar weer terugkeert, omdat
ook mensen die nog vijftig moeten
worden een mooi feest verdienen.
Of dat ook gebeurt? Langenhuijsen: “Als het eerste feest een succes wordt, is het makkelijk om het
volgend jaar terug te laten keren.”
Aanmelden voor het Sarah- en
Abrahamfeest kan tot zaterdag 19
oktober via sarahenabrahamhd@
gmail.com.
Tekst: Matthijs van Lierop

Intratuin Veghel

ZONDAG

Deze cursus is een eerste kennismaking met sterrenkunde. Allerlei

Metabo 125mm
Haakse Slijper

750 Watt
Inclusief koffer, 3 jaar garantie, voor

open van 12.00 tot 17.00 uur.
Tot Kerst alle
zondagen geopend.

n 79,00
(inclusief btw)

Speciale Aanbieding
Deze aanbieding is geldig
t/m 31 oktober 2013

‘Winter?

Intratuin Veghel Heuvel 11
Vrijdag koopavond, www.intratuin.nl

Jeugdcursus Sterrenkunde
Heesch - Op de zaterdagmiddagen 12, 19, 26 oktober en 2 november 2013 is er bij Sterrenwacht
Halley weer een Jeugdcursus Sterrenkunde. Alle kinderen tussen 8
en 12 jaar die belangstelling hebben, zijn van harte welkom.

Kwaliteit zie
je niet daar
werk je mee

interessante onderwerpen worden
duidelijk uitgelegd.
Daarvoor maken we onder andere gebruik van het planetarium
en een grote telescoop. Bij helder
weer bekijken we de Zon met een
heel speciale zonnetelescoop. De
laatste middag wordt afgesloten
met het lanceren van waterra-

ketten! Het cursusgeld bedraagt
€ 15,-.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Dus meld je gauw aan bij
Urijan Poerink, tel. (073) 6569157,
poerinku@planet.nl.
Sterrenwacht Halley
Halleyweg 1 - Heesch/Vinkel
www.sterrenwachthalley.nl

Wij laten u niet
in de kou staan!’
Voor de echte vakman en de kwaliteitsbewuste klusser

TECHNISCHE GROOTHANDEL
Gereedschappen
Klimmaterialen
Veiligheidsmiddelen
Bedrijfskleding
Reparatie & Onderhoud
Canadabaan 2 Nistelrode Tel. (0412) 61 72 99
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Films en tijden in de agenda zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Daphne, Eric en Harrie nodigen u uit!
Het eerste concert van Aurora Con Brio
Heesch - In juni 2013 is Aurora gestart met een nieuw orkest binnen haar gelederen ‘Aurora Con Brio’. De
nieuwe naam van het orkest is niet zomaar gekozen. De Italiaanse Term ‘Con Brio’ wordt naar het Nederlands
vertaald als met vuur, als levendig, met energie of stralend. Aurora Con Brio is voor muzikanten van alle
leeftijden die op een ongedwongen en prettige manier samen muziek willen maken. Muzikale ontwikkeling
blijft de belangrijkste drijfveer.

leuk instrument. Ik ben begonnen
op 6-jarige leeftijd met muzikale
vorming, hierbij kreeg je een klein
klokkenspel en leerde je noten lezen. Op 7-jarige leeftijd begon ik
met de altsaxofoon, die ik nu nog
steeds bespeel. Hoe lang ik precies
zit bij Aurora Con Brio weet ik niet
zeker meer.
Hiervoor speelde ik al een aantal
jaren in het jeugdorkest waar ik
heb leren samenspelen met anderen en veel vrienden heb gemaakt.

richt maar ik zat het jaar ervoor al
bij het studie orkest dus eigenlijk is
dit mijn 2e jaar bij Aurora Con Brio.
Ons eerste concert op 20 oktober
is zeker de moeite waard, echt wel!
We hebben prachtige muziekstukken (die weliswaar heel moeilijk
zijn), waar we veel tijd en plezier
in hebben gestoken. Dus komen
luisteren met zijn allen!

20 OKTOBER: De uitvoering is een
mooi moment om het gehele nieuwe
orkest te laten zien!
Het concert van 20 oktober is zeker de moeite waard om te komen
kijken.”We hebben leuke liedjes,
vooral ABBA die we laatst gekregen hebben, is heel leuk”. Ook
kunnen mensen hier zien hoe
hecht de groep is en dat je als muzikant echt wel plezier hebt.

Eric, Harrie en Daphne

Op dit moment zijn de repetities in
volle gang voor het eerste concert
dat gegeven gaat worden op 20
oktober om 16.00 uur in De Pas!
We nodigen hiervoor iedereen uit,

maar zeker mensen die belangstelling hebben voor muziek.

muzikanten van Aurora Con Brio
aan het woord:

Om u alvast een indruk te geven
van Aurora Con Brio, laten we drie

Daphne van Driel: Ik bespeel
de altsaxofoon en vind het een

Eric Hanssen: Ik speel trompet
omdat het een uitdagend instrument is waar ik mijn tijd en energie
in kwijt kan. Ik ben op 9-jarige leeftijd begonnen met trompet spelen,
de lessen zijn leuk en leerzaam. Ik
ben begonnen met trompet spelen omdat ik de oude trompet van
mijn vader vond en toen dacht ik
‘dit wil ik gaan bespelen’.
Aurora Con Brio is dit jaar opge-

Harrie la Grand: Ik speel op
een Euphonium ook wel tenor
tuba genoemd. Euphonium betekent ‘mooi klinkend’ en dat is ook
zo. Op 46-jarige leeftijd ben ik gestart met het spelen en ik heb nog
steeds les. Sinds 2009 mag ik met
Aurora Con Brio meespelen. Voor
Aurora ben ik een zogenaamde zijinstromer, iemand die op volwassen leeftijd bij Aurora komt.
Het liefst zou ik door willen stromen naar het grote orkest, maar
de overgang is groot. Op dit moment zijn we hard aan het oefenen
voor de uitvoering van 20 oktober
in de Pas! Ook een mooi moment
om het gehele nieuwe orkest te
zien!
Advertorial

5KOMEND
koloms WEEKEND
35 pt
BARST FESTYLAND LOS!
Volkel – Komend weekend opent FestyLand, DE afsluiter van HET
festivalseizoen, op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober
haar poorten voor de zesde keer op Landgoed Hendrickx te Volkel. Het muziekprogramma kent dit jaar een hele sterke line-up
in de categorieën Pop, Rock en Dance. Verdeeld over 14 area’s en
evenzoveel podia, komen op vrijdag o.a. Racoon, The Opposites
en BZB, de ambassadeurs van FestyLand, naar Volkel. Op zaterdag
staat naast DI-RECT, Yellow Claw en Handsome Poets, het 17-jarige
talent Martin Garrix op de planken. Hij maakt momenteel furore
met zijn wereldwijde dancehit ‘Animals’, wat op Youtube al ruim
30 miljoen keer bekeken is.
Een greep uit de spraakmakende
gevestigde namen: BEEF, Kern
Koppen, Black Sun Empire, Traumahelikopter, Vato Gonzalez ft.
MC Tjen, Yellow Claw, The Partysquad, FeestDJRuud presents

Band, Tribute2BobMarley, Pater
Moeskroen, Beat The Stones, The
Fortunate Sons en Stylus DJ’s ft.
Giel Beelen. En dit is nóg niet alles.
Naast het muziekprogramma,
wordt er wederom flink in sfeer

er is flink geïnvesteerd in sfeer & beleving
Knaltival, Navarone, Memphis
Maniacs, Handsome Poets, Miss
Montreal, Dearworld, Mozes & the
Firstborn, Diablo BLVD (BE), Gasmac Gilmore (DE), Vanderbuyst,
The Dirty Daddies, The Heinoos,
The Hot Studs, De Rooie Neger,
Def Rhymz, Paul Elstak, Gregor
Salto, La Fuente, Don Diablo,
The Future Primitives (ZA), Great
Minds, The Flexican ft. MC Sef,
Mr. Polska, Poor John, Nielson &

en beleving geïnvesteerd. Elk jaar
weet de organisatie het festivalterrein aan de Zeelandsedijk om te
toveren tot een kleurrijk en sfeervol tentenkamp, met naast de vertrouwde area’s, dit jaar ook enkele
nieuwe.
De tenten zijn goed verwarmd en
ondanks dat het groots is opgezet,
heb je nergens het gevoel ‘in de
massa’ te staan. Wees welkom!

Check voor alle info www.festyland.nl,
volg www.twitter.com/FestyLand en like
www.facebook.com/FestyLand
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heesche BMX toppers in nuland

HEESCH - BMX is, sinds 2008 een olympische sport en mede door de successen van de Nederlandse crossers
op de spelen, momenteel enorm populair. Op donderdag 3 oktober was het een bijzondere trainingsavond
voor de jeugdleden van FCC Nuland. Deze dag kwamen er 3 internationale toprijders meetrainen en de jongens en meisjes van de nodige tips voorzien.

Een groep Heesche crossers met toppers Raymon van der Biezen, Glenn van de Wetering en Dave van der Burg.
Foto’s: Ad Ploegmakers

Raymon van der Biezen, Glenn van
de Wetering en Dave van der Burg.
Bijzonder is dat deze drie talentvolle crossers allen uit Heesch komen.
Drie wereldtoppers uit hetzelfde
dorp!
Wat Volendam kenmerkt op muziekgebied door generaties lang
zangers aan de lopende band af
te leveren, heeft Heesch in BMX.
Nadat, in 1983, Marc van de Wetering als eerste een Europese titel
in de wacht wist te slepen, hebben

vele Heeschenaren zijn voorbeeld
gevolgd. Dit heeft al vele BMX titels naar Heesch gebracht.
Helaas missen ze in Heesch een
goed oefenbaantje, waardoor
er wellicht nog meer talenten
onopgemerkt blijven. De crosserliefhebbers hopen dat de gemeente hier een keer verandering
in kan brengen. Afgelopen donderdag waren ze welkom voor
een spectaculaire avond op de
BMX Arena in Vinkel, waar de

toprijders samen met de trainers,
de crossers van FCC Nuland weer
wat fijne kneepjes hebben bijgebracht, die hopelijk zullen leiden
tot nog meer succes. De rijders,
aanwezige ouders en toeschouwers hebben in elk geval erg genoten van de aanwezigheid van Raymon, Glenn en Dave. Zij hebben
met alle jeugdige crossers van FCC
Nuland mooie sprongen gemaakt
en dat leverde voor de fotografen
nog wat overwerk op.

voetbal

ruime winst
voor Prinses irene in helmond

NISTELRODE - De Oranjes van
‘Van Tilburg Mode & Sport’, speelden tegen de degradant van vorig seizoen, het roemruchte HVV
Helmond, een prima wedstrijd.
Het werd, na een ruststand van
0-1, doelpunt Jeroen Bekkers, een
eclatante 1-5 overwinning. Dat
was nog een magere afspiegeling
van de krachtsverhoudingen. Job
van den Elzen maakte er twee in

www.arendauto.nl

volg ons ook op

het 2e bedrijf. Tim van der Heijden en Cobenn Farneubun, wisten
de voortreffelijke doelman Pieter
Ploegmakers ook nog het nakijken
te geven.
Bij een 0-2 stand schoot Tim Smits
namens de thuisploeg op fenomenale wijze een bal van twintig
meter afstand in het kruis. Scheidsrechter Van Zutphen is een ervaren
referee, die prima leidde.

@arendauto

renaultdealerarendauto

EXCLUSIEF BIJ AREND AUTO

DE RENAULT CAPTUR

TIJDELIJK INCLUSIEF 4 JAAR ONDERHOUD EN 2 JAAR EXTRA GARANTIE**

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK LEVERBAAR MET AUTOMAAT
HOGE ZITPOSITIE
GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*
VANAF € 15.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

VEGHEL

MOUNTBATTENWEG 6

TEL. (0413) 31 51 31

*Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC.**Actie alleen geldig bij Arend Auto. Alleen van toepassing i.c.m. de financiering All-In-One. De financiering moet binnen 3 maanden zijn afgelost en Arend Auto betaald de boete. Vraag naar de exacte voorwaarden voor uw persoonlijke situatie bij Arend Auto. Afbeeldingen
die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,4-6,6 l/100 km. Resp. 15,2-29,4 km /l. CO2 95-125 g/km.
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basketbal

Tenderfeet Heren 1 neemt punten mee naar huis

Heeswijk-Dinther – Deze zaterdagavond werd er afgereisd naar
Woudrichem voor een wedstrijd tegen BC Waldric Heren 1. Gezien de
ervaringen uit eerdere seizoenen wisten de heren uit Heeswijk-Dinther
en omgeving al dat deze wedstrijd niet gemakkelijk zou worden.
Na een gelijk opgaand begin kon
de thuis spelende partij in het tweede gedeelte van het eerste kwart
erg makkelijk de basket vinden.
Dit resulteerde in een score van

voetbal

voetbal

hockey

tennis

basketbal

turnen

volleybal

handbal

korfbal

Korfbalsters
houden aansluiting met de top
hardlopen

jeu de boule

paardrijden

wielrennen

darten

golf

Nistelrode - De korfbalsters van Na een time-out werd orde op zaPrinses Irene blijven goed preste- ken gesteld. Volgende week wacht
ren. Bij fusieclub Rooi werd met 12- in Nistelrode koploper SVSH/KSV,
14 gewonnen. De Oranjemeiden winst is dan noodzakelijk om in de
biljarten
duivensport
judo
skien
snowboarden
kano
maakten
het
zich onnodig
lastig. vissentop te blijven.
Na een 3-9 voorsprong, lieten ze Bijzonder is nog dat alle vier de
de vrouwen uit Sint Oedenrode en zussen van Venrooij in actie kwaBoskant zelfs gelijk komen 11-11. men bij het 1e achttal.

voetbal
schaken

HVCH wordt
ingepakt door Susteren
dammen

kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

autosport

karten

zone verdediging en kwam het spel
weer in evenwicht. Met een combinatie van verre schoten en sterk
spel dicht bij de basket, probeerden
ze de verdediging van Tenderfeet
open te trekken, wat regelmatig
succesvol was. De voorsprong met
één punt uitgebouwd naar 4756. In het laatste kwart begon BC
Waldric sterk met 7 punten achter

elkaar, waardoor de voorsprong
weer bijna geheel was verdwenen.
Hierna volgde een zenuwslopende
periode waar 3 driepunters van
beide teams en nog een reguliere
score van de thuisspelende partij
zelfs de score gelijk trok naar 6666. De wedstrijd werd met een
eindstand van 68-71 in het voordeel van Tenderfeet beslist!

Heeswijk blijft winnen

Heeswijk-Dinther - Heeswijk kent een prima start in het nog jonge
seizoen 2013-2014. Met 4 overwinningen staan de blauw-witten bovenaan in de 2e klasse H. In de 5e speelronde kwam met NWC een
gerenommeerde tegenstander op bezoek.

heeswijk-Dinther - Op zondag 6 oktober ontving het zevende team
van RKSV Avesteyn nieuwe tassen uit de handen van de familie van
Beek (Tweewielerservice Dinther). Hier kan het team weer vele jaren mee
vooruit. De sponsor werd hartelijk bedankt namens de gehele vereniging
en
het zevende
elftal badminton
in het bijzonder.
beugelen
boksen
zwemmen
waterpolo
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

21-15. In het tweede kwart werd
met 23-9 gewonnen; ruststand
30-38 in het voordeel van Tenderfeet. Hierna werd natuurlijk de tactiek van Waldric aangepast op de

voetbal

RKSV met nieuwe tassen
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NWC begon ook sterk aan de
wedstrijd. In de eerste 10 minuten
moest Patrick Lunenburg ingrijpen
op de opstomende nummer 10
Van Brussel en niet lang daarna
bracht Van Druenen redding op de
lijn.
Daarna kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. Middels enkele
goede aanvallen door het midden
via spits Van Houtum, kregen Tom
Sleddens en Rob Tips goede kansen op de openingstreffer, maar
doelman Brusewitz wist zijn doel
nog schoon te houden. Halverwege de 1e helft kwamen de gastheren toch op voorsprong. Na een

uitstekende aanval door het midden werd Dylan Davies door Sleddens diep gestuurd. Zijn inzet belandde op de paal, maar Rob Tips
was attent een tikte de 1-0 binnen.
Na een donderspeech van trainer
Van Alebeek probeerde NWC na
rust de gelijkmaker te forceren. Tot
echte kansen leidde dit echter niet
en na een krap uur besliste Heeswijk de wedstrijd. De ingevallen
Wouter van Dijke bediende Jordy
van Houtum in de zestien en met
een prachtig geplaatst schot in de
verre kruising zette hij de 2-0 op
het bord. Dit was ook de eindstand
toen de prima leidende scheids-

rechter Achten, het eindsignaal liet
horen.

voetbal

Zuur gelijkspel voor Prinses Irene vrouwen
Nistelrode - De Prinses Irene
voetbalsters lieten het zondagmiddag op het eigen kunstgras
behoorlijk afweten. Tegen de rode
lantaarndrager FC Berghuizen
werd met 1-1 gelijk gespeeld. Of
het nu onderschatting was of niet,
Prinses Irene begon niet goed aan
de wedstrijd en hield dat de hele
wedstrijd vol.
Er viel dan ook weinig af te dingen
op het gelijkspel, dat door de Oldenzaalse vrouwen als een overwinning werd gevierd. Voor Prinses Irene scoorde Sanne Huberts.
Door het gelijkspel blijft Prinses
Irene in de middenmoot hangen.
De Promovendi SSS ‘18 en DSE
blijven de lijst aanvoeren.

motorsport

budo

Taekwondoselectie Van Buel
Sports niet te stoppen!
Heesch – In de tiende minuut kreeg HVCH een strafschop. De strafschop werd gemist en vervolgens duurde het vijftig minuten voordat
HVCH de volgende kans kreeg. Susteren kreeg iets meer kansen en wist
er daarvan drie in de tweede helft te benutten. Voor de HVCH-fans viel
er weinig te genieten. De wedstrijd was een povere vertoning.

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

www.bernhezemedia.nl

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

0412-795170

oss - Na het overweldigende succes vorig weekend lijkt het erop
dat de Taekwondoin van Van Buel
Sports de smaak pas echt te pakken hebben. Zondag grepen zij
maar liefst 23 keer eremetaal in
Son en Breugel tijdens de Fuji Mae
Cup!
Hieronder de resultaten:
Goud sparren: Demi vd Coolwijk,
Jaouad Kaddouri, Rick van Loosbroek, Dylan Roelofs, Iris Roelofs,
Julian Smeets.
Zilver sparren: Noa Jansen, Sammie Schmidt.
Brons sparren: Luuk Danen, Joi von
Michaelis, Nienke van Roosmalen
Goud tuls: Rick van Loosbroek,
Dylan Roelofs, Sammie Schmidt.

Zilver tuls: Demi vd Coolwijk, Bas
van Loosbroek, Nienke van Roosmalen, Julian Smeets.
Brons tuls: Joi von Michaelis, Iris

Roelofs.
Goud springen: Dylan Roelofs
Zilver springen: Iris Roelofs, Julian
Smeets.
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korfbal e2 kampioen!
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dames 1 tornado verliest in Gemert
NISTELRODE - Zaterdag 5 oktober speelde dames 1 van Tornado uit tegen Were-di dames 2 in Gemert. Na
vorig jaar ongeslagen kampioen te zijn geworden en een sterke start in de tweede klasse moest Tornado
dames 1 het eerste verlies in de competitie incasseren. Tornado begon sterk aan de wedstrijd. De eerste set
ging gelijk op en was tot het einde spannend. Bij de stand 24-24 wist Were-di echter de twee doorslaggevende punten te maken. Zij wonnen de set met 26-24.

kaarten/bridgen

1cm b
V.l.n.r. Fieke Dortmans,
Amy vd Berg, Evi vd Broek, Noor Theunisz, Ise vd
Broek, Fenne vd Wijst, Lois Danen, Suus vd Broek, Sanne Hanegraaf en de
leidsters: Lizan Kerkhof en Hilde Pittens.
1,2 cm b

NISTELRODE - De korfbalsters van de E2 van Prinses Irene zijn kampioen geworden in de veldcompetitie najaar. En hoe! Alle wedstrijden
zijn gewonnen. Met een doelsaldo van 42 voor en 0 tegen, met nog
1,4cm b
1 wedstrijd te
gaan, een echte kampioen.
Zaterdag 5 oktober 2013 werd
autosport
karten
thuis
gewonnen met 12-0
van JES
E1. Hoewel bij de vereniging een
najaarskampioenschap niet officieel wordt gevierd, was er voor
leiding en ouders reden genoeg

om ook dit kampioenschap te viemotorsport
ren met champagne,
een medaille,
een bloemetje en natuurlijk wat
lekkers! Super gedaan meiden, op
naar de zaalcompetitie!
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Vol goede moed begon Tornado week overtuigend van Skunk won,
aan de tweede set, maar helaas leek deze week verdwenen. Slorverzwakte de dames van Tornado. dige foutjes aan de Tornado zijde
De vorm waarin
en het waterpolo
goede blok
van tegenstanbeugelen
boksen Tornado
badminton vorige
zwemmen
handboogschieten
tafeltennis

bridgen

korfbal
voetbal

HEESWIJk-DINTHER - Na twee mooie overwinningen moest Avesteyn
het afgelopen zondag afleggen tegen D.A.W. De mindere was Avesteyn
in Schayk beslist niet, maar defensieve foutjes deden Avesteyn de das
om. Pas in de 23e minuut was er het eerste noemenswaardige wapenfeit te noteren.
Hein v.d. Heuvel moest tot het
uiterste gaan om een inzet van
de sterspeler van D.A.W. Marc
Raaijmakers over te tikken. Twee
minuten later had Stan de Laat
pech dat zijn doelpoging de onderkant van de lat van het vijandelijke doel trof. Van Avesteyn-zijde
werd er met passie gespeeld, maar
door de afwezigheid van Wesley
Verkuijlen was het middenveld het
meest kwetsbare gedeelte van de
Dinthernaren. In de tweede helft
kreeg deze gelijk opgaande strijd
pas in de slotfase een andere wending. In de 63e minuut werd het
toch 1-0 voor D.A.W. Eigenlijk was
er toen nog niets aan de hand,

Pim Langens
M 06 525 448 08

derde nederlaag op ‘n rij altior 1 Bridge kamkorfbal

avesteyn geflatteerd ten onder

want Avesteyn ging strijdend op
zoek naar de gelijkmaker. Zo kopte
invaller Nick v.d. Heijden in de 75e
minuut maar net over het Schaykse
doel, terwijl Rens v. Vugt wel het
kortst bij de gelijkmaker was. Zijn
inzet, na een fraaie solo, werd in
de 84e minuut ternauwernood gered door een D.A.W.-verdediger.
Twee minuten later werd uit een
counter van D.A.W. toch nog 2-0.
Weer was het Marc Raaijmakers,
die scoorde, nadat er niet alert
werd gereageerd door de Avesteyn-verdediging. Voor de statistiek werd het in de 93e minuut nog
3-0, maar toen was het leed voor
Avesteyn al geschied.

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

der Were-di zorgde ervoor dat de
tweede set werd verloren met 2519.
De derde set begon tegenstander
Were-di wederom sterk. Wel wist
Tornado een achterstand van 8
punten weg te werken en de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Helaas was het niveau van
Tornado toch onvoldoende om de
set binnen te slepen. Ook deze set
werd verloren met 25-23. De laatste set liet Were-di sterk spel zien
en won zij overtuigend met 25-14.
Tornado dames 1 speelde zaterdag
niet hun beste wedstrijd.
Een 4-0 verlies was niet nodig geweest. De volgende wedstrijd door
Tornado dames 1 wordt gespeeld
op zaterdag 19 oktober om 13.30
uur tegen Saturnus dames 3 in
Uden.
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HEESWIJk-DINTHER - De Merels tegen een onbesuisde tegenstan2 – Altior 4
der. Ook al hebben we de punten
Het zou een zware wedstrijd wor- in Melderslo moeten laten, ik ben
den tegen de koplopers in onze toch trots jullie! Eindstand 15-12.
biljarten Een duivensport
judoenthousi- vissen
skien
snowboarden
kano
poule.
zeer jong en
ast team dat voortvarend van start DDW 1-Altior 1. Uitslag: 18-10.
ging en ons snel tegen een achter- Avanti 2-Altior 2. Uitslag: 9-10.
stand liet aankijken. Toch heeft de BIO 2-Altior 3. Uitslag: 9-7.
nodige ervaring ook zo zijn voor- Blauw Wit 2-Altior 5. Uitslag: 7-6.
delen, wat bleek uit het feit dat we DSV MW1-Altior MW1.
een achterstand van 6 doelpunten Uitslag: 14-5.
schaken
kaarten/bridgen
nog
verkleind Altior R1-Flash
R1. Uitslag: 2-5.
dammen voor rust hadden
naar 3 doelpunten. In de tweede SCMH A1-Altior A1. Uitslag: 6-7.
helft ging het gelijk op en wisten Altior A2-Rooi A2. Uitslag: 9-6.
we terug te komen tot 2 doelpun- Rosolo B1-Altior B1. Uitslag: 11-3.
ten verschil. 1cm b
Altior C1-Oranje Wit C1.
Uitslag: 4-3.
Helaas was het gat, dat aan het Avanti C2-Altior C2. Uitslag: 4-1.
1,2 cmwedstrijd
b
begin van de
geslagen DDW D1-Altior D1. Uitslag: 0-11.
was, te groot waardoor het ons Swift E1-Altior E1. Uitslag: 5-3.
niet meer gelukt is om langszij Altior E3 -De kangeroe E1
te komen. Een pittige wedstrijd, Uitslag: 7-0
1,4cm b
waarin van begin
tot eind keihard Altior F2-SCMH F1.
gewerkt is op een wat zwaar veld Uitslag: 6-1 strafworpen 2-1.
autosport
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doS’80

NISTELRODE - Op zaterdag 26
oktober vindt voor de dertiende
keer het bridge kampioenschap
van Nistelrode plaats bij Jos en
Riek van den Broek, Laar 56 te
Nistelrode.
Deze drive is uitsluitend voor inwoners van Nistelrode bestemd. Er
kan tot 22 oktober worden ingeschreven.
Voor deelname betaalt men € 8,00
per paar en dat kan voor aanvang
van de drive voldaan worden. Men
dient om 13.45 uur aanwezig te
zijn, zodat om 14.00 uur gestart
kan worden. Wilt u meer inlichtingen of wilt u inschrijven?
Willy Muytjens zal u graag te
woord staan: 0412- 613417.

motorsport

Start Zaalcompetitie teams

HEESCH – Afgelopen weekend is voor de teams van DOS’80 de zaalcompetitie weer begonnen. Hieraan neemt DOS’80 met 15 teams deel.
Vanaf de F jeugd tot en met de senioren.
waren. Elk fout van DOS’80 werd
onherroepelijk afgestraft en met
snelle aanvallen liepen zij uit naar
een 7-17 ruststand. In de tweede
helft werd er door DOS’80 beter
verdedigd en ook aanvallend wierpen zij de schroom van zich af en
wisten ook zij het doel van Habo te
vinden. Eindstand 20-34.

Dames 1 Dos’80 begon om 19.00
uur aan de wedstrijd.
DOS’80 begon goed en nam een
3-2 voorsprong totdat Habo het
initiatief overnam en duidelijk lieten zien wat hun bedoelingen

pioenschap
nistelrode

Hierna was het de beurt aan de
heren senioren 1 van DOS’80.
Ook zij speelden tegen Habo uit
Boekel. Het begin was duidelijk in
het voordeel van Habo, hun linkeropbouwer was fysiek ijzersterk en
met snoeiharde schoten bracht hij
de stand op 1-3. DOS’80 herstelde
en kwamen door doelpunten van

Paul en Ben terug tot 2-3. Habo
trok weer het initiatief naar zich
toe en liepen uit naar 6-9. Vanaf
toen kreeg DOS’80 beter vat op ‘t
spel en met een 9-10 stand gingen
ze de rust in.
Na de rust was het toch weer de
linkeropbouwer die de 9-11 op het
scorebord bracht. Denny zorgde
voor de aansluitingstreffer en Steven bracht DOS’80 voor het eerst
langszij. DOS’80 kon zelfs uitlopen naar een 14-12. Steeds wist
DOS’80 als eerste te scoren en het
was Sebastiaan die de 23-22 op
het scorebord bracht.
Nog was het niet voorbij want in
de slotseconde kreeg Habo nog
een vrije worp. Deze miste gelukkig voor DOS’80 het doel en de
eerste zege van 23-22 was daar.

Bernheze sportief
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voetbal

Vorstenbosch blijft koploper

VORSTENBOSCH - Vanaf het begin was Vorstenbosch de bovenliggende partij. De beste kansen waren voor
Rick Terwindt en Lee van Kessel, maar hun pogingen werden of knap gered door de keeper of naast geschoten. Op slag van rust zou er toch nog gescoord worden. Een mooie snoekduik van een DSV-speler werd door
de scheidsrechter met de hoofdprijs beloond. De aansluitende pingel werd koelbloedig benut. 0-1.
Ook na rust dicteerde Vorstenbosch het spel maar tot echt goede

scoringsmogelijkheden leidde dit
niet. DSV was met een sporadi-
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hockey

Meisjes e1 en
Mix e5 worden gesponsord
Door Renswoude GIS en Coachingspraktijk Zien is zijn

sche uitval nog wel gevaarlijk maar
Marijn Beekmans hield zijn doel
bekwaam schoon. Het duurde tot
de 78ste minuut voordat de Boys
het overwicht in een doelpunt uit
konden drukken. Na een mooie
solo vanaf het middenveld scoorde
Marvin van Heeswijk de bevrijdende 2-1. Vlak daarna werd een corner zeer knap binnengekopt door
Wesley Dekkers 3-1.
Lee van kessel zette de puntjes op
de i door in de laatste minuut de
4-1 aan te tekenen.
Door deze winstpartij blijft Vorstenbosch, samen met Constancia,
koploper in deze klasse.
Meisjes E1

voetbal

WhV wint met moeite

LOOSBROEk - WHV heeft weer eens gewonnen. In een matige wedstrijd werden 3 hele belangrijke punten
behaald door FC de Rakt te verslaan. Het was voor beide teams van groot belang om vandaag de punten
te behalen. WHV begon rustig en liet FC de Rakt het spel maken. WHV loerde op de counter en in de 14e
minuut was het raak, een bal werd van achteruit naar voren gespeeld en via een verdediger van FC de Rakt
kwam de bal bij Harold Lunenburg terecht en hij wist de 1 - 0 te scoren.

Hierna probeerde FC de Rakt met
alle mannen de gelijkmaker te

scoren, maar de verdediging van
WHV stond zijn mannetje en gaf
weinig weg. Gedurende de 1e
helft werd de druk op het doel
van WHV, maar het bleef 1-0
tot aan de rust. Na rust hetzelfde
spelbeeld, een aanvallender FC de
Rakt drukte WHV terug op eigen
helft en WHV kroop een paar keer
door het oog van de naald; gelukkig zonder schade. Na 60 minuten

kreeg WHV wat meer vat op het
spel en werd het echt een wedstrijd, met kansen voor beide elftallen. Het kon alle kanten op, met
goede kansen voor beide teams,
maar de beste kansen waren wel
voor WHV. Helaas wisten Harold
Lunenburg en Tim Buunen niet te
scoren, waardoor het tot de laatste
minuut spannend bleef. Eindstand
1 - 0 voor WHV.
Mixes E5 HDL

voetbal

Maas Coating Groep steekt
hVCh e3 in het nieuw
HEESCH - Aan het begin van het seizoen 2013-2014 is de E3 van HVCH in het nieuw gestoken door Maas
Coating Groep. Voor HVCH geen onbekende. Maas Coating Groep was voor Van Heugten Verzekerd jarenlang als hoofdsponsor aan de club verbonden. Jan Maas toont nog steeds zijn betrokkenheid bij de club door
onder andere nu de E3 netjes aan te kleden en ze te voorzien van tassen.
Maas Coating Groep B.V. legt zich
toe op de oppervlaktebehandeling

van de meeste metalen producten.
De klanten bevinden zich hoofdza-

kelijk in de metaalindustrie en zijn
werkzaam in vele sectoren. Tachtig
procent van de behandelde producten wordt buiten Nederland
afgezet.
De E3 van HVCH is een team
waarvan acht jongens vorig jaar in
de F1 voetbalden. Ze hebben versterking gekregen van een speler
die in Heesch is komen wonen.
Het team bestaat uit Jarne, Stef,
Mies, Glenn, Cas, Wesley, Boris, Jordy en Chris. Ze hebben de
oefenperiode afgesloten met wisselende resultaten en gaan vol
goede moed in een mooi tenue
hun competitiewedstrijden spelen.
Ze zijn hartstikke blij met de nieuwe tenues en tassen!

www.mooiheesch.nl

HEESWIJk-DINTHER - Meisjes E1 en Mix E5 zijn in de nieuwe clubshirts van HDL gestoken. Hockeyclub HDL is dit jaar voor het eerst in
uniforme shirts op het veld te zien. Deze twee teams maken als eerste gebruik van shirtsponsors; Renswoude GIS en Advies B.V. en Coachingspraktijk Zien.
Het Mix E5 team speelt voor het
eerst dit jaar wedstrijden met 6 tegen 6 op een klein veld. De leiding:
“Vorig jaar is er hard getraind bij
de benjamins en nu spelen we al
echte wedstrijden. En hoe?

Het meisjesteam E1 8-tal is dit seizoen goed begonnen. Ze hebben
De eerste vier wedstrijden zitten al drie wedstrijden gewonnen. Dit
erop.
Een keer
verlorentennis
we tegen
gezelligeturnen
team bestaat
uit Luca,
voetbal
hockey
basketbal
volleybal
handbal
St. Michielsgestel en we wonnen Julie, Emma, Nina, Sophie, Renstwee keer tegen Den Bosch en van ke, Colette, Cato, Miryanne, Jann
Berlicum. Een goede start dus voor en Ellen. We hopen op een leuke
onze fanatieke spelers die elkaar en gezellige voortzetting van het
en de bal steeds beter weten te hockeyseizoen, zodat de sponsors
vinden
op het
veld. badminton
Avine, Joost,
trots kunnen
beugelen
boksen
zwemmen
waterpolo zijn.”
handboogschieten
tafeltennis

korfbal

odisco 1 - korloo 1
korfbal

hardlopen

jeu de boule

paardrijden

duivensport

judo

LOOSBROEk – Afgelopen zondag
speelde Korloo een uitwedstrijd
tegen Odisco uit Olland.

www.tikkenklikkenprinten.nl
Raadhuisplein 1C, 5388 GM Nistelrode

wielrennen

darten

golf

kunstgras, was even wennen. Met
een 5-4 achterstand gingen ze de
rust in.
biljarten

INFORMEERT, BOEIT
EN INTERESSEERT

Marle, Maud, Tom, Roos, Cas,
Misha en Laurette, wij zijn supertrots op jullie en hopen nog vele
mooie wedstrijden te zien.

korloo begon niet alert genoeg
schaken
aan
ze al
dammende wedstrijd, waardoor
snel met 1-0 achter stonden. Ze
hadden vele kansen, maar de afronding hiervan was slecht. Ook
op het gras 1cm
spelen
in plaats van
b

skien
snowboarden te hebkano
Na 20 minuten
gespeeld
ben in de 2e helft, kwamen ze
eindelijk verdiend gelijk. Even later
wisten ze zelfs nog tot een krappe
voorsprong van 2 doelpunten te
komen. Helaas was dit voor korte
duur en kwam Odisco weer op gekaarten/bridgen
lijke stand.
korloo bleef de moed
en de focus houden op het scoren!
Toen de scheidsrechter het laatste fluitsignaal inzette had korloo
10-11. Weer 2 punten binnen!

vissen
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EVENEMENTEN
10 OKTOBER
Kinderboekenweek 2013

12 OKTOBER
Kinderboekenweek 2013

Collecteweek Brandwonden
Stichting

Collecteweek Brandwonden
Stichting

Duurzaamheidscafé
Samen Sterker
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode

Gratis nagels lakken door
Essie
Locatie: DIO/The Read Shop
Sparkling Nistelrode

Lezing ‘Cultuurhistorisch
Landschap’
Locatie: Heemschuur
Schoonstraat 35 Heesch
Pagina 18
Lulverhalen - Dit gelul mag
u niet missen
Locatie: De Pas Heesch
Ouderenadviseur in
Onderonsje Dinther
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther
Zwammen tijdens de
koffie in Loosbroek
Locatie: Steunpunt D’n Hoek
Loosbroek
Open lessen balletschool
Locatie: Basisschool het Mozaïek
Heeswijk-Dinther
Buurkracht informatiebijeenkomst
Locatie: CC de Wis Loosbroek
Lezing Wim Lips
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Korte cursus
hoogsensitiviteit
Locatie: Gymnasium Bernrode
Heeswijk-Dinther
11 OKTOBER
Kinderboekenweek 2013
Collecteweek Brandwonden
Stichting
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
WMO koffie-informatiemiddag
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 17
Jubileumactie
40 jaar Weekmarkt
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 11

Diner Live met Harrie van
Grinsven
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Tonproatersavond
Locatie: De Pas Heesch
Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther

Nisseroise liederenmiddag
met live orkest ‘Di-is-it’
Locatie: Zaal ’t Tramstation
Nistelrode
Multi Culti route
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 3
Open Huis Bar Restaurant
Wolters
Locatie: ‘t Dorp 94 Heesch
Pagina 8
Geopend Lederzaak
Verhagen
Locatie: ‘t Dorp 44 Heesch
Pagina 9
Albert Heijn open
Locatie: Heesch
Pagina 24
Jubileum Heemkunde
Locatie: WanFM
Pagina 18

Bedrijvencompetitie
Luchtgeweer 2013
Locatie: CC Servaes
Heeswijk-Dinther

Orangerie bij Trips en Tips
Locatie: SBS 6
Pagina 13

Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch
Pagina 25
Oud ijzer ophalen Koninklijke Fanfare Sint Willibrord
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 9
Minisymposium
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther
Pagina 2
13 OKTOBER
Kienen
Locatie: Café Zaal Elsie
Heeswijk-Dinther
Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Expositie Fotografie
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2
Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch

Filmhuis De Pas:
Kikkerdril - Kinderfilm
Locatie: De Pas Heesch

Filmhuis De Pas:
Kikkerdril - Kinderfilm
Locatie: De Pas Heesch

Handwerkcafé
Locatie: De Wis Loosbroek

Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Zaalvoetbaltoernooi
Bernheze
Locatie: Sporthal de Zaert
Heeswijk-Dinther
Pagina 1
Alzheimer Café
Locatie: Rooijsestraat 32 Uden

Bernekringdag
Locatie: Abdij van Berne
Heeswijk-Dinther

Expositie Fotografie
Locatie: Kloosterkapel
Vorstenbosch
Pagina 2

Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch

14 OKTOBER
Gratis inloopspreekuur
Liebrand Ruijs Advocaten
Locatie: Kerkstraat 2a Heesch
Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch

16 OKTOBER
Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch
Judogym-JiuJitsuWeerbaarheidstraining
Locatie: HealthCenter Nistelrode
Pagina 1
Breicafé bij Wolletjes
Locatie: Weijen 16 Nistelrode

Rabobank inloopavond
woningmarkt
Locatie: Cereslaan 2 Heesch

Filmmiddag groep 5 t/m8
Locatie: BoBz Dorpshuis
Nistelrode

De poppendokter heeft
weer spreekuur
Locatie: de KanZ Nistelrode

Concert Maaslands Senioren
Orkest
Locatie: Hooghuis Oss

Filmhuis De Pas - Incendies
Locatie: De Pas Heesch

Liederentafel
Locatie: De Pas Heesch
Pagina 9

Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Extra verkoopavond tickets
Night of the Music
Locatie: CC Nesterlé Nistelrode
Pagina 17
15 OKTOBER
Cursus Persoonlijke en
Intuitieve Ontwikkeling bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Filmhuis De Pas - Incendies
Locatie: De Pas Heesch

17 OKTOBER
Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch
Workshop Energetische Bescherming bij Centrum Maia
Locatie: Rukven 2a
Heeswijk-Dinther
Makeover meidendag
Checkpoint
Locatie: de La Sallestraat Heesch

18 OKTOBER
Cursus Persoonlijke en
Intuitieve Ontwikkeling bij
Centrum Maia
Locatie: Palmenweg Nistelrode
Night of the Music
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
Pagina 7
Gratis inloopspreekuur voor
ondernemers
Locatie: OOvB Nistelrode
Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch
Sterrenwacht Halley:
Publieksavond
Locatie: Halleyweg 1 Heesch
Jubileumactie
40 jaar Weekmarkt
Locatie: Heeswijk-Dinther
Pagina 10
19 OKTOBER
Bernhezer Biljartkampioenschap Libre
Locatie: Aquarest
Heeswijk-Dinther
Herfst Bridgedrive
Locatie: C.C. Servaes
Heeswijk-Dinther
Scouting Heesch
Heitje voor een Karweitje
Locatie: Heesch
Pagina 25
REMIX - Jeugddisco
Locatie: De Pas Heesch
Ali B beken(d)t!
Locatie: De Pas Heesch
Co-Incidental
Locatie: ‘t Tunneke Heesch
Night of the Music
Locatie: Sporthal de Overbeek
Nistelrode
Pagina 18

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

